
PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 30 SEPTEMBER 2020 

 

1. MEDEDELINGEN 

 

• De gemeenteraad houdt één minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van dhr. Antoon 

De Keyser, gewezen OCMW-raadslid. 

• De voorzitter verontschuldigd Bart Van Hulle, burgemeester en feliciteert hem met zijn 

aanstelling in het Vlaams parlement. 

De vergaderingen van de gemeenteraad zullen hierdoor aangepast worden naar donderdag, de 

data van de gemeenteraadscommissies zullen zo spoedig mogelijk aan de raadsleden 

meegedeeld worden. 

• In overeenstemming met artikel 333 van het decreet over het lokaal bestuur wordt aan de 

gemeenteraad kennis gegeven van het besluit van de gouverneur van 21 september 2020 

houdende de klacht ingediend door raadslid Valerie Taeldeman tegen de 

gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2020 houdende het opstarten van een onderzoek naar de 

overnamemogelijkheden van de gemeentelijke kinderdagverblijven.  

 

 

2. GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIOVISUELE OPNAME VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 

26 AUGUSTUS 2020 

 

• De gemeenteraad besliste op 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 audiovisuele opname werd eerstdaags na de vergadering van 26 augustus en uiterlijk acht 

dagen voor de dag van de vergadering van heden gepubliceerd op de gemeentelijke website 

onder 'Vergaderingen gemeenteraad': zie https://web-maldegem.streamovations.be 

 

De gemeenteraad keurt de notulen en de audiovisuele opname van de zitting van de gemeenteraad 

van 26 augustus 2020 goed. 

 

 

3. BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER, GENOMEN ALS MAATREGELEN IN HET KADER VAN HET 

CORONAVIRUS COVID-19: BEKRACHTIGING 

 

• In België, zowel als in veel andere landen binnen Europa en daarbuiten worden maatregelen 

genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus (coronavirus) in te dijken en tevens om 

het sociaal en economisch leven zo kwaliteitsvol mogelijk verder te zetten onder de 

aanwezigheid van het coronavirus. 

• De gemeentelijke veiligheidscel kwam op 11, 13, 16, 18, 20, 23, 27 maart en 3, 10 en 17, 28 april, 

5, 8 en 15, 20, 26 mei, 5, 12, 19, 30 juni, 24 juli, 5 augustus 2020 bijeen om de maatregelen te 

bespreken die nodig zijn om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om 

de maatregelen te bespreken die kunnen versoepeld worden teneinde het sociaal en 

economisch leven met aanwezigheid van corona verder te zetten. 

• 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. 

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

burgemeester een besluit genomen zonder de gemeenteraadszitting af te wachten, omwille 

van het dringend karakter van deze maatregelen. 

• Het burgemeesterbesluit van 12 juni 2020: Politieverordening tot het uitzonderlijk en tijdelijk 

toestaan van terrasuitbreidingen en verkeersvrije horecastraat in afwijking van het 

politiereglement betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein, diende 

dringend genomen te worden, teneinde zo spoedig mogelijk het sociaal en economisch leven te 

normaliseren. 

Dit burgemeesterbesluit was geldig tot en met 31 augustus, maar ondertussen zijn de 

specifieke coronamaatregelen voor de horeca nog niet veranderd en werden de voorbije weken 

gunstig geëvalueerd. De burgemeester heeft daarom op 27 augustus beslist om de COVID-19 

terrasuitbreidingen evenals de mogelijkheid tot het plaatsen van marktterrassen verder te laten 

lopen tot het einde van het terrasseizoen op 15 november 2020 onder dezelfde voorwaarden 

als opgenomen in de politieverordening van 12 juni 2020. 

• Het besluit van de burgemeester van 22 september 2020: Vergaderingen van de 

bestuursorganen tijdens de coronacrisis, heft de burgemeesterbesluiten van 17 april en 18 mei 

die bepaalden dat de vergaderingen via digitaal platform zouden doorgaan, op en voldoet aan 

de nieuwe richtlijnen van ABB. 

 

De gemeenteraad bekrachtigt volgende besluiten van de burgemeester: 

• Besluit van 27 augustus 2020: Wijziging politieverordening van 12 juni 2020 met betrekking tot 

horecastraat en terrasuitbreidingen nav COVID-19. 

• Besluit van 22 september 2020: Vergaderingen van de bestuursorganen tijdens de coronacrisis. 

 

 

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

OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS IN DE GIDSENLAAN THV NR. 41 EN NR. 110 

 

• Vanuit de buurt werd de vraag gesteld om ter hoogte van de verhoogde inrichting gelegen in de 

Gidsenlaan een oversteekplaats voor voetgangers in te richten, omdat er op deze locatie veel 

oversteekbewegingen plaatsvinden.    

• In de Gidsenlaan ter hoogte van de verhoogde inrichting bevindt zich een toegang naar het 

park en de kinderopvang. Deze toegang loopt dwars door het park richting het centrum en 

wordt dus veelvuldig gebruikt hetzij door schoolgaande kinderen, ouders die hun kinderen naar 

de kinderopvang of het speelplein brengen, hetzij door wandelaars en mensen die het park 

willen bezoeken. Dit resulteert in heel wat oversteekbewegingen in de Gidsenlaan.  

• De aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers biedt de mogelijkheid om op een veilige 

manier de Gidsenlaan te kruisen. Daarnaast zijn de voetgangers ook juridisch beschermd.  

• De oversteekplaats wordt ingericht op de plaats waar de zichtbaarheid het grootst is, meer 

bepaald op de verhoogde inrichting. Voor de voetgangers en het andere verkeer zal het 

duidelijk zijn dat er op deze locatie kan worden overgestoken.  

 

De gemeenteraad keurt het aanvullende reglement houdende de invoer van een oversteekplaats voor 

voetgangers in de Gidsenlaan ter hoogte van nr. 41 en nr. 110 goed. 

 

 

5. SAMENSTELLING GEMEENTERAADSCOMMISSIES – WIJZIGING 

 

• Het gemeenteraad besliste in zitting van 27 november 2019 inzake de samenstelling van de 

gemeenteraadscommissies. 



• Overeenkomstig artikel 30 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad geldt 

volgende zetelverdeling in de commissies: 

◦ Open Vld: 2 zetels 

◦ N-VA: 2 zetels 

◦ De Merlaan: 2 zetels 

◦ CD&V: 2 zetels 

◦ Groen: 1 zetel 

◦ Vlaams Belang: 1 zetel 

• Door de N-VA-fractie werd op 17 september 2020 een nieuwe voordrachtakte ingediend, met 

het verzoek de samenstelling van de commissie 'Persoonsgebonden Zaken' te wijzigen. 

• Voor de commissie persoonsgebonden zaken: 

• Aangeduide leden door GR 27 november 2019: voor N-VA: Peter Van Hecke, Katleen De Kesel 

• Voorgedragen leden in de voordrachtakte van 17 september 2020: voor N-VA: Peter Van Hecke 

en Danny Vannevel en Katleen De Kesel 

 

De gemeenteraad stelt  de gemeenteraadscommissies opnieuw vast te stellen als volgt: 

De commissie persoonsgebonden zaken wordt samengesteld uit volgende gemeenteraadsleden: 

◦ Open Vld: Kiran Van Landschoot, Annuska Van Hoorebeke 

◦ N-VA: Peter Van Hecke, Danny Vannevel 

◦ De Merlaan: Geert De Roo, Christine Verplaetse 

◦ CD&V: Anneke Gobeyn, Marten De Jaeger 

◦ Groen: Dino Lateste 

◦ Vlaams Belang: Timothy De Groote 

De commissie grondgebonden zaken wordt samengesteld uit volgende gemeenteraadsleden: 

◦ 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 

De commissie algemene zaken en financiën wordt samengesteld uit volgende 

gemeenteraadsleden: 

◦ 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 

 

 

6. AANSTELLING OMGEVINGSAMBTENAAR 

 

• Volgens het omgevingsdecreet moet elke gemeente minstens 1 gemeentelijke 

omgevingsambtenaar, of een groep van ambtenaren, hebben die voldoende kennis heeft over 

zowel ruimtelijke ordening als milieu.  

• De gemeenteraad besliste in zitting van 30 mei 2017 om over te gaan tot de aanwijzing van 

gemeentelijke omgevingsambtenaren. 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 september 2018 om over te gaan tot de aanwijzing 

van gemeentelijke omgevingsambtenaren 

• Van de destijds aangestelde omgevingsambtenaren zijn Birgitte De Bruyne en Franky Vandycke 

in dienst. 

• De gemeenteraad kan andere ambtenaren als omgevingsambtenaar aanwijzen als deze 

voldoen aan de voorwaarden van het uitvoeringsbesluit van 27 november 2015. 



• De aanwijzing gebeurt op basis van diploma en voldoende jaren relevante beroepservaring. 

• Fien Devuyst komt momenteel in aanmerking om als omgevingsambtenaar aangewezen te 

worden. Aangezien ze sinds 2 juli 2020 over 2 jaar beroepservaring beschikt in het behandelen 

van de omgevingsvergunningsaanvragen. 

• De aanwijzing als omgevingsambtenaar komt bij een uitdiensttreding automatisch te vervallen. 

• Deze beslissing heeft geen invloed op het gemeentelijk budget. 

 

De gemeenteraad stelt Fien Devuyst met onmiddellijke ingang aan als gemeentelijk 

omgevingsambtenaar. 

 

 

7. GOEDKEURING OVERDRACHTSAKTE TOT KOSTELOZE OVERDRACHT VAN OCMW-GROND AAN 

DE GEMEENTE MALDEGEM 

 

• De raad voor maatschappelijk welzijn keurde in zitting van 3 juli 2018 de kosteloze overdracht 

principieel goed. 

• De gemeenteraad keurde in haar zitting van 27 september en 22 november 2018 de kosteloze 

overdracht principieel goed. 

• Er zijn drie stukken grond waarvan het OCMW actueel eigenaar is. Het betreft de volgende drie 

loten grond : 

• De verbindingsweg en parking aan wzc Warmhof.  

Dit lot is in 2017 niet in erfpacht gegeven aan het Zorgbedrijf Meetjesland omdat het toen reeds 

aangewezen leek om het om het kosteloos over te dragen aan de Gemeente Maldegem. 

• Een gedeelte van de parking, palend aan de pastorijwoning te Adegem, Adegem-Dorp 16.  

Dit lot maakt deel uit van een stuk dat destijds werd  aangekocht door het OCMW om 

voldoende tuin te hebben bij de pastorijwoning. Er stond daar toen een houten chalet op. Nu 

maakt dit deel uit van de aanpalende parking die onderhouden wordt door de gemeente 

Maldegem. 

• De parking en toegangsweg en begroeiing, gelegen in de Mevouw Courtmanslaan 86 en 92, 

gelegen achter Blok B en Oud St Jozef.  

De parking wordt gemengd gebruikt door OCMW en gemeente. 

Het lijkt aangewezen dat het OCMW deze drie loten kosteloos zou overdragen aan de gemeente 

Maldegem, die reeds feitelijk instaat voor het onderhoud (zout strooien, onkruid verdelgen, 

herstellingen wegdek,..). 

• De consequentie van de overdracht naar publiek domein is dat dit een (rand-)parking wordt 

voor iedereen en niet specifiek voor bezoekers of personeel van oud St Jozef of wzc Warmhof. 

• De akte werd ondertussen opgesteld door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse 

Overheid, die nu aan beide raden wordt voorgelegd, ter goedkeuring. 

• Dat dit zolang geduurd heeft, heeft te maken met de langdurige ziekte van de dossierbeheerder 

op de afdeling Vastgoedtransacties evenals het feit dat er eerst nog een hypothecaire 

inschrijving door de gemeente lastens het OCMW op het onroerend goed gelegen in Adegem-

Dorp 16 moest worden doorgehaald. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de kosteloze overdracht van volgende stukken grond door OCMW 

Maldegem aan de gemeente Maldegem : 

• De verbindingsweg en parking aan wzc Warmhof.  

• Een gedeelte van de parking, palend aan de pastorijwoning te Adegem, Adegem-Dorp 16. 

• De parking en toegangsweg en begroeiing, gelegen in de Mevouw Courtmanslaan 86 en 92, 

gelegen achter Blok B en Oud St Jozef.  

 

 

8. SCHENKING AUDIOVISUEEL MATERIAAL DOOR CULTUURADVIESRAAD 

 



• De gemeenteraad besliste in zitting van 18 december 2019 het retributiereglement inzake 

uitleenbaar materiaal jeugddienst op te heffen. 

• Via brief dd. 17 augustus 2020 liet de cultuuradviesraad weten dat het dagelijks bestuur in 

vergadering van 14 augustus 2020 besliste om volgend audiovisueel materiaal aan het 

gemeentebestuur te willen schenken: 

◦ 1 spiegelbeeldscherm op statief (1,62 m x 2,13 m); 

◦ 1 projectiescherm op statief (1,62 m x 2,13 m) 

◦ 1 video-/dataprojector voor korte afstand Sanyo 2700 Lumen 

◦ 1 laptop Acer in draagtas 

◦ 1 Smart TV-scherm 127,5/50’’ met statief en beschermkoffer 

◦ 1 luidspreker 2 boxen/50 watte op statief + 1 micro 

◦ 1 hoofdmicrofoon met draagbare stemversterker 

◦ 1 toneelspot met staander 

• Vele jaren investeerde de cultuuradviesraad in de aanschaf van audio- en projectiemateriaal 

om zo het verenigingsleven te ondersteunen. Er werd gretig gebruik gemaakt van deze 

dienstverlening. 

• De hoeveelheid materiaal is ondertussen zo omvangrijk dat het niet langer haalbaar is om dit 

particulier op te slaan. Omdat de gemeente Maldegem reeds over een uitleendienst beschikt is 

het voor de cultuurraad dan ook de beste oplossing om van daaruit de verdeling van het 

audiovisueel materiaal te coördineren.   

 

De gemeenteraad aanvaardt de schenking van audiovisueel materiaal door de cultuuradviesraad. 

 

 

9. GEDEELTELIJKE AFSCHAFFING EN VERPLAATSING VOETWEG NR 55 DEN HOOGEN PAD - 

DEFINITIEVE VASTSTELLING 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 29 april 2020 de plannen voor de gedeeltelijke 

afschaffing en verplaatsing van voetweg nr 55 Den Hoogen Pad voorlopig vast te stellen. 

• Het studiebureau Arcadis stelde op 23 oktober 2019 de plannen op, voor de gedeeltelijke 

afschaffing en gedeeltelijke verplaatsing van de voetweg nr 55 in de zone tussen de 

begraafplaats van Adegem en de N 9 Staatsbaan. 

• Tussen 27 juli en 26 augustus 2020 werden deze plannen gedurende 30 dagen onderworpen 

aan een openbaar onderzoek. 

• Alle betrokken aangelanden werden per aangetekend schrijven in kennis gesteld van het 

onderzoek. 

• Er werd geen advies ontvangen vanwege de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, zodat 

aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan. 

• Uit het proces verbaal van sluiting van het onderzoek bleek dat er geen bezwaren tegen de 

voorgestelde afschaffing en verplaatsing werden ingediend. 

 

De gemeenteraad stelt de plannen voor de gedeeltelijke afschaffing en gedeeltelijke verplaatsing van 

voetweg nr 55, zoals opgemaakt door het studiebureau Arcadis op 23 oktober 2019, definitief vast. 

 

 

10. ROOILIJN VERBRANDEN BOS, KALLESTRAAT, ZANDAKKERS -DEFINITIEVE VASTSTELLING 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 18 december 2019 de onteigeningen, nodig voor het 

Spam nr. 18 wegenis- en rioleringsdossier Verbranden Bos, Kallestraat en Zandakkers voorlopig 

goed te keuren. 

• De gemeenteraad besliste in zitting van  27 mei 2020 het rooilijnplan MLD 3015 voor de 

Verbranden Bos, de Kallestraat en Zandakkers voorlopig goed te keuren. 



• Het studiebureau Jonckheere BVBA, Koningin Astridlaan 134/5 te 8200 Brugge, stelde op 22 

april 2020 een ontwerp rooilijnplan op voor Verbranden Bos, Kallestraat en Zandakkers. 

• Tussen 27 juli en 26 augustus 2020 werd het rooilijnplan onderworpen aan een openbaar 

onderzoek, met aanschrijving van alle aangelanden. 

• Gelijktijdig liep ook het openbaar onderzoek aangaande de omgevingsvergunning van het 

rioleringsproject in deze straten. 

• In zitting van 27 augustus 2020 verleende de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen een 

gunstig advies aangaande het rooilijnplan. 

• Op 27 augustus 2020 werd bij de opmaak van het proces verbaal van sluiting van het openbaar 

onderzoek vastgesteld dat er 5 bezwaren werden ingediend. 

• Geen enkel van deze bezwaren gaan over het voorgestelde rooilijnplan. 

• De bezwaren gaan allemaal over de realisatie en de uitwerking van het geplande 

rioleringsproject in deze straten, en worden dan ook in het kader van de omgevingsvergunning 

voor het project behandeld. 

 

De gemeenteraad stelt het rooilijnplan MLD 3015 voor de Verbranden Bos, de Kallestraat en 

Zandakkers, zoals opgemaakt door het studiebureau Jonckheere BVBA uit Brugge op 22 april 2020, 

definitief vast. 

 

 

11. ROOILIJNPLAN KLEINE BOGAARDESTRAAT 65 - 81 - DEFINITIEVE GOEDKEURING 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 19 februari 2020 het rooilijnplan - plan grondafstand 

verkaveling Kleine Bogaardestraat 65 – 81 voorlopig vast te stellen. 

• Tussen maandag 27 juli en woensdag 26 augustus 2020 werd het rooilijnplan - plan 

grondafstand voor de verkaveling tussen Kleine Bogaardestraat 65 en 81 gedurende 30 dagen 

aan een openbaar onderzoek onderworpen. 

• Alle betrokken aangelanden werden aangetekend in kennis gesteld van het onderzoek. 

• In zitting van 27 augustus 2020 verleende de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen een 

gunstig advies aangaande het rooilijnplan. 

• Op 27 augustus 2020 werd bij de opmaak van het proces verbaal van sluiting van het 

onderzoek vastgesteld, dat er geen bezwaren tegen het rooilijnplan werden ingediend. 

 

De gemeenteraad stelt het rooilijnplan van de weg in de verkaveling tussen Kleine Bogaardestraat 65 

en 81, zoals opgemaakt door het studiebureau Plan² bvba, uit Gent op 7 januari 2020, definitief vast. 

 

 

12. UITBREIDINGSZONE BEDRIJVENTERREIN AANLEG GROENBUFFERS EN AANVULLENDE PADEN - 

DEFINITIEVE VASTSTELLING 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 18 december 2019 de groenbuffers en aanvullende 

paden in de uitbreidingszone van het bedrijventerrein gedeeltelijk goed te keuren. 

• Gelet op het plan vanwege de intergemeentelijke vereniging Veneco dd. 12 juli 2019 voor de 

aanleg van groenbuffers en aanvullende paden in de uitbreidingszone van het bedrijventerrein 

Maldegem, waarbij door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2019 de aanleg van de 

nieuwe voetweg/ontsluitingsweg werd beperkt tot een breedte van 2 m. 

• Tussen 27 juli en 26 augustus 2020 werden deze plannen gedurende 30 dagen onderworpen 

aan een openbaar onderzoek. 

• Alle betrokken aangelanden werden per aangetekend schrijven in kennis gesteld van het 

onderzoek. 

• Er werd geen advies ontvangen vanwege de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, zodat 

aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan. 



• Uit het proces verbaal van sluiting van het onderzoek bleek dat er geen bezwaren tegen de 

voorgestelde afschaffing en verplaatsing werden ingediend. 

 

De gemeenteraad stelt het plan vanwege de intergemeentelijke vereniging Veneco dd. 12 juli 2019 voor 

de aanleg van groenbuffers en aanvullende paden in de uitbreidingszone van het bedrijventerrein 

Maldegem, waarbij door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2019 de aanleg van de nieuwe 

voetweg/ontsluitingsweg werd beperkt tot een breedte van 2 m, definitief vast. 

 

 

13. PATRIMONIUM - ONDERWIJS - KADEROVEREENKOMST VKOM-INSTITUUT ZUSTERS MARICOLEN 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 28 juni 2018 inzake "patrimonium - overeenkomst 

samenwerking VKOM/Maricolen Maldgem DBFM-bouwproject", waarin de gemeente Maldegem 

zich er toe verbindt om de aansluiting van het DBFM project van de school Maricolen op het 

openbaar domein te realiseren dmv een voetgangers- / fietsbrug over de Ede en het realiseren 

van een tweede uitweg voor de semi-publieke parking voor de aanleg van een weg tussen deze 

parking en de Brielstraat. In ruil wordt de parking deels voor het publiek toegankelijk. 

• De afgelopen maanden werd onderhandeld met de vzw VKOM / school Maricolen over een 

overeenkomst waarin vastgelegd wordt dat de gemeente de parking Brielstraat uitbreidt en 

heraanlegt en een tweede uitweg aanlegt (& financiert) en waarbij: 

◦ de parking ter beschikking gesteld wordt tegen een symbolische vergoeding; 

◦ de gemeente het permanent gebruik krijgt van een 40-tal parkeerplaatsen, het gebruik 

krijgt van een 70-tal parkeerplaatsen buiten de schooluren en tijdens de weekends en 

vakanties en waarbij de gemeente buiten de schooluren gebruik kan maken van de 

sportinfrastructuur en zaalinfrastructuur van de school; 

◦ inzake het gebruik van de parking de zone van de ong. 40 permanent te gebruiken 

parkeerplaatsen duidelijk wordt afgebakend, zodat deze niet ingenomen wordt door het 

personeel van de Maricolen. 

• De gemeente verbond hieraan bovendien volgende verdere voorwaarden : 

◦ de gemeente krijgt een voorkooprecht, in geval van een eventuele verkoop van de school of 

van de betreffende gebouwen, op de schoolgebouwen gelegen langsheen de Nieuwstraat 

en de gebouwen op de hoek met de Markt/Marktstraat. 

◦ er wordt een afspraak gemaakt rond het gebruik van de binnentuin (kloostertuin) van het 

gebouw Markt 15, hierbij kan vertrokken worden van de afspraken die hieromtrent eind 

2016 gemaakt werden. 

◦ er wordt doorgang verleend voor niet-gemotoriseerde weggebruikers naar de parking via 

de groencorridor langs de Ede. 

◦ er wordt doorgang verleend voor niet-gemotoriseerde weggebruikers, tussen de parking en 

de Nieuwstraat. De toegang tot de Nieuwstraat wordt gerealiseerd zoals omschreven in 

artikel 5.1 van het ontwerp van stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Hof ter Ede, 

en dit uiterlijk 3 jaar na de eerste in gebruikname van de nieuwe schoolgebouwen. 

◦ voor het gebruik van de sport- vergader- of zaalinfrastructuur van de school worden de 

tarieven gelijkgeschakeld met deze die de gemeente toepast voor haar zalen en 

sportinfrastructuur. 

◦ de huidige site van de kleuterschool wordt na de geplande herinrichting als groenzone ook 

publiek toegankelijk. 

• Het betreft een kaderovereenkomst waarin de belangrijkste voorwaarden en principes van 

samenwerking vastgelegd worden, omtrent een aantal zaken is een verdere uitwerking in 

afzonderlijke deelovereenkomsten met meer gedetailleerde afspraken nodig.  

• Door de goedkeuring van deze overeenkomst kan een meerwaarde gerealiseerd worden voor 

zowel de gemeente als de school. Met het oog op de verdere ontwikkeling van het centrum en 

op het maximaal gebruiken  van gemeenschappelijke infrastructuur en schoolinfrastructuur. 

 



De gemeenteraad keurt de "kaderovereenkomst voor langlopende samenwerking" tussen de vzw 

VKOM, de vzw Gesticht Zusters Maricolen Maldegem in vereffening en de gemeente Maldegem goed. 

 

 

14. ONDERWIJS - KUNSTACADEMIE MALDEGEM - SCHOOLJAAR 2020-2021- TOEKENNING NIET-

GESUBSIDIEERDE UREN 

 

• De tellingen van de leerlingen in de KuMa geeft aanleiding tot een gesubsidieerd urenpakket 

van 130 uur (82 uur 1ste, 2de en 3de graad, 48u. 4de graad en specialisatie) 

• Er worden echter 146 lesuren ingericht in de KuMa, dit is een tekort van 16 uur. 

• Deze 16 uur kunnen als volgt aangevuld worden : 

◦ 4 u. extra gesubsidieerd als overgangsmaatregel na opstart nieuwe structuur decreet DKO 

2018. 

◦ 12u. niet-gesubsidieerd voor de inrichting van de lesuren in Aalter (2u.), Beernem (2u.), 

Ruiselede (4uur) en Sint-Laureins (4u.) De kostprijs van deze uren wordt volledig 

doorgerekend aan Aalter, Beernem, Ruiselede en Sint-Laureins. Deze kostprijs moet 

evenwel voorzien worden in ons budget, de uren worden nl. geprefinancierd door 

Maldegem, de werkelijke kostprijs wordt dan gefactureerd aan de andere gemeenten. 

• Aldus kan het volledige lesprogramma in de Kuma georganiseerd worden. De directeur van de 

Kuma vraagt aldus om een niet-gesubsidieerd urenpakket van 12uur te voorzien voor komend 

schooljaar (2 uur Aalter, 2 uur Beernem, 4 uur Ruiselede, 4 uur Sint-Laureins )  

• De uren in Aalter, Beernem, Ruiselede en Sint-Laureins zijn noodzakelijk voor de opstart van de 

verschillende richtingen in deze academies. Deze uren worden volledig aangerekend aan de 

resp. schoolbesturen. 

• De kostprijs voor één bijkomend uur/jaar bedraagt ongeveer. € 1.750. De definitieve kostprijs is 

nu nog moeilijk in te schatten, gezien dit afhangt van wie de uren effectief invult en hoeveel 

anciënniteit die heeft. Aldus zou de maximale totale kostprijs op € 21.000 komen. Dit bedrag zal 

volledig gefactureerd worden aan Beernem en Aalter.  

• Vorig schooljaar werden 15 bijkomende niet- gesubsidieerde uren gevraagd, (12u. voor de 

afdelingen in de Kuma in de andere gemeenten en 3 uur voor voor Maldegem) 

• Het totaal aantal door de gemeente te subsidiëren uren daalt dus en wordt volledig 

doorgefactureerd aan Aalter, Beernem, Ruiselede en Sint-Laureins. Het aantal uur dat de 

gemeente zelf moet dragen daalt dus van 3 u. naar 0 u. 

• Voor 2020 is nog voldoende budget voorzien, het nodige budget voor 2021 moet in het budget 

van volgend jaar voorzien worden. 

 

De gemeenteraad kent 12 bijkomende lestijden toe te kennen ten laste van de gemeente aan de 

gemeentelijke Kunstacademie voor de periode van 1 september 2020 tot 30 juni 2021. Deze lestijden 

worden aangewend in de 1ste, 2de en 3de graad van onze gemeentelijke Kunstacademie te Maldegem. 

 

 

15. DECREET BETREFFENDE HET INDIVIDUEEL BEZOLDIGD PERSONENVERVOER - GEDEELTELIJKE 

VRIJSTELLING WERKJAAR 2020 

 

• De Vlaamse overheid besliste op 17 juli 2020 over het decreet over tijdelijke noodmaatregelen 

voor het individueel bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis, 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2020. 

• Om rekening te houden met de tijdelijke inactiviteit of de verminderde activiteit van de 

onderneming, kunnen de gemeenten op basis van dit decreet beslissen om een volledige of 

gedeeltelijke vrijstelling of teruggave toe te staan van de retributie of belasting die de 

vergunninghouder moet betalen voor het werkjaar 2020.  



• Jaarlijks wordt een belasting geïnd op de exploitatie van diensten voor het verhuur van 

voertuigen met bestuurder (taxi's). Deze belasting wordt geïnd op basis van het decreet van 20 

april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg.  

 

De gemeenteraad staat een vrijstelling van 50% toe van de belasting die de vergunninghouder moet 

betalen in het kader van het decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer, voor het 

aanslagjaar waarin de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid is uitgeroepen, zijnde 

aanslagjaar 2020. 

 

 

16. REGLEMENT BESTEDING CONSUMPTIEBUDGET 

 

• De Vlaamse overheid kent aan de lokale besturen een consumptiebudget voor kwetsbare 

huishoudens toe, aan de hand van voucherbonnen, uit te geven in de lokale economie. 

• Voor onze gemeente bedraagt deze subsidie 38.943,37 euro. 

• Gemeenten die wensen gebruik te maken van deze subsidie moeten deze voor eind september 

aanvragen. Aan het Agentschap Binnenlands Bestuur werd ondertussen een uitzondering 

gevraagd en verkregen zodat de aanvraag ook na 30 september 2020 nog kan ingediend 

worden, mits goedkeuring door de gemeenteraad. 

• Een eerste schijf zal, bij goedkeuring, uitbetaald worden eind dit jaar (90 procent). Het saldo 

wordt ten laatste op 31 december 2022 uitbetaald. 

• Er dient gerapporteerd te worden bij het agentschap Binnenlands Bestuur.  

• De waardebonnen mogen ingewisseld worden tussen 1 juni 2020 en 31 december 2021. 

• De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde in zitting van 26 augustus reeds een reglement 

coronasteun goed. Dit reglement voorziet de toekenning van een steun aan kwetsbare 

inwoners wiens inkomen zich onder het referentiebudget bevindt. 

• De toekenning van deze steun is mogelijk tot uiterlijk eind 2020.  

• Na bespreking met het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld om vanaf 

januari 2021 een steun via consumptiebonnen te voorzien. Deze steun kan een verderzetting 

zijn van de eerder toegekende coronasteun waarbij de tussenkomst die tot eind dit jaar 

toegekend wordt als coronasteun omgezet wordt in de maandelijkse toekenning van 

consumptiebonnen ter waarde van 50 of 30 euro per gezinslid (afhankelijk van de doelgroep). 

• Het bestaande systeem van de M-bon kan hiervoor gebruikt worden. 

 

De gemeenteraad keurt het reglement besteding consumptiebudget goed. 

 

 

17. MEERJARENPLAN 2020 - OPVOLGINGSRAPPORTERING EN RAPPORT FINANCIEEL DIRECTEUR - 

AKTENAME 

 

• De verplichte rapportering aan de raad of de opvolgingsrapportering vergelijkt het 

gerealiseerde beleid van het lopende jaar met het geplande. Het rapport geeft aan de 

raadsleden de mogelijkheid om op te volgen hoe ver het staat met de uitvoering van 

beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die in het meerjarenplan zijn opgenomen. 

• Elk jaar moet ten laatste in september een opvolgingsrapportering voor de raad ter beschikking 

zijn. Deze bevat minstens volgende elementen:  

◦ Een stand van zaken van de prioritaire actieplannen van het meerjarenplan;  

◦ Een overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende 

jaar;  

◦ In voorkomend geval, de wijzigingen en assumpties die gekozen werden bij de opmaak van 

het meerjarenplan of de aanpassing ervan; 

◦ In voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.  

◦ De bundel voorziet ook een rapportering van de financieel directeur. 



 

De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering en het rapport van de financieel 

directeur die betrekking hebben op het eerste semester van het boekjaar en het meerjarenplan 2020.  

 

 

18. LOKALE POLITIE - VASTSTELLEN VAN DE FORMATIE VAN HET OPERATIONEEL EN VAN HET 

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE PZ MALDEGEM 

 

• De gemeenteraad legde in zitting van 20 december 2001 de formatie van het operationeel 

personeel van de lokale politie Maldegem, waarin het effectief personeelskader voor de 

politiezone wordt vastgelegd vast. 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 20 februari 2002 de nieuwe formatie van het 

operationeel kader van de lokale politie Maldegem vast te leggen. 

• De gemeenteraad besliste laatst in zitting van 25 september 2019 om de nieuwe formatie van 

het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie 

Maldegem vast te stellen. 

• Alle plaatsen op de formatie dienen financieel te worden voorzien in de begroting waardoor de 

2 extra plaatsen basiskader voor een onnodige belasting van onze begroting zorgt.  

• Wij stellen voor om deze twee extra gecreëerde plaatsen basiskader te schrappen uit de 

formatie en terug te vallen op 34 inspecteurs. 

 

De gemeenteraad stelt de formatie van  het operationeel en administratief en logistiek kader van de 

lokale politie Maldegem vast. 

 

 

19. VRAGEN VAN RAADSLEDEN 

 

• Volgende vragen werden ingediend om te worden behandeld in de openbare zitting van de 

gemeenteraad: 

◦ Vraag raadslid Standaert - Hoogspanningslijn ten zuiden van onze gemeente lijn nr 150.005 

en 150.006 

◦ Vraag raadslid Standaert - Tevredenheidsmeting bij personeel gemeente en OCMW 

◦ Vraag raadslid Taeldeman – Personeelsbeleid 

 

 

20. TOEGEVOEGD PUNT DOOR RAADSLID KOENRAAD DE CEUNINCK (CD&V): CORONAPROOF 

VERGADEREN 

 

• Op 25 september ll. ontving algemeen directeur Tijs Van Vynckt volgend toegelicht voorstel van 

beslissing van raadslid Koenraad De Ceuninck (CD&V): 

“Coronaproof vergaderen 

◦ Zoals u allen ongetwijfeld weet heeft de Corona-crisis de werking van het verenigingsleven 

ernstig verstoord. Tal van activiteiten konden niet doorgaan, acties werden geannuleerd en 

online vergaderen werd het nieuwe normaal. Toch is het niet wenselijk dat we dat laatste 

blijven doen. Mensen zijn en blijven sociale wezens en elkaar ontmoeten maakt deel uit van 

ons DNA.  

◦ Het feit dat we nog steeds (en vermoedelijk nog een hele tijd) afstand moeten houden van 

elkaar maakt het organiseren van fysieke bijeenkomsten wel tot een hele uitdaging. Voor 

veel verenigingen is het niet haalbaar om op een corona-veilige manier te vergaderen, 

omdat ze daar de plaats niet voor hebben in hun eigen accommodatie, voor zover ze die al 

zouden hebben.  

◦ Als concrete maatregel om het Maldegemse verenigingsleven te ondersteunen zou het dan 

ook goed zijn dat de gemeente het initiatief neemt om verenigingen actief bij te staan om 



hun werking terug op te starten. Door hen (bij voorkeur kosteloos) een zaal ter beschikking 

te stellen waar op een veilige manier kan worden vergaderd, met respect voor de corona 

maatregelen, kunnen verenigingen alvast hun gewone bestuursvergaderingen terug 

opstarten.  

◦ Die zaal zou gebruikt kunnen worden door alle Maldegemse verenigingen, adviesraden, 

buurt- of feestcomités, enz. om hun bestuursvergaderingen in te laten doorgaan.  

◦ Door een vaste locatie (bijvoorbeeld de K-Ba) aan te bieden moet er niet voortdurend met 

tafels en stoelen gezeuld worden, wat in ieders voordeel is.  

◦ De gemeente werkt op die manier aan een heel concrete ondersteuning van het rijke 

verenigingsleven in onze gemeente, zonder dat dit veel geld hoeft de kosten. 

◦ Voor de verenigingen zal dit een belangrijke stimulans vormen om hun werking terug op 

gang te brengen, na de lange periode van stilstand die er geweest is ten gevolge van de 

corona-crisis. 

◦ Dit hoeft voor de gemeente absoluut niet veel te kosten. We hebben ongetwijfeld wel 

ergens een zaal staan die hiervoor in aanmerking komt en die op een eenvoudige manier 

kan worden klaargemaakt om veilig te vergaderen.  

◦ Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een gemeentelijke zaal kosteloos ter beschikking 

te stellen aan de Maldegemse verenigingen, adviesraden, buurt- en feestcomités om op een 

veilige manier te kunnen vergaderen, dit zolang de corona-crisis duurt. " 

  

De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van raadslid De Ceuninck om een gemeentelijke zaal 

kosteloos ter beschikking te stellen aan de Maldegemse verenigingen, adviesraden, buurt- en 

feestcomités om op een veilige manier te kunnen vergaderen, dit zolang de corona-crisis duurt.  

 

 

21. TOEGEVOEGD PUNT DOOR RAADSLEDEN LEANDRA DECUYPER (CD&V) EN DINO LATESTE 

(GROEN): VERDELING MIDDELEN VLAAMS NOODFONDS 

 

• Op 25 september ll. ontvingen algemeen directeur Tijs Van Vynckt en voorzitter Peter Van 

Hecke volgend toegelicht voorstel van beslissing van de raadsleden Leandra Decuyper (CD&V) 

Dino Lateste (Groen): 

“VERDELING MIDDELEN VLAAMS NOODFONDS 

◦ De Vlaamse regering besliste op 2 juni 2020 - geconcretiseerd bij decreet van 19 juni 2020 - 

om 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen van lokale besturen naar aanleiding van de 

COVID-19-pandemie. Deze middelen zijn - zo blijkt althans uit de bewoordingen van het 

decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de 

noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot 

de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en de memorie van 

toelichting bij het decreet - bestemd om terecht te komen bij verenigingen uit de culturele 

sector, de jeugdsector en sportsector, die door de coronacrisis zwaar getroffen worden.  

Van die 87,3 miljoen euro wordt een bedrag van 242.382,60 euro ter beschikking gesteld 

aan de gemeente Maldegem. 

◦ Met het oog op de verdeling van deze middelen maakten de gemeentelijke 

vrijetijdsdiensten een nota op voor het college van burgemeester en schepenen met daarin 

een aantal concrete voorstellen voor tegemoetkomingen aan verenigingen en het 

verenigingsleven. 

◦ In reactie op een schriftelijke vraag van raadslid Leandra Decuyper stelde schepen 

Longeville tijdens de gemeenteraad van 24 juni 2020 dat voor de verdeling van deze 

middelen een reglement zou opgemaakt worden. 

◦ Het college van burgemeester en schepenen besliste evenwel anders in het college van 

burgemeester en schepenen van 30 juni 2020. Het college besliste om – zonder nadere 

toelichting - de kredieten van het Vlaams Noodfonds ‘zoveel als mogelijk te gebruiken voor 



de duurzame investeringen als ondersteuning van de vrijetijdssector als integrale sector, en 

dus niet zozeer in de ondersteuning van de individuele verenigingen.’ 

◦ Met brief van 15 juli 2020 protesteerde de Maldegemse cultuurraad tegen deze beslissing 

van het college en wees zij erop dat de middelen van de Vlaamse regering niet in de 

algemene kas van de gemeente mogen terechtkomen, maar wel bij de lokale verenigingen. 

◦ Het standpunt van het college van burgemeester en schepenen van 30 juni 2020 werd 

middels brief van 29 juli 2020 gecommuniceerd naar de voorzitters en secretarissen van de 

gemeentelijke adviesvragen met het verzoek om hierover uiterlijk 31 augustus 2020 advies 

te verstrekken. 

◦ Op de gemeenteraad van 30 augustus 2020 bevestigde schepen Longeville in reactie op de 

schriftelijke vragen van Leandra Decuyper en Dino Lateste dat de middelen uit het Vlaams 

Noodfonds niet verdeeld zouden worden onder de vele verenigingen die Maldegem rijk is, 

maar wel zal besteed worden aan duurzame projecten in de vrijetijdssector. 

◦ Inmiddels hebben de gemeentelijke adviesraden op 20 september 2020 een 

gemeenschappelijk persbericht de wereld ingestuurd om de middelen uit het Vlaams 

Noodfonds alsnog te verdelen onder de verenigingen, met ingesloten een oplijsting van de 

impact van de coronacrisis op hun werking.  

◦ Overwegende dat het opzet van het decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende 

maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de 

lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de 

COVID-19-pandemie duidelijk. 

◦ Overwegende dat de middelen uit het Vlaams Noodfonds bestemd zijn om terecht te 

komen bij lokale verenigingen. 

◦ Overwegende dat in het Meerjarenplan 2020-2025 de beleidsdoelstelling actie 2025-6-1 met 

als doelstelling Maldegem levendig te houden opgenomen is. 

◦ Overwegende dat Maldegem een enorm bloeiend verenigingsleven kent dat meer dan zijn 

steentje bijdraagt aan het sociale netwerk in alle dorpskernen, grote en kleine. 

◦ Overwegende dat de talrijke verenigingen hun inkomsten drastisch zien terugvallen door de 

coronacrisis die het verenigingen onmogelijk gemaakt heeft – en ook nu nog in bepaalde 

gevallen – onmogelijk maakt om hun normale opbrengstactiviteiten te organiseren. 

◦ Overwegende dat veel verenigingen hun werking ondertussen zo goed en zo kwaad als 

mogelijk terug hebben opgestart, met dien verstande dat vaak extra kosten gemaakt 

worden om de veiligheid en gezondheid van hun leden te bewerkstelligen 

◦ Overwegende dat duurzame investeringen niet tegemoetkomen aan de werkelijke en 

hedendaagse noden van de verenigingen.  

◦ Overwegende dat dit ook uitdrukkelijk onderschreven wordt door de verenigingen, bij 

monde van het gemeenschappelijk persbericht van de gemeentelijke adviesraden. 

◦ Overwegende dat talrijke steden en gemeenten in Vlaanderen reeds initiatieven genomen 

hebben om de hen toegewezen middelen uit het Vlaams Noodfonds aan te wenden om 

verenigingen in hun ‘coronanoden’ financieel te ondersteunen  

◦ Overwegende dat deze steden en gemeenten als een voorbeeld en als inspiratiebron 

kunnen gebruikt worden voor de opmaak van een Maldegems reglement. 

◦ Overwegende dat het zinvol is om de gemeentelijke adviesraden, gezien hun kennis ter 

zake, te betrekken bij de opmaak van een Maldegems reglement ter verdeling van de 

middelen uit het Vlaams Noodfonds.” 

 

De gemeenteraad gaat niet akkoord met het voorstel van de raadsleden Decuyper (CD&V) en Lateste 

(Groen) tot de opmaak van een gemeentelijk reglement ter verdeling van de middelen uit het Vlaams 

Noodfonds ten bedrage van 242.382,60 euro ten bate van de noden van de lokale verenigingen.  

De gemeente zal wel in gesprek gaan met het verenigingsleven om na te gaan hoe de middelen van het 

noodfonds gericht kunnen toegekend worden. In het geheel van de maatregelen en besprekingen zal 

ook het thema armoede niet vergeten worden. 

 


