
PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 april 2020 

 

1. MEDEDELINGEN 

• Vermits de vergadering doorgaat via een digitaal platform en dit van de deelnemers meer 

discipline vraagt dan een vergadering met fysieke aanwezigheid, vraagt voorzitter Peter Van 

Hecke (N-VA) aan de aanwezige raadsleden om volgende afspraken te willen respecteren: 

◦ De raadsleden openen de vergadering ongeveer 15 minuten, voorafgaand aan de aanvang 

van de vergadering 

◦ Bij het begin van de vergadering worden door de voorzitter de micro’s van alle deelnemers 

uitgeschakeld 

◦ Een raadslid die aan het woord wenst te komen, steekt een virtuele hand op (dit is een 

symbooltje dat zichtbaar is naast de naam van het raadslid en dat wijzigt van zwart naar 

blauw wanneer het aangevinkt wordt) 

◦ De voorzitter verleent mondeling het woord aan het raadslid, dat vervolgens zijn/haar 

microfoon activeert en bij het slot van zijn/haar betoog de microfoon terug deactiveert en 

het handje afvinkt. 

◦ Na de toelichting over ieder agendapunt en bijhorende vraagstellingen en antwoorden, zal 

de voorzitter vragen aan de fractieleiders als er unaniem kan gestemd worden: 

▪ Indien geen reactie, dan besluit de voorzitter dat er unaniem positief gestemd is 

(zonder de stemming via het vergaderplatform) 

▪ Als één van de fractieleiders opmerkingen heeft (kan ook al tijdens de discussie) en 

antwoordt dat de fractie niet positief wenst te stemmen, dan vraagt de voorzitter aan 

het secretariaat om de elektronische stemming aan te reiken. 

Om te stemmen over een punt zal de voorzitter de stemming openen, vervolgens tijd 

geven aan de raadsleden om te stemmen en de stemming sluiten. 

De uitslag van de stemming zal door de voorzitter meegedeeld worden. 

• De Groen-fractie diende een vijftal vragen in voor de raden van vandaag.  

Indien deze raad omwille van organisatorische reden al te lang zou duren (bv langer dan 

woensdagnacht 24u), stelt de Groen-fractie voor dat deze punten alsnog niet op de 

gemeenteraad / OCMW-raad behandeld worden. Zij zouden zich voor de antwoorden dan later 

richten tot de bevoegde schepenen of tot het college. 

• De algemeen directeur deelt de antwoorden van de gouverneur mee op de klachten die 

ingediend werden door raadslid Koenraad De Ceuninck (CD&V) en raadslid Stefaan Standaert 

(Groen) aangaande de gevoerde communicatie over het meerjarenplan. 

• De algemeen directeur deelt mee dat deze vergadering gestreamd wordt en niet live gestreamd 

zoals aanvankelijk gepland maar dat dit geen vereiste is volgens ABB.  

 

 

2. BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER ALS MAATREGELEN TEGEN DE VERSPREIDING VAN HET 

CORONAVIRUS COVID-19: ORGANISATIE VAN DE VERGADERINGEN VAN GEMEENTERAAD, 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN GEMEENTERAADSCOMMISSIES VIA DIGITAAL 

VERGADERPLATFORM: BEKRACHTIGING 

 

• De burgemeester beslist op 17 maart 2020 om, teneinde verdere verspreiding van het 

coronavirus tegen te gaan, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 25 

maart 2020 af te schaffen. 



• Op 17 april besliste de burgemeester om, teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus 

Covid-19 tegen te gaan, de vergaderingen van gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk 

welzijn en gemeenteraadscommissies via digitaal vergaderplatform te organiseren. 

• Het algemeen principe is dat de gemeenteraad bevoegd is voor het opmaken van 

politieverordeningen en de burgemeester belast is met de uitvoering ervan. 

Echter, in uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden, zoals naar aanleiding van de 

maatregelen die dienden genomen te worden om het coronavirus in te dijken, kon de 

burgemeester politieverordeningen maken in plaats van de gemeenteraad. 

• Het is belangrijk om aandachtig te zijn voor kwetsbare risicogroepen. 

• Om zoveel als mogelijk te vermijden dat het gezondheidszorgsysteem dermate onder druk 

komt te staan dat de noodzakelijke zorgverlening in het gedrang komt, dringen zich 

maatregelen op om de verspreiding van het COVID-19 (coronavirus) te beperken.  De 

maatregelen die vormen van “social distancing" opleggen zijn middelen om het contact tussen 

de besmette en niet-besmette personen te verminderen en hebben als doel om de verspreiding 

van het virus zoveel mogelijk te beperken of te vertragen. 

• De burgemeester volgt de instructies van de hogere overheid, m.n. het Agentschap Zorg en 

Gezondheid, het Agentschap Onderwijs en de wnd. gouverneur). Door voorzorgsmaatregelen te 

nemen, willen we alle burgers en in het bijzonder de risicogroepen (ouderen en mensen met 

een reeds verzwakte weerstand of gezondheid) zo goed als mogelijk beschermen. 

• Omdat een gemeenteraadszitting, een zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn of een 

gemeenteraadscommissie niet kunnen georganiseerd worden met in acht neming van de 

maatregelen van 'social distancing', heeft de burgemeester op 17 april ll. beslist om de 

vergaderingen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de 

gemeenteraadscommissies te organiseren via een platform voor digitaal vergaderen. Aan de 

gemeenteraad wordt nu gevraagd om deze maatregelen te bekrachtigen.  

 

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 17 april 2020: Maatregelen 

coronavirus Covid-19 - organisatie van de vergaderingen via digitaal vergaderplatform. 

Teneinde de vergaderingen van raden die via het digitaal vergaderplatform verlopen, gedisciplineerd te 

laten verlopen, zullen de raadsleden volgende afspraken respecteren: 

• De raadsleden openen de vergadering ongeveer 15 minuten, voorafgaand aan de aanvang van de 

vergadering 

• Bij het begin van de vergadering worden door de voorzitter de micro’s van alle deelnemers 

uitgeschakeld 

• Een raadslid die aan het woord wenst te komen, steekt een virtuele hand op (dit is een symbooltje 

dat zichtbaar is naast de naam van het raadslid en dat wijzigt van zwart naar blauw wanneer het 

aangevinkt wordt) 

• De voorzitter verleent mondeling het woord aan het raadslid, dat vervolgens zijn/haar microfoon 

activeert en bij het slot van zijn/haar betoog de microfoon terug deactiveert en het handje afvinkt. 

• Om te stemmen over een punt zal de voorzitter de stemming openen, vervolgens tijd geven aan de 

raadsleden om te stemmen en de stemming sluiten.  De uitslag van de stemming zal door de 

voorzitter meegedeeld worden. 

 

 

3. BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER, GENOMEN ALS MAATREGELEN OM DE VERDERE 

VERSPREIDING VAN HET COVID-19 VIRUS (CORONA) TE BEPERKEN: BEKRACHTIGING 

 

• De burgemeester nam op 12, 13, 14, 16, 17, 20 en 22 maart 2020 maatregelen om verdere 

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

• Het COVID-19 virus (coronavirus) verspreidt zich binnen Europa en België. 

• Alle supranationale gezondheidsorganisaties ondersteunen de introductie van de social 

distancing maatregelen die in verschillende landen genomen worden. 



• Op 11 maart 2020 ging een burgemeestersoverleg door met de waarnemend gouverneur van 

de provincie Oost-Vlaanderen over de maatregelen met betrekking tot het tegengaan van de 

verdere verspreiding van het coronavirus. 

• De gemeentelijke veiligheidscel kwam op 11, 13, 16, 18, 20, 23, 27 maart en 3, 10 en 17 april 

2020 bijeen om de maatregelen te bespreken die nodig zijn om de verdere verspreiding van het 

coronavirus tegen te gaan. 

• Het COVID-19-virus en de strijd tegen de verdere verspreiding hiervan, is een onvoorziene 

gebeurtenis, zoals vermeld in artikel 134, §1 NGW. 

• Het algemeen principe is dat de gemeenteraad bevoegd is voor het opmaken van 

politieverordeningen en de burgemeester belast is met de uitvoering ervan. 

Echter, in uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden, zoals naar aanleiding van de 

maatregelen die dienden genomen te worden om het coronavirus in te dijken, kon de 

burgemeester politieverordeningen maken in plaats van de gemeenteraad. 

• Het is belangrijk om aandachtig te zijn voor kwetsbare risicogroepen. 

• Om zoveel als mogelijk te vermijden dat het gezondheidszorgsysteem dermate onder druk 

komt te staan dat de noodzakelijke zorgverlening in het gedrang komt, dringen zich 

maatregelen op om de verspreiding van het COVID-19 (coronavirus) te beperken.  De 

maatregelen die vormen van “social distancing" opleggen zijn middelen om het contact tussen 

de besmette en niet-besmette personen te verminderen en hebben als doel om de verspreiding 

van het virus zoveel mogelijk te beperken of te vertragen. 

• Ondanks de maatregelen tot reeds genomen zijn, blijft het COVID-19 (coronavirus) zich verder 

verspreiden en blijft het aantal besmettingen dagelijks toenemen. De burgemeester ziet zich 

daarom genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen teneinde de verspreiding van het 

COVID-19 (coronavirus) op het grondgebied van de gemeente Maldegem tegen te gaan en in de 

mate van het mogelijke in te perken. 

• De uitzonderlijkheid en hoogdringendheid maken bijkomende maatregelen noodzakelijk om de 

openbare veiligheid en gezondheid te herstellen. 

• De burgemeester volgt de instructies van de hogere overheid (het Agentschap Zorg en 

Gezondheid, het Agentschap Onderwijs en de wnd. gouverneur). Door voorzorgsmaatregelen te 

nemen, willen we de risicogroep (ouderen en mensen met een reeds verzwakte weerstand of 

gezondheid) zo goed als mogelijk beschermen. 

• In navolging van de richtlijnen van de waarnemend gouverneur Oost-Vlaanderen heeft de 

burgemeester besluiten genomen zonder de gemeenteraadszitting af te wachten, omwille van 

het dringend karakter van deze maatregelen. Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd om 

deze maatregelen te bekrachtigen.  

 

De gemeenteraad bekrachtigt volgende besluiten van de burgemeester: 

• Besluit van de burgemeester van 12 maart 2020: Maatregelen coronavirus Covid-19 (1) 

• Besluit van de burgemeester van 13 maart 2020: Maatregelen coronavirus Covid-19 (2) 

• Besluit van de burgemeester van 14 maart 2020: Gedeeltelijke opheffing van maatregelen 

• Besluit van de burgemeester van 16 maart 2020: Maatregelen coronavirus Covid-19 (3) 

• Besluit van de burgemeester van 17 maart 2020: Afgelasting gemeenteraad en raad voor 

maatschappelijk welzijn van 25 maart 2020 

• Besluit van de burgemeester van 20 maart 2020: Maatregelen Drongengoed 

• Besluit van de burgemeester van 22 maart 2020: Maatregelen coronavirus Covid-19 - grenzen 

en beslist dat hun uitvoering voor onbepaalde tijd dient verder gezet te worden, tot ze door de 

burgemeester opgeheven worden. 

 

 

4. GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIO-OPNAME VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 19 

FEBRUARI 2020 

 



• De audio-opnames werden per agendapunt uiterlijk acht dagen voor de dag van de vergadering 

gepubliceerd op de gemeentelijke website onder 'Vergaderingen gemeenteraad'.  

 

De notulen en de audio-opname van de zitting van de gemeenteraad van 19 februari 2020 worden 

goedgekeurd. 

 

 

5. INTERCOMMUNALE VENECO - ALGEMENE VERGADERING: GOEDKEURING VAN DE AGENDA EN 

MANDAAT AAN DE VERTEGENWOORDIGER 

 

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

• Veneco deelde in een aangetekend schrijven dd. 20 februari 2020 mee de Algemene 

vergadering 2020 te houden op 11 juni ek. om 18.00u. in Brouwerij Huyghe te Melle. 

• Voor de Algemene vergaderingen van Veneco werd in de gemeenteraad van 27 februari 2019 

Mevr. Katleen De Kesel aangeduid als vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene 

vergaderingen van de intergemeentelijke vereniging Veneco, dit voor de volledige duur' van de 

legislatuur, Mevr. Annuska Van Hoorebeke werd aangeduid als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger. 

• De afgevaardigde mag geen lid zijn van de Raad van Bestuur. 

• Er vinden op 18 en 24 maart informatievergaderingen plaats voor de vennoten in Lievegem en 

Destelbergen 

 

• Het is aangewezen dat de gemeente als houder van 167 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 agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de Buitengewone Algemene 

Vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 11 juni 2020 worden 

goedgekeurd: 

1. Akteneming/goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering dd. 12 december 2019. 

2. Jaarverslag 2019 Raad van bestuur 

3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat 

4. Verslag van de Commissaris 

5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de 

verwerking van het resultaat 

6. Goedkeuren statutenwijziging, die na goedkeuring door de Vlaamse Regering of het verstrijken 

van de goedkeuringstermijn uitwerking zal vinden met ingang van 1 juli 2020 

7. Goedkeuring toetreding nieuwe vennoten (Cultuuregio Leie Schelde; OCMW Assenede; Solva) 

8. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 

9. Verlenen van kwijting aan de commissaris 

10. Aanstellen commissies 

11. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders en deskundigen 

 

 

6. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN - ZEFIER - ALGEMENE VERGADERING 

 

• De gemeente is vennoot van de cvba Zefier. 

• Per e-mailbericht van 17 maart jl. deelt Zefier mee dat een algemene vergadering wordt 

georganiseerd op 11 juni 2020 om 14.00u. in de Faculty Club te Leuven. 

• De dagorde is als volgt samengesteld: 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019; 



2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019; 

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 

toelichting); 

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; 

5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld 

overeenkomstig artikel 5:102 WVV; 

6. Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van nieuwe 

aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort 

(rekeningsector) gebeurt; en 

7. Volmacht. 

• Aanduiding vertegenwoordiging : in de gemeenteraad van 27 maart 2019 werd Mevr. A. van 

Hoorebeke aangeduid om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van Zefier voor de 

huidige legislatuur, de Heer P.T. van Hecke werd aangeduid als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger. 

• Het is aangewezen dat de gemeente als vennoot in de cvba Zefier aanwezig is op de algemene 

vergadering van Zefier, 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. 

 

Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping gevoegd zijn, geeft de gemeenteraad 

goedkeuring aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene 

vergadering van de cvba Zefier van 11 juni 2020. 

 

 

7. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN - IMEWO - ALGEMENE VERGADERING 

Dit punt wordt verdaagd. 

 

 

8. AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER BETREFFENDE DE INVOER VAN EEN 

STILSTAAN- EN PARKEERVERBOD IN DE OUDE STAATSBAAN TER HOOGTE VAN DE 

SPOORWEGOVERGANG 

 

• Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat de signalisatie ter hoogte van de 

spoorwegovergang gelegen in de Oude Staatsbaan, niet altijd zichtbaar is door geparkeerde 

voertuigen. In het kader van de verkeersveiligheid is het noodzakelijk dat de verkeersborden te 

allen tijde zichtbaar zijn voor de weggebruikers op wie ze betrekking hebben. 

• Om de veiligheid voor de zachte weggebruikers ter hoogte van de overwegen gelegen in de 

Gentse Steenweg en de Oude Staatsbaan te verhogen, werden er in de periode februari - maart 

2020 infrastructurele maatregelen ingepland (aanbrengen velostrail). De werken aan de overweg 

in de Oude Staatsbaan werden inmiddels afgerond. De werken aan de overweg in de Gentse 

Steenweg zijn gestart op 9 maart 2020 en zijn ondertussen ook afgerond.  

• Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het 

duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hen 

onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten 

buiten de kruispunten. Hieronder vallen ook de verkeersknipperlichten aan overwegen.  

• Daarnaast stelt zich het probleem dat geparkeerde voertuigen tussen de verkeerslichten in 

geparkeerd staan, waardoor het signaal niet kan worden waargenomen bij het oprijden van de 

rijbaan. 

• Hoewel een stilstaan- en parkeerverbod (althans vóór de verkeersknipperlichten) een bevestiging 

zou betekenen van de wegcode, lijkt het aangewezen om dit verbod nogmaals te accentueren 

door middel van signalisatie. Tevens stelt zich het probleem dat geparkeerde voertuigen tussen 

de verkeerslichten in geparkeerd staan, waardoor het signaal niet kan worden waargenomen bij 

het oprijden van de rijbaan.  



Omwille van bovenstaande redenen wordt het stilstaan en parkeren verboden op de volgende: 

◦ Zijde pare nummers, rijrichting Balgerhoeke: 

Vanaf het kruispunt Oude Weg (28 meter voor het verkeersknipperlicht) tot aan 

verlichtingspaal met nummer 10; 

◦ Zijde onpare nummers, rijrichting Adegem: 

Vanaf ongeveer 20 meter voor het verkeersknipperlicht (net voor de oprit van de woning met 

huisnummer 45) tot aan de betonnen omheining net voorbij de oprit van de woning met 

huisnummer 37.  

• Bijkomend werd door de dienst mobiliteit opgemerkt dat er ter hoogte van de spoorwegovergang 

te veel verkeersborden op één paal werden bevestigd. De veelheid aan verkeersborden zijn voor 

de weggebruikers vaak verwarrend en onduidelijk. Om die reden stelt de dienst mobiliteit voor 

om de verkeersborden te herschikken.  

 

De gemeenteraad keurt het aanvullend reglement op het wegverkeer houdende de invoer van een 

stilstaan- en parkeerverbod in de Oude Staatsbaan ter hoogte van de spoorwegovergang goed. 

Op de volgende plaatsen wordt het stilstaan en parkeren verboden: 

• Oude Staatsbaan: 

◦ Zijde pare huisnummers: 

▪ Vanaf het kruispunt met de Oude Weg tot en met de verlichtingspaal nr. 10 

◦ Zijde onpare huisnummers: 

▪ Vanaf voor de oprit van de woning met het huisnummer 45 tot en met de betonnen 

omheining net voorbij de oprit van de woning met het huisnummer 37. 

 

 

9. AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG (IBO) 

 

• In de strategische meerjarenplanning 2020-2025, werd het voornemen opgenomen om in te 

zetten op een ruimer vrijetijdsaanbod na school. 

• Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 4 februari 2020 een standpunt in 

over de organisatie van de zomerwerking. Enerzijds werd beslist om de organisatie van de 

speelpleinwerking uit te breiden van halve dagen naar volle dagen en anderzijds werd de 

doelgroep van de IBO voor deze zomer beperkt tot kinderen van 2,5 tot 6 jaar.  

• De organisatie van een speelpleinwerking nieuwe stijl en het beperken van de doelgroep voor de 

buitenschoolse opvang tijdens de grote vakantie veronderstelt een aanpassing van het 

huishoudelijk reglement IBO. 

• De wijzigingen die voorliggen gaan in essentie om het beperken van de doelgroep voor het IBO 

tijdens de grote vakantie tot kleuters van eerste tot en met derde kleuterklas en kinderen die pas 

in de loop van dit jaar de leeftijd van 6 jaar zullen bereikt hebben. De instroomleeftijd naar 

kleuterklas is immers variabel en op deze jonge leeftijd zijn er nog een aantal kinderen die niet 

of onvoldoende rijp zijn.  

• De voorrangsregeling zoals die voorzien was/is in het bestaande reglement blijft behouden. 

(voorrangsregeling voor gewoontegebruikers en kinderen uit de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar)  

• Bij de aanpassing van het huidige huishoudelijk reglement wordt ook de wijze van verplaatsing 

in Adegem voorgelegd ter aanpassing. De verwijzing naar de elektrische bolderkar (hierna stint)  

en de elektrische trein worden geschrapt en vervangen door een aangepast vervoersmiddel. 

Deze Stint mag immers voorlopig nog niet opnieuw gebruikt worden. (Hij is 10 cm te breed om 

toegelaten te worden tot de openbare weg en er bestaan in België verder geen 

veiligheidsvoorschriften). De term 'aangepast vervoersmiddel' dekt een bredere lading, 

waardoor ook kan gebruik gemaakt worden van de elektrische trein of een ander alternatief. 

 

De gemeenteraad wijzigt het huishoudelijk reglement van 'Initiatief Buitenschoolse Opvang De 

Zandloper, zoals hiervoor vermeld. 

 



 

10. AANPASSING POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET OPSTELLEN VAN TERRASSEN OP HET 

OPENBAAR DOMEIN 

 

• Het politiereglement betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein was 

laatst gewijzigd door de gemeenteraad op 26 oktober 2017. 

• Naar aanleiding van een evaluatie van het reglement wordt voorgesteld enkele wijzigingen voor 

te leggen. 

• Volgende wijzigingen worden voorgesteld: 

◦ Artikel 1 punt 5. Terrascherm: een paneel om het terras af te schermen, wordt gewijzigd in: 
een verticale constructie, wand of plantenbak die een terras afbakent en die bescherming biedt 
tegen wind, lawaai en/ of passerend verkeer. 

◦ Artikel 1 punt 6. Gesloten terras:<... Dit betreft een vaste constructie aangebouwd aan de 

voorgevel en/of zijgevel van de horecazaak. ... > de wijziging omvat de verduidelijking 

zijgevel en voorgevel conform de definities artikel 1 punt 13 en 14 die worden toegevoegd 

(zie verder) 

◦ Artikel 1 punt 9. wordt aangevuld als volgt : Obstakelvrije doorgang: <... de doorgang heeft 

een vrije doorgangsbreedte van 1,50 meter, een vrije doorgangshoogte van 2,20 meter en is 

drempelloos....> 

◦ Artikel 1 wordt tevens aangevuld met de definitie van "voorgevel" en "zijgevel" ter 

verduidelijking:  

▪ punt 13 Voorgevel: de voorgevel is de buitenmuur van een gebouw, het van buitenaf 

zichtbare deel van de muur waar de hoofdingang tot de horecazaak zich bevindt. 

▪ punt 14 Zijgevel: de zijgevel is de buitenmuur aan de zijkant van een gebouw. Het van 

buitenaf zichtbare deel van de muur waar de hoofdingang tot de horecazaak zich niet 

bevindt. 

◦ Artikel 4§2. wordt gewijzigd in die zin dat terrassen moeten beperkt blijven tot de 

gevelbreedte van de voorgevel en/of de zijgevel van de horecazaak en de minimumdiepte 

van het terras is 1 meter. 

◦ Artikel 4 §3. wordt gewijzigd in die zin dat het plaatsen van een terras nog steeds mogelijk 

blijft, maar dat dit een uitdrukkelijke afwijking van de regel betreft na toestemming van het 

college van burgemeester en schepenen. Dit wordt als volgt geformuleerd:  

▪ De terrassen mogen in regel niet worden geplaatst op een parkeerplaats, behoudens 

uitdrukkelijke afwijking, toegestaan door het college van burgemeester en schepenen 

op basis van een gemotiveerde aanvraag tot afwijking. Indien toegestaan wordt het 

terras geplaatst op één of meerdere parkeerplaatsen die deels binnen de gevelbreedte 

van de voorgevel en/of de zijgevel van de horecazaak waarbij het terras hoort gelegen 

zijn. 

◦ Artikel 4§4. wordt gewijzigd in die zin dat plaatsen van een terras voorliggend en palend aan 

de voorgevel en/of de zijgevel van een ander pand nabij de horecazaak mogelijk wordt. Dit 

wordt als volgt geformuleerd:  

▪ <Indien de aanvraag het plaatsen van een terras betreft voorliggend en palend aan de 

voorgevel en/of zijgevel van een ander pand nabij een horecazaak, dan dient de 

motivatie een schriftelijke toelating van de eigenaar van dat pand te bevatten. Bij 

verandering van deze naburige eigenaar moet er opnieuw schriftelijke toestemming 

gegeven worden en vervalt de eerder verleende toelating van het gemeentebestuur tot 

het nieuwe akkoord met de aanpalende derde werd bekomen...> 

◦ Artikel 6 betreffende de terrasschermen wordt meer gespecificeerd als volgt: 

▪ §1. <... De terrasschermen kunnen uit ondoorzichtig materiaal bestaan tot op een 

hoogte van maximaal 1,20 meter boven het peil van het openbaar domein. Daarboven 

dient steeds in doorzichtig (niet mat) materiaal gewerkt te worden. ...> 

▪ §3. wordt toegevoegd: De verschillende elementen van het terrasscherm moeten aan 

elkaar en aan de grond bevestigd worden zodat zij een stevig geheel vormen. 



◦ Artikel 8 betreffende de terrasvloer daarbij wordt het woordje 'houten' geschrapt zodanig 

dat ook het gebruik van een terrasvloer uit andere materialen kan worden toegestaan. 

Daarnaast wordt aan dit artikel een alinea toegevoegd conform het handboek voor 

toegankelijke publieke gebouwen met name: 

▪ <...Indien er een hoogteverschil is van meer dan 2 cm, moet er ter hoogte van de 

toegang een hellend vlak voorzien worden, waarbij de hellingsgraad maximaal 10% is. 

Dit hellend vlak moet conform artikel 6§2 van dit terrasreglement voorzien worden 

binnen de vergunde terrasconstructie.> 

◦ Artikel 14 puntje B daar worden de voorbeelden weggelaten en blijft staan:  

▪ Alle installaties voor het bereiden van eten of schenken van dranken zijn niet 

toegelaten. Deze installaties kunnen aangevraagd worden in functie van tijdelijke 

evenementen door middel van een evenementenaanvraag. 

◦ Artikel 15 en 16 betreffende de bijkomende bepalingen voor zone 2 en het beschermd 

dorpsgezicht daarbij worden er RAL codes toegevoegd die overeenkomstig zijn aan de NCS 

codes aangezien de RAL codes frequenter gebruikt worden in de verkoop van verven en 

parasols/zonneschermen. Dit zal duidelijker zijn voor de aanvragers. 

▪ Artikel 15§1. Terrasschermen van halfopen terrassen van horecazaken binnen zone 2 

moeten steeds reclame-vrij zijn en moeten dezelfde kleur hebben, meer bepaald: NCS 

code S7000-N of RAL 4500 (donkergrijs). ..> 

▪ Artikel 15§2. Terrasschermen van gesloten terrassen van horecazaken binnen zone 2 

moeten steeds reclame-vrij zijn en moeten dezelfde kleur hebben, meer bepaald: NCS 

code S7000-N of RAL 4500 (donkergrijs). ...> 

▪ Artikel 16: <... De parasols en zonneschermen dienen in zone 2 eenzelfde kleur te 

hebben, meer bepaald: NCS code 1404-Y51R of RAL code 9001 of 1013 (crèmewit) ...> 

◦ Artikel 21§2 wordt aangevuld als volgt; <De terrasvergunning vervalt van rechtswege:... c. bij 

stopzetting of overname van de activiteit van de vergunninghouder. ...> 

◦ Artikel 23 punt 2 plattegrond: daarin wordt het woord 'gevel' vervangen door 'de voorgevel 

en/of zijgevel conform de toegevoegde definities in artikel 1 van het reglement. 

◦ Artikel 27: aangezien in artikel 28 reeds staat dat de vergunninghouder steeds 

verantwoordelijk blijft voor een correcte plaatsing van de vergunde terrasconstructie, kan 

de zin in alinea 2 van artikel 27 'De vergunninghouder staat steeds in voor de correcte 

plaatsing van van het terras' worden geschrapt. 

◦ Artikel 29: wordt opgesplitst in 2 paragrafen waarbij een §2. wordt toegevoegd om 

terrassen die zonder voorafgaande vergunning worden geplaatst te kunnen handhaven. 

▪ §2. Indien er een terras geplaatst werd op het openbaar domein zonder schriftelijke 

voorafgaande vergunning van het college, dan zal er, na het eerste verzoek van het 

gemeentebestuur, overgegaan kunnen worden tot de verwijdering van de 

terrasconstructie door de gemeentediensten, waarbij alle kosten (werkuren, transport, 

opslag, ...) ten laste vallen van de overtreder. 

◦ Artikel 33 met de overgangsbepalingen wordt geschrapt aangezien de periode voor 

toepassing van deze bepalingen afgelopen is. Alle terrasaanvragen die nu worden 

ingediend moeten voldoen aan het huidige reglement. Bijgevolg worden de slotbepalingen 

hernummerd. 

◦ In artikel 35 worden de data van wijzigingen van het terrasreglement door de 

gemeenteraad toegevoegd.  

 

De gemeenteraad keurt een wijziging van het politiereglement betreffende het opstellen van terrassen 

op het openbaar domein goed zoals hiervoor vermeld. 

 

 

11. CONVENANT SAMENWERKING GEMEENTEBESTUUR - VZW  VERENIGDE HANDELAARS 

MALDEGEM CENTRUM (VHMC) 2020 

 



• Op 25 september 2014 werd een convenant goedgekeurd met de feitelijke vereniging VHMC.  

• Deze convenant werd niet verlengd. Door middel van een toelage werd er jaarlijks nominatief 

een bedrag voorzien. 

• Op 21 januari 2020 werd in een algemene vergadering de vereniging zonder winstoogmerk 

"Verenging Handelaars Maldegem Centrum vzw" afgekort "vzw VHMC" opgericht.  

Het doel van deze vereniging is het behartigen van de belangen van de handelaars, horeca en 

vrije beroepen, gevestigd in Maldegem-centrum. Spreekbuis te zijn van deze doelgroep ten 

aanzien van het (lokale) beleid.  

Verbindende factor (netwerking) te zijn voor de ondernemers in Maldegem-centrum.  

Activiteiten te organiseren die de ondernemers in Maldegem-centrum extra in de kijker zetten, 

hun omzet stimuleren en het gevoel van (winkel)beleving in Maldegem-centrum doen vergroten.  

Deze vzw mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen 

aan de stichters, de bestuurders of enig ander persoon behalve voor het in de statuten bepaald 

belangenloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig. (artikel 3 - statuten 'doel van 

de vereniging') 

• De statuten van de vzw werden neergelegd op 27 januari 2020.  

• Het is noodzakelijk om opnieuw de nodige middelen te voorzien voor het ontplooien van diverse 

activiteiten met als doel het ondersteunen en de uitbouw van de lokale economie. 

• Dit kan best gerealiseerd worden door een samenwerkingsconvenant waarin de doelstelling van 

het economisch beleid verder uiteengezet wordt en waarbij de nodige middelen ten bedrage van 

13.500 euro per jaar, ter beschikking gesteld worden om deze doelstellingen te realiseren. 

 

De gemeenteraad keurt het convenant tussen de gemeente Maldegem en de vzw VHMC goed. 

 

 

12. KADEROVEREENKOMST FLUVIUS DUURZAME GEBOUWEN: GOEDKEURING 

 

• Op 10 juni 2010 werd de kaderovereenkomst met met Imewo - Eandis voor het leveren van 

energiediensten voor lokale besturen door de gemeenteraad goedgekeurd. De energiediensten 

zijn gebaseerd op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 inzake de openbare 

dienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energieverbruik. 

• Op 27 september 2018 keurde de gemeenteraad het addendum van de kaderovereenkomst 

energiediensten lokale besturen, goed. 

• Omwille van het aflopen van de vorige overeenkomst en de fusie tussen Eandis en Infrax, 

waaruit Fluvius ontstond, wordt nu vanaf 1 januari 2020 een nieuwe kaderovereenkomst 

aangeboden. 

• De energiediensten gebeuren op basis van een beheersoverdracht. De gemeente die erop 

beroep doet is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren. 

Voor de energiediensten wordt gehandeld binnen het kader van de wetgeving 

overheidsopdrachten. 

• In het verleden werd de kaderovereenkomst gebruikt voor de renovatie van de stookplaats van 

zaal De Berken, voor de globale energie audit van de openbare bibliotheek, de snelle 

energieaudit voor de krachtbal van Donk, de renovatie van de verwarming en ventilatie het Sint 

Annazwembad (HVAC), de studie van de verwarming van het vroegere Blok D aan de Kuma, de 

energiescan van het politiegebouw en de studie voor het plaatsen van zonnepanelen op de 

daken van gemeentegebouwen.  

• De ondertekening van de kaderovereenkomst verplicht het lokaal bestuur tot geen enkel 

exclusief engagement. Indien men in de toekomst een projectovereenkomst wil aangaan, is een 

goedgekeurde kaderovereenkomst wel een vereiste. 

• In de nieuwe kaderovereenkomst wordt ook het dataverkeer met betrekking tot data van 

digitale meters voor de energiemanagementssoftware (huidige E-lyse) geregeld. De 

ondertekening van de kaderovereenkomst is dus eveneens een vereiste om de 

energiemanagementssoftware met data verder te gebruiken. 



• De overeenkomst geldt vanaf de ondertekening voor een onbepaalde termijn, maar kan door 

beide partijen jaarlijks stopgezet worden. 

 

De gemeenteraad keurt de kaderovereenkomst Fluvius Duurzame gebouwen, met de intercommunale 

Imewo, goed. 

 

 

13. ERFPACHTOVEREENKOMST ELEKTRICITEITSCABINE: GOEDKEURING VAN DE AKTE 

 

• De gemeenteraad keurde op 22 oktober 2015 de erfpachtovereenkomst met de 

intercommunale Imewo voor een perceeltje grond op het kerkplein te Maldegem voor het 

plaatsen van een elektriciteitscabine, goed. 

• De verouderde metalen elektriciteitscabine ter hoogte van de Sint Barbarakerk moet omwille 

van de ARAB veiligheidsnormen vervangen worden door een grotere betreedbare cabine, 

terwijl ook de technische installaties ervan worden vernieuwd. 

• Gelet op het statuut beschermd dorpsgezicht werd door Imewo gekozen voor een prefab beton 

structuur bekleed met zwarte baksteenstrips en een zadeldak met zwarte natuurleien. 

• Voor het ter beschikking stellen van 9,32 m² grond voor deze cabine gaf het gemeentebestuur 

de voorkeur aan een erfpachtregeling van 50 jaar, in overeenstemming met de verwachte 

levensduur van zowel het gebouw als de technische installatie. 

 

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte inzake de erfpachtovereenkomst van 50 jaar, met een 

éénmalige vergoeding van 932 euro, voor 9,32 m² grond voor het oprichten van een elektriciteitscabine 

ter hoogte van het kerkplein Maldegem, goed. 

 

 

14. GEDEELTELIJKE AFSCHAFFING EN VERPLAATSING VOETWEG NR 55 DEN HOOGEN PAD: 

VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN DE PLANNEN 

 

• De gemeenteraad besliste op 18 december 2019 over de gedeeltelijke goedkeuring van de 

uitbreidingszone van het bedrijventerrein: aanleg groenbuffers en aanvullende paden. 

• De voetweg nr 55 Den Hoogen Pad staat opgenomen in de Atlas der Buurtwegen van Adegem 

als verbindingsweg tussen Adegem en Maldegem. 

• Hij vertrekt ter hoogte van de kerk van Adegem, loopt naast het cultureel centrum Den Hoogen 

Pad en de begraafplaats van Adegem en dan verder achter de woningen langs de Staatsbaan 

richting Maldegem, waar hij eindigt vlak voorbij de spooorwegovergang in de Gentse Steenweg. 

• Het gedeelte van de voetweg voorbij de begraafplaats is de voorbije decennia in onbruik 

geraakt en op het terrein praktisch verdwenen. 

• In het kader van de uitbreiding van het bedrijventerrein wordt een deel van de voetweg 

verbreed tot 2 m en verplaatst zodat hij kan worden opgenomen in de groenbuffer omheen het 

bedrijventerrein. 

• Het laatste deel van de voetweg, dat door de nieuw aan te leggen wegen en paden in de 

uitbreiding van het bedrijventerrein niet meer nodig is, kan dan worden afgeschaft. 

 

De gemeenteraad stelt de plannen, horende bij de aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing en 

gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr 55 te Maldegem, voorlopig vast. 

 

 

15. KROMMEWEGE 31 G - AANVRAAG AANLEG PARKING - DE BREE SOLUTIONS 

 

• De firma De Bree Solutions diende als klasse 1 bedrijf een omgevingsvergunningsaanvraag in 

bij de provincie Oost Vlaanderen voor de aanleg van een parking langsheen de Krommewege. 

• Op 20 februari 2020 werd de aanvraag OMV 2019-482 door de provincie volledig verklaard. 



• Binnen de 60 dagen dient de gemeenteraad een beslissing te treffen over de zaak der wegen. 

• De huidige parking voor personenvoertuigen van De Bree Solutions voorziet 7 parkeervakken 

op grasdallen in de langsrichting. 

• De firma wil de parkeervakken schuin draaien zodat er meer voertuigen kunnen parkeren. 

• Het parkeerterrein met een voorziene lengte van 60 m komt tussen 1,70 en 2,70 m breedte op 

de gemeentelijke wegberm te liggen. Een oppervlakte van minstens 120 m² openbaar domein 

van de Krommewege wordt ingenomen. 

• Daarom dient de gemeenteraad voorafgaand aan de beslissing over de omgevingsvergunning, 

een beslissing te treffen over de aanleg of wijziging van een gemeenteweg. 

• De aanleg van een deel van het parkeerterrein op de gemeentelijke wegberm is echter strijdig 

met de voorgestelde inrichting van de weg volgens de toelichtingsnota bij het 

hierbovenvermelde PRUP Krommewege van 4 augustus 2009, waarbij de weg Krommewege 

aangestipt is als een centrale verzamelweg, met een voorgesteld wegprofiel : rijweg (2 vakken, 

minimaal 6 m), aan weerszijden fietspaden (2 x 1,75 m) . De fietspaden dienen minimaal 

aanliggend verhoogd te zijn en indien mogelijk fysiek gescheiden van de rijbaan. 

• Deze inrichting met verhoogde fietspaden is nodig rekening houdend met het vrachtverkeer 

voor het bedrijventerrein, komende van en rijdend naar de N 44, en het gebruik ook door 

fietsers van deze weg. 

• Dit deel van de Krommewege werd op vraag van de gemeente voorzien op het lokaal 

functioneel fietsnetwerk. 

• Dit betekent dat de aanleg van fietspaden ook in aanmerking komt voor 40 % subsidie vanwege 

de provincie Oost-Vlaanderen. 

 

De gemeenteraad gaat niet akkoord met de aanleg van een parking op gemeentelijk openbaar domein 

van de buurtweg Krommewege ter hoogte van Krommewege 31 G, zoals voorzien in de 

omgevingsvergunningsaanvraag van de firma De Bree Solutions, bij de provincie Oost Vlaanderen, 

aangezien de voorgestelde aanleg het voorzien van een afgescheiden fietspad op de wegberm 

onmogelijk maakt en dus strijdig is met de inrichtingsmaatregelen voor de centrale verzamelweg 

Krommewege, zoals opgenomen in het PRUP Krommewege, goedgekeurd bij MB van 4 augustus 2009. 

 

 

16. VERBINDINGSPAD EN COMPOSTPAVILJOEN SCHOOL ADEGEM-DORP: GOEDKEURING VAN DE 

OVEREENKOMST 

Dit punt wordt verdaagd. 

 

 

17. OUDE MOLENWEG - OVERNAME PERCEELTJE GROND - GOEDKEURING VAN DE AKTE 

 

• De gemeenteraad keurde op 30 oktober 2019, de kosteloze overname van een perceeltje grond 

in de Oude Molenweg, principieel goed. 

• De overname van het perceeltje grond, gelegen in de Oude Molenweg ter hoogte van de 

doorsteek van de Crommewegewatergang gebeurt om redenen van openbaar nut, namelijk om 

dit perceel en de onderliggende regenwaterafvoerleiding, te integreren in het gemeentelijke 

openbare domein. 

 

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor de kosteloze overname van het perceeltje grond, gelegen 

in de Oude Molenweg ter hoogte van de doorsteek van de Crommewegewatergang, goed. 

 

 

18. ROOILIJN BUURTWEG NR 4 - BOGAARDESTRAAT - SCHAUTENSTRAAT - FRANCIS DE 

MEEUSLAAN - WIJZIGINGEN 

 



• Het rooilijnplan van buurtweg nr 4 Bogaardestraat werd goedgekeurd bij beslissing van de 

gemeenteraad van 8 februari 1962. 

• Op 29 januari 2020 keurde de gemeenteraad het Spam 16 Rioleringsproject Vossenhol, de 

bijhorende onteigeningsplannen, de tabel der grondinnemingen en de projectnota, goed. 

• Door de geplande grondinnemingen langsheen de Bogaardestraat, de Schautenstraat en de 

Francis de Meeuslaan, o.m. voor de aanleg van afgescheiden fietspaden, wijzigt de in 1962 

goedgekeurde grens openbaar/privé eigendom langsheen de buurtweg. 

• Het is daarom noodzakelijk dat ook het rooilijnplan van de weg wordt aangepast aan de 

gewijzigde situatie. 

• Daarom werden nieuwe ontwerp rooilijnplannen voor Francis de Meeuslaan, Schautenstraat en 

Bogaardestraat opgemaakt.  

• Als de gemeenteraad de ontwerp rooilijnplannen voorlopig heeft vastgesteld dient gedurende 

dertig dagen nog een openbaar onderzoek te worden gehouden.   

 

De gemeenteraad stelt de ontwerp rooilijnplannen voor Francis de Meeuslaan, Schautenstraat en 

Bogaardestraat, voorlopig vast. 

 

 

19. RETRIBUTIEREGLEMENT ASBESTCONTAINER VOOR INZAMELING BIJ LAND- EN TUINBOUWERS 

 

• De gemeente is in 2018 toegetreden tot het toetredingscontract 'asbestovereenkomst 

gemeenten 2018' afgesloten met de Vlaamse Regering op 17 september 2018. 

• Het college van burgemeester en schepenen keurde op 24 oktober 2018 het asbestproject van 

IVM goed. 

• Op 18 december 2019 besliste de gemeenteraad over de verkoop van asbestzakken voor 

particulieren. 

• Via onze intercommunale IVM is het project rond asbestinzameling bij particulieren opgestart 

sinds 1 februari 2020. 

• IVM wenst vanaf mei 2020 een sensibiliserend asbestproject op te starten inzake de ophaling 

van asbestcementgolfplaten bij land- en tuinbouwers. Dit is enkel bedoeld voor de land- en 

tuinbouwer met een landbouwnummer bij het Departement Landbouw en Visserij en met 

exploitatieadres in Maldegem. 

• Het is de bedoeling dat het project, net als dat voor de particulieren, loopt tot 31 maart 2022. 

Maar het project kan nog verlengd worden. 

• In de periode van het asbestproject kan de land- of tuinbouwer per exploitatieadres maximum 

2 containers met een inhoud van 15 m³ aanvragen. Hiervoor moet € 170 per container worden 

betaald. In de prijs zit ook 2 PBM-paketten. (PBM = Persoonlijk Bescherming Materiaal). 

• De procedure ziet er als volgt uit: 

◦ De land- of tuinbouwer dient zijn aanvraag bij de gemeente in. 

◦ De gemeente controleert of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en ontvangt na 

goedkeuring op haar rekening het bedrag voor 1 of 2 containers. 

◦ De gemeente bezorgt de PBM-pakketten aan de land- of tuinbouwer 

◦ De aanvraag wordt doorgestuurd naar IVM. Zij doen de verdere opvolging: contact met 

ophaler, opmaak verwerkingsattesten, opmaak overzicht naar gemeente. 

◦ IVM bezorgt de gemeente de afrekeningsfactuur. Deze zal maximaal € 170/container 

bedragen. 

• Het project werd via IVM ingediend bij OVAM voor subsidie, waardoor een container aan de 

prijs van €170 kan worden aangeboden. In de prijs zit het plaatsen en ophalen van de container 

en de verwerking van de ingezamelde asbest. 

• De deelnemende land- of tuinbouwer ontvangt ook instructies om correct met het 

asbesthoudend materiaal om te gaan. 

• Via dit project wenst IVM en de gemeente ook een oplossing te bieden voor asbestverwijdering 

bij land- en tuinbouwers. 



• Voor grotere hoeveelheden dient men beroep te doen op de private markt. 

 

• Het project heeft geen financiële kost voor de gemeente. 

 

De gemeenteraad stelt het retributiereglement houdende asbestcontainers voor land- en tuinbouwers 

vast. 

 

 

20. GOEDKEURING REGLEMENT 'DEN HOOGEN PAD - TICKETPRIJZEN VOOR GEMEENTELIJKE 

VOORSTELLINGEN' 

 

• Het reglement 'Den Hoogen Pad - ticketprijzen gemeentelijke programmatie', werd vastgesteld 

door de gemeenteraad in zitting van 27 april 2017. 

• De gemeentelijke programmatie van Den Hoogen Pad omvat elk seizoen 3 onderdelen: 

◦ een avond- en familieprogrammatie  

◦ een schoolprogrammatie  

◦ een maandelijkse jeugdfilm 

• Op vraag van het college werd het huidige retributiereglement voor ticketprijzen door de 

cultuurdienst herbekeken en afgetoetst aan de prijssetting van omliggende centra. In 

samenwerking met het programmatiecomité van Den Hoogen Pad werd een voorstel tot 

herziening van het reglement uitgewerkt.  

• Volgende zaken worden gewijzigd ten opzichte van het eerdere reglement: 

◦ Avond- en familieprogrammatie: 

▪ Optrekken van de minimumprijs en maximumprijs van een ticket. 

▪ Vereenvoudigen van het aantal uitzonderingen op de formule die gebruikt wordt om de 

basisprijs te bepalen:  

De formule geldt dan voor alle voorstellingen voor staand (max. 600 personen) of 

zittend op tribune en stoelen (max. 450 personen) publiek. Enige uitzonderingen: 

• als de artiest contractueel een bepaalde ticketprijs oplegt. 

• als de zaalopstelling beperkt wordt tot 280 personen (= opstelling met tafels en 

stoelen of opstelling met tribune en statafels): dan wordt de formule aangepast tot 

'totale kostprijs (zonder eventueel partagebedrag) gedeeld door 180 toeschouwers 

= basisprijs'.  

▪ Optrekken van de minimumleeftijd voor seniorenkorting van 55- naar 65-plus. 

▪ Lezingen: een lezing is volledig anders dan een voorstelling. Voorstel is hiervoor te 

werken met vaste prijzen: 12 euro basisprijs en aan de kassa, 10 euro voor de 

verschillende kortingstarieven. 

◦ Schoolprogrammatie: 

▪ Een zeer belangrijk aspect van het cultuuraanbod is de cultuureducatie: kinderen al van 

jongs af aan vertrouwd maken met verschillende vormen van theater. Omwille van de 

maximumfacturen waar de scholen rekening mee moeten houden, worden de 

ticketprijzen voor schoolprogrammatie door cultuur- en gemeenschapscentra bewust 

laag gehouden. 

▪ Er wordt nu een kleine prijsstijging voorgesteld. Hiermee zitten we ongeveer in dezelfde 

prijssetting als omliggende centra (CC De Herbakker hanteert bijvoorbeeld 5 euro voor 

leerlingen van de kleuterklassen en lagere school en 7 euro voor leerlingen van 

middelbare scholen). 

• van 4 euro naar 5 euro voor leerlingen uit de kleuterklas en lager onderwijs  

• van 5 euro naar 6 euro voor leerlingen uit het secundair onderwijs.  

▪ De ticketprijs voor de jeugdfilm is al jaren 2 euro, voorstel is om deze prijs op te trekken 

naar 3 euro. 

• De modaliteiten omtrent annulering van tickets, voorheen jaarlijks opgenomen in de 

programmabrochure en de schoolbrochure, werden in artikel 8 toegevoegd aan het reglement.  



 

De gemeenteraad stelt het gewijzigd reglement 'Den Hoogen Pad - ticketprijzen voor gemeentelijke 

voorstellingen', vast. 

 

 

21. KUNSTACADEMIE MALDEGEM (KUMA) - INTERLOKALE VERENIGING KUMA MALDEGEM-

RUISELEDE: BESLISSING TOT OPRICHTING, GOEDKEURING VAN DE STATUTEN EN VAN HET 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

• De gemeente Ruiselede stelde in januari 2020 de vraag aan het gemeentebestuur van 

Maldegem tot het opstarten van een interlokale vereniging met de gemeente Maldegem voor 

de opstart van een vestigingsplaats voor deeltijds kunstonderwijs (DKO) - beeldende kunst te 

Ruiselede. 

• De oprichting van een filaal te Ruiselede is programmatorisch logisch omdat binnen de 

academie Muziek, woord & dans al een samenwerking met Ruiselede bestaat. 

• Het is van belang naar schaalvergroting in de academie te streven. Dit verhoogt de kansen op 

(middellange) termijn om de KuMa als onafhankelijk instelling te behouden. Er  wordt nl. in de 

teksten van het nieuwe decreet organisatie DKO naar schaalvergroting gestreefd. Een 

uitbreiding met een nieuwe filiaal vergroot de kansen van de Kuma om zelfstandig te blijven 

bestaan. 

• We hebben al een positieve ervaring met de filaalwerking te Aalter-Bellem & Beernem 

• Een filiaal biedt extra mogelijkheden voor het lerarenkorps, dit gezien er meer uren kunnen 

ingevuld worden. 

• De oprichting van dit filaal kost de gemeente geen extra middelen. De kostprijs, zowel van 

personeel als werking, wordt volledig doorgerekend aan de filiaalgemeenten. (na 

prefinanciering door Maldegem).  

• De samenwerking wordt geformaliseerd onder vorm van een Interlokale vereniging zonder 

rechtspersoonlijkheid.  Dit is de lichtste vorm van intergemeentelijke samenwerking en biedt 

een duidelijke structuur inzake communicatie en raportering. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met het oprichten van een interlokale vereniging 'KuMa Maldegem-

Ruiselede', samen met het gemeentebestuur Ruiselede, zoals beschreven in de desbetreffende 

statuten en het betreffende huishoudelijk reglement. 

 

 

22. KUNSTACADEMIE (KUMA) - INTERLOKALE VERENIGING KUMA MALDEGEM - SINT-LAUREINS: 

BESLISSING TOT OPRICHTING, GOEDKEURING VAN DE STATUTEN EN VAN HET HUISHOUDELIJK 

REGLEMENT 

 

• De gemeente Sint-Laureins stelde de vraag tot opstart van een interlokale vereniging met de 

gemeente Maldegem voor de opstart van een vestigingsplaats DKO - beeldende kunst te Sint-

Laureins. 

• De opstart van een vestigingsplaats DKO te Sint-Laureins moet gebeuren onder vorm van een 

interlokale vereniging. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met het oprichten van een interlokale vereniging 'KuMa Maldegem-

Sint-Laureins', samen met het gemeentebestuur Sint-laureins, zoals beschreven in desbetreffende 

statuten en het betreffende huishoudelijk reglement. 

 

 

23. CONVENANT KATOOTJE: GOEDKEURING 

 



• Voor de Maldegemse jeugdvereniging Katootje werd voor de periode 2020-2025, gelijklopend 

met de duur van het Strategisch Meerjarenplan, een convenant opgemaakt. 

• De jaarlijkse subsidie in de convenant werd verhoogd van 750 euro naar 800 euro.  

• Dit bedrag dient gebruikt te worden voor de ondersteuning van de jeugdwerking en de uitbouw 

van activiteiten voor het Donkse jongerenpubliek. De werking van Katootje bestaat 

hoofdzakelijk uit amateuristische kunstbeoefening. Op de tweede plaats biedt Katootje ook 

activiteiten aan die kans bieden tot ontmoeting, spel, vorming en creatieve activiteiten.  

• Voor de uitbetaling dient Katootje ieder jaar voor 31 maart een jaarverslag en een financieel 

verslag met balans over het voorgaande jaar voor te leggen waarin blijkt dat de vereniging 

voldoet aan de geldende voorwaarden.  

 

De gemeenteraad keurt de convenant voor de Maldegemse jeugdvereniging Katootje voor de periode 

2020-2025 goed.  

 

 

24. JAARREKENING INTERLOKALE VERENIGING (ILV) BURENSPORTDIENST MEETJESLAND 2019 

 

• De gemeente Maldegem maakt samen met de gemeenten Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, 

Lievegem, St-Laureins en Zelzate deel uit van de Interlokale Vereniging ILV Meetjeslandse 

Burensportdienst waarbij de gemeente Lievegem als beherende gemeente optreedt. 

• De algemene vergadering van het beheerscomité ging door op 3 maart 2020 waarbij 

overeenkomstig artikel 8 van de statuten : 

• het programma en de begroting voor het volgende werkjaar werd goedgekeurd; 

• het jaarverslag werd goedgekeurd; 

• de jaarrekening voorlopig werd vastgesteld 

• Het jaarlijks lidgeld bedraagt 400 euro. 

 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2019 en het bijhorend jaarverslag van de Interlokale 

Vereniging "Burensportdienst Meetjesland" goed. 

 

25. KERKFABRIEK SINT-ADRIANUS (ADEGEM) - ADVIES JAARREKENING 2019 

 

• Op 22 januari 2020 keurde de kerkraad van Sint-Adrianus de jaarrekening 2019. 

• Op 3 maart 2020 bezorgde het centraal kerkbestuur van Maldegem de jaarrekening 2019 van 

de kerkfabriek Sint-Adrianus aan ons gemeentebestuur. 

• Deze jaarrekening vertoont een exploitatieoverschot van 3.356,45 euro 

• De exploitatietoelage voor het jaar 2019 bedraagt 19.376,29 euro en overschrijdt daarmee niet 

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

vastgelegd op 19.376,29 euro. 

 

De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek van Sint-

Adrianus (Adegem). 

 

 

26. KERKFABRIEK SINT-BARBARA - ADVIES JAARREKENING 2019 

 

• Op 13 januari 2020 keurde de kerkraad van Sint-Barbara de jaarrekening 2019 goed. 

• Op 3 maart 2020 bezorgde het Centraal Kerkbestuur de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek 

van Sint-Barbara aan ons gemeentebestuur. 

• Deze jaarrekening vertoont een exploitatieoverschot van 20.195,24 euro 

• De exploitatietoelage voor het jaar 2019 bedraagt 29.246,06 euro en overschrijdt daarmee niet 

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

vastgelegd op 29.246,06 euro. 



 

De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek van Sint-

Barbara. 

 

 

27. KERKFABRIEK SINT-JOZEF (DONK) - ADVIES JAARREKENING 2019 

 

• Op 16 januari 2020 keurde de kerkraad van Sint-Jozef de jaarrekening 2019 goed. 

• Op 3 maart 2020 bezorgde het centraal kerkbestuur de jaarrekening 2019 van de kerkraad van 

Sint-Jozef aan ons gemeentebestuur. 

• Deze jaarrekening vertoont een exploitatieoverschot van 19.753,82 euro 

• De exploitatietoelage voor het jaar 2019 bedraagt 0 euro en overschrijdt daarmee niet de 

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

vastgelegd op 8.520,00 euro. 

 

De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek van Sint-

Jozef. 

 

 

28. KERKFABRIEK HH PETRUS EN PAULUS (MIDDELBURG) - ADVIES JAARREKENING 2019 

 

• Op 7 januari 2020 keurde de kerkraad van HH Petrus en Paulus de jaarrekening 2019 goed. 

• Op 3 maart 2020 bezorgde het centraal kerkbestuur de jaarrekening 2019 van de kerkraad van 

HH Petrus en Paulus aan ons gemeentebestuur. 

• Deze jaarrekening vertoont een exploitatieoverschot van 8.236,84 euro 

• De exploitatietoelage voor het jaar 2019 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 aan de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek van HH 

Petrus en Paulus. 

 

 

29. KERKFABRIEK SINT-VINCENTIUS A PAULO (KLEIT) - ADVIES JAARREKENING 2019 

 

• Op 28 januari 2020 keurde de kerkraad van Sint-Vincentius a Paulo de jaarrekening 2019 goed. 

• Op 3 maart 2020 bezorgde het centraal kerkbestuur de jaarrekening 2019 van de kerkraad van 

Sint-Vincentius a Paulo aan ons gemeentebestuur. 

• Deze jaarrekening vertoont een exploitatieoverschot van 31.192,10 euro 

• De exploitatietoelage voor het jaar 2019 bedraagt 18.228,59 euro en overschrijdt daarmee niet 

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

vastgelegd op 20.874,00 euro. 

 

De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek van Sint-

Vincentius a Paulo. 

 

 

30. TOEPASSING DEONTOLOGISCHE CODE RAADSLID 

 

• De gemeenteraad stelde op 4 april 2007 de deontologische code voor de lokale mandataris vast. 

• Daarin wordt o.m. gesteld dat het raadslid bij zijn optreden op en buiten het lokale 

bestuursniveau te allen tijde en principieel voorrang geeft aan het algemeen belang boven 

het particuliere belang en dat hij zijn mandaat op een integere wijze uitvoert. 



• De algemeen directeur ontving een aantal melding over de handelswijze van raadslid Anneke 

Gobeyn waarbij deze kunnen aanzien worden als een inbreuk op de deontologische code.  

• Zo geeft het raadslid bij het plaatsen van facebookberichten waarbij informatie wordt gedeeld 

ivm controles van de politie,  geen voorrang aan het algemeen belang. Dergelijke controles 

worden immers uitgevoerd in het kader van de openbare veiligheid. 

• Zo komt het ook niet aan een raadslid toe om rechtstreeks met een gemeentelijke dienst in 

contact te treden aangaande de behandeling van een dossier. In het huishoudelijk reglement 

werd bepaald dat de vragen gingen gesteld worden aan de algemeen directeur.  

• Zo verrichtte het raadslid tot slot handelingen voor de intercommunale Fluvius waar zij sinds 

deze legislatuur niet langer een taak in opneemt namens de gemeente.  

• De gemeenteraad zal moeten oordelen of de meldingen als een inbreuk op de deontologische 

code dienen beschouwd te worden. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de meldingen aan de algemeen directeur en oordeelt dat deze 

meldingen gegrond zijn en kunnen beschouwd worden als een inbreuk op de deontologische code.  

 

 

31. VRAGEN VAN RAADSLEDEN 

 

• Raadslid Dino Lateste (Groen):  Duiding over de heropstart van de gemeentescholen.  

• Raadslid Dino Lateste (Groen): Stand van zaken betreffende het klimaatplan. 

• Raadslid Dino Lateste (Groen): standpunt van het college inzake het vrijwaren van open 

ruimtes. 

• Raadslid Stefaan Standaert (Groen): aanvullende voorstellen bij het voorzien in mondmaskers 

voor de Maldegemse inwoners. 

De vragen worden beantwoord. 


