
PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 OKTOBER 2020 
 

1.  MEDEDELINGEN 

 

• Algemeen directeur Tijs Van Vynckt deelt het antwoord van de gouverneur mee over de klacht 

die werd ingediend aangaande de verkaveling in de Gotjensstraat. 

 

 

2. BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER, GENOMEN ALS MAATREGELEN IN HET KADER VAN HET 

CORONAVIRUS COVID-19: BEKRACHTIGING 

 

• Gezien de huidige gezondheidssituatie is het 'fysiek vergaderen' als uitgangspunt niet langer 

aan te houden. Het behoort tot de lokale autonomie om te beslissen over de wijze van 

vergaderen. De vergadering kan fysiek, hybride of digitaal plaatsvinden. 

• Dit moet worden vastgelegd in een burgemeestersbesluit (politieverordening). 

• 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 en 19 oktober 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. 

• In de gewone vergaderlocatie, de raadzaal in het gemeentehuis, is het niet mogelijk om de 

raadsleden te laten plaatsnemen met inachtneming van de social distancing, noch om 

evenveel publiek toe te laten als gebruikelijk aanwezig is bij de vergaderingen van de raden. 

• Recente cijfers betreffende de verspreiding van het coronavirus tonen aan dat een stijging van 

het aantal besmettingen, ook in Maldegem, wordt waargenomen. Het is derhalve aangewezen 

om sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. 

• De burgemeester heeft een besluit genomen zonder de gemeenteraadszitting af te wachten, 

omwille van het dringend karakter van deze maatregelen. 

 

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 21 oktober 2020 inzake 

vergaderingen van de bestuursorganen tijdens de coronacrisis. 

 

 

3. GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIO- OF AUDIOVISUELE OPNAME VAN DE 

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 SEPTEMBER 2020 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 februari 2019 het zittingsverslag te vervangen door 

een audio- of een audiovisuele opname. 

• De notulen werden ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking 

gesteld van de gemeenteraad.  

• De audio opname werd eerstdaags na de zitting van 30 september 2020 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 audio-opname van de zitting van de gemeenteraad van 30 

september 2020 goed. 

 

 



4. ONTSLAG RAADSLID PAUWELS: AKTENAME 

 

• Per brief deelde Raf Pauwels op 30 september 2020 mee ontslag te nemen als 

gemeenteraadslid. 

 

De gemeenteraad neemt akte van het ontslag als gemeenteraadslid van Raf Pauwels. 

 

 

5. ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN EN EEDAFLEGGING EVA WILLEMS ALS GEMEENTERAADSLID 

IN OPVOLGING VAN ONTSLAGNEMEND RAADSLID RAF PAUWELS 

 

• Uit het proces-verbaal betreffende de uitslag der gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 

2018 en het besluit van de Bestendige Deputatie houdende de geldigverklaring van deze 

verkiezingen, blijkt dat op de lijst Open Vld, Eva Willems werd verkozen als eerste opvolger. 

• De gemeenteraad neemt in zitting van heden akte van het ontslag als titelvoerend 

gemeenteraadslid van Raf Pauwels. 

• Het mandaat van titelvoerend raadslid is hierdoor vacant.  

• Uit het onderzoek van de geloofsbrieven van Eva Willems blijkt dat aan alle voorwaarden 

voldaan is om als gemeenteraadslid aangesteld te kunnen worden in opvolging van 

ontslagnemend raadslid Raf Pauwels. 

 

De geloofsbrieven van Eva Willems worden goedgekeurd.  Met het oog op haar aanstelling als 

titelvoerend lid van de gemeenteraad legt zij in handen van de voorzitter de eed als gemeenteraadslid 

af: ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.   

Ingevolge haar aanstelling als gemeenteraadslid wordt Eva Willems van rechtswege lid van de raad 

voor maatschappelijk welzijn. 

 

 

6. PATRIMONIUM - AANKOOP TERREINEN MEVR. COURTMANSLAAN - KLEINE KATSWEG - 

DEFINITIEVE BESLISSING 

 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 19 februari 2020 om de aankoop van terreinen aan de 

Mevr. Courtmanslaan-Kleine Katsweg , eigendom van het gemeenschapsonderwijs (GO!) te 

Maldegem principieel goed. 

• Deze gronden hebben een oppervlakte van 18.312 m². Momenteel bevinden zich op deze 

gronden grasvelden, sportterreinen, bomen en als opslagplaats in gebruik zijnde paviljoenen 

van het GO! Maldegem. 

• De geschatte venale waarde bedraagt € 1.799.500. 

• De grond wordt gekocht vrij en niet bezwaard met enige schuld hypotheek, voorrecht of 

bezwarende overschrijving of kantmelding. 

• De gemeente richt nog tijdens deze legislatuur het aangekochte terrein in als jeugd- en 

ontmoetingscentrum 

• De GO! scholengroep Meetjesland krijgt tijdens de schooluren een gebruiksrecht op een 

aantal faciliteiten die mogelijks voorzien kunnen worden bij het jeugd- en 

ontmoetingscentrum, bv. de speelplaats en parking. 

 

De gemeenteraad gaat definitief akkoord met de aankoop aan het GO! gelegen aan de Katsweg te 

Maldegem volgens de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van verkoopakte. 

 

 

7. PATRIMONIUM - BASISSCHOOL KRUIPUIT - VERKOOP - DEFINITIEVE BESLISSING 

 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 19 februari 2020 de verkoop-erfpacht van de percelen 

waarvan de gemeente eigenaar is, gelegen Kruipuit 19a. 



• Op deze percelen bevinden zich de gebouwen van de gemeentelijke basisschool Kruipuit.  

• De school werd overgedragen aan de koepel van het GO!. 

• Met het oog op deze overdracht werd in de gemeenteraad van 19 februari besloten dat een 

deel van de percelen waarop de school gevestigd is, kan verkocht worden. Een ander deel kan 

in erfpacht  gegeven worden.  

• Het te verkopen deel, dat de eigenlijke schoollokalen omvat, werd geschat op € 899.000 

• De bestaande erfdienstbaarheid op het te verkopen goed (een strook van 5 meter breed aan 

de oostrand) blijft behouden. Deze erfdienstbaarheid omvat een recht van doorgang om de 

achtergelegen terreinen te kunnen bereiken met o.m. landbouwvoertuigen, dit met het oog 

op het onderhoud van deze zone. 

• De verkoop gebeurt onder de voorwaarde dat de koper investeringen in nieuwe 

schoolgebouwen uitvoert op het domein (het verkochte perceel en het perceel dat in erfpacht 

gegeven wordt) ter waarde van € 1.600.000. Hiervoor moet tegen ten laatste 21 september 

2021 een bouwvergunning aangevraagd worden, maximum anderhalf jaar na het verkrijgen 

van de bouwvergunning moeten de werken gestart worden. 

• De verkoop gebeurt verder onder de voorwaarde dat het GO! de tijdelijke huur van de 

naastgelegen door de school gebruikte woning Kruipuit 19 te Adegem, overneemt.  

• Een toegangsweg (voor niet-gemotoriseerd verkeer) met een breedte van 2.5m tot de 

achterliggende weide, die in het kader van het project Gek op Groen volledig ingericht wordt 

als gemeenschapsgebied wordt niet in de te verkopen oppervlakte opgenomen en moet dus 

afgesplitst worden. Op deze wijze wordt gevrijwaard dat dit achterliggende gebied steeds 

toegankelijk blijft voor iedereen. 

 

De gemeenteraad gaat definitief akkoord met de verkoop van het perceel gelegen te Maldegem, zijnde 

een schoolgebouw, omvattend de klaslokalen, de parking en de toegangsweg tot de klaslokalen en een 

klein gedeelte van de in landbouwzone gelegen speelplaats, gelegen Kruipuit 19a, volgens de 

voorwaarden opgenomen in het ontwerp van verkoopakte. 

 

 

8. PATRIMONIUM - BASISSCHOOL KRUIPUIT -ERFPACHT - DEFINITIEVE BESLISSING 

 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 19 februari 2020 de verkoop-erfpacht van de percelen, 

eigendom van de gemeente Maldegem, gelegen Kruipuit 19a goed. 

• Op deze percelen bevinden zich de gebouwen van de gemeentelijke basisschool Kruipuit.  

• De school werd overgedragen aan de koepel van het GO!. 

• Met het oog op deze overdracht werd in de gemeenteraad van 19 februari besloten een deel 

van de percelen waarop de school gevestigd te verkopen en een ander deel in erfpacht te 

geven. 

• Het deel dat in erfpacht kan gegeven worden betreft de speelplaatsen, een bergruimte op de 

speelplaats vooraan en het gebouw met de turnzaal, keuken en eetzaal. De erfpacht kan 

verleend worden tegen een symbolisch bedrag. 

• De erfpacht wordt gevestigd om reden van openbaar nut, m.n. het verstrekken van onderwijs. 

• De duur van de erfpacht bedraagt 99 jaar, 

• Het jaarlijkse canon bedraagt € 100. 

• De erfpacht wordt toegestaan onder de voorwaarde dat de erfpachter investeringen in 

nieuwe schoolgebouwen uitvoert op het domein (het verkochte perceel en het perceel dat in 

erfpacht gegeven wordt) ter waarde van € 1.600.000. Hiervoor moet tegen ten laatste 21 

september 2021 een bouwvergunning aangevraagd worden, maximum anderhalf jaar na het 

verkrijgen van de bouwvergunning moeten de werken gestart worden. 

• De erfpacht gebeurt verder onder de voorwaarde dat het GO! de tijdelijke huur van de 

naastgelegen door de school gebruikte woning Kruipuit 19, 9991 Adegem, overneemt.   

• Er wordt een voorkooprecht voorzien in hoofde van de erfpachter, die aldus bij een eventuele 

verkoop van het in erfpacht gegeven goed, dit kan kopen tegen een dan gangbare marktprijs. 



• Bij het aflopen van de erfpacht komen alle opgerichte gebouwen en aanplantingen in 

eigendom van de erfverpachter, zonder dat hiervoor een vergoeding moet betaald worden 

aan de erfpachter. 

• De erfpachter draagt de onderhoudsplicht van het in erfpacht gegeven goed. 

 

De gemeenteraad gaat definitief akkoord met het in erfpacht geven van het perceel gelegen te 

Maldegem, zijnde een perceel grond met gebouwen, omvattend de speelplaatsen , een bergruimte op 

de speelplaats vooraan , en het gebouw met de turnzaal, keuken en eetzaal, gelegen Kruipuit 19a, 

volgens de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van erfpachtakte. 

 

 

9. GEMEENTEPATRIMONIUM - GOEDKEURING GEBRUIKSOVEREENKOMST GEK OP GROEN 

 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 19 februari 2020 het protocolakkoord betreffende de 

overdracht van de gemeentelijke basisschool Kruipuit naar de koepel van het 

gemeenschapsonderwijs goed. 

• Naast de gemeentelijke basisschool Kruipuit ligt de groenzone Gek op groen. Bedoeling was 

dat deze zone, naast zone voor de lokale gemeenschap ook speelzone voor de basisschool 

Kruipuit zou worden. 

• Door de overdracht van de school Kruipuit ontstaat nu een nieuwe eigendomssituatie, waarbij 

de zone Gek op groen eigendom blijft van de gemeente, terwijl de schoolgebouwen en het 

schoolterrein eigendom worden/ in erfpacht gegeven worden van/aan het GO! 

• Om het gebruik van de zone Gek op groen aan de school ook in de toekomst gegarandeerd te 

zien voor de school vroeg het GO! om hieromtrent een gebruiksovereenkomst op te maken.  

• Er werd een ontwerp van gebruiksovereenkomst opgesteld aan het GO! waarbij een aantal 

afspraken rond de zone vastgelegd worden, o.m. mbt het onderhoud. 

• De zone Gek op groen moet ten allen tijde vrij toegankelijk blijven voor andere gebruikers. 

• Het gebruik wordt toegestaan vanaf 1 november 2020 voor onbepaalde duur, evenwel is de 

overeenkomst jaarlijks opzegbaar op 1 september, mits een opzegtermijn van zes maand, dit 

evenwel pas vanaf 1 september 2050 (Dit is een uitdrukkelijke vraag van het GO!, opdat zij 

minstens voor deze periode zekerheid zouden hebben over het gebruik van de zone). 

• De gebruiker mag enkele beperkte constructies aanbrengen in de zone Gek op groen (bv. een 

berghok/tuinhuisje met een oppervlakte van max. 10 m², een berghokje voor dieren, een 

insectenhotel,... 

• Inzake het onderhoud wordt verwezen naar de beheerrichtlijnen 'Gek op groen'. Deze 

beheerrichtlijnen omvatten een gedetailleerde omschrijving van de verschillende 

onderhoudswerken. Deze onderhoudswerken worden volledig door de gebruiker uitgevoerd. 

• Er wordt geen gebruiksvergoeding gevraagd. 

• Inzake het onderhoud wordt afgesproken dat dit bij de gebruiker gelegd wordt, uitgezonderd 

voor wat betreft het speeltoestel. Ook de keuring van het speeltoestel blijft bij de gemeente.  

• De gemeente moet ook instaan voor het legen van de afvalbakken tijdens de schoolvakanties. 

 

De gebruiksovereenkomst "Gek op groen" tussen de gemeente Maldegem en Scholengroep 23 van het 

GO! Wordt goedgekeurd. 

 

 

10. BEHEERSOVEREENKOMST - STRAATBOMEN IN WEGBERM 

 

• De rechtspraak voorzag na de inwerkingtreding van de wet op de buurtwegen van 1841, als 

compensatie voor het verlies van het eigendomsrecht van de betreffende wegzates, het 

plantrecht ten voordele van de aangelanden van deze buurtwegen. 

• De voormalige buurtwegen werden sinds het decreet van 3 mei 2019 opgenomen in de 

gemeentewegen, maar het plantrecht van de aangelanden blijft voor deze wegen bestaan, 

tenzij dit gedurende de voorbije dertig jaar niet werd uitgeoefend. 



• De mogelijkheid bestaat dat aangelanden van een voormalige buurtweg, waar gedurende 

dertig jaar geen aanplant gebeurde, toch bomen in de wegberm wensen te planten. 

• Om dit te regelen aangaande de modaliteiten, rechten en plichten en aansprakelijkheden is 

het aangewezen dat er in die gevallen een beheersovereenkomst wordt afgesloten tussen de 

betrokken aangeland(n) en het gemeentebestuur. 

 

De gemeenteraad keurt de ontwerp beheersovereenkomst - straatbomen in wegberm goed. 

 

 

11. LOKALE POLITIE - OPSCHORTING VAN HET SELECTIEREGLEMENT 

 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 27 april 2017 het selectiereglement van de politiezone 

Maldegem goed. 

• Op het bijzonder overlegcomité van 15 oktober werd de opschorting van het 

selectiereglement besproken.  

• Het huidig selectiereglement wordt negatief geëvalueerd binnen de zone. De selecties zijn 

zeer arbeidsintensief, quotering komt subjectief over en de hoeveelheid aan proeven schrikt  

kandidaten af. 

• De lokale politie wenst het huidig selectiereglement op te schorten en tijdelijk terug te vallen 

op de wettelijk voorziene bepalingen rond selecties binnen de politie. De bedoeling is om dit 

na tijd te evalueren en dan desgevallend over te gaan tot aanpassen of afschaffen van het 

selectiereglement.  

• Het spreekt voor zich dat alle  juridische gronden met betrekking tot selecties ten allen tijde 

zullen worden gerespecteerd en dat er steeds een volwaardige selectie zal gebeuren door een 

onafhankelijke drieledige selectiecommissie.  

• Het ACV en NSPV hebben deze opschorting positief geadviseerd tijdens het 

basisoverlegcomité van 15 oktober. Het VSOA adviseerde negatief en uitte bezorgdheid over 

de kwaliteit, de korpschef heeft de motivatie echter uitgebreid toegelicht en ook aangetoond 

dat de lokale politie wel degelijk blijft gaan voor kwaliteit. De burgemeester concludeerde dat 

de insteek van VSOA en de korpschef eigenlijk dezelfde zijn. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de opschorting van het selectiereglement politiezone Maldegem 

van 27 april 2017. 

 

 

12. LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING (INSPECTEUR VAN POLITIE) (MEDEWERKER LOKALE 

RECHERCHE) 

 

• De gemeenteraad stelde in zitting van 25 september 2019, de formatie van het operationeel 

en van het administratief en logistiek personeel van de PZ Maldegem. 

• Een inspecteur van politie medewerker lokale recherche, maakt uitgaande mobiliteit op 

1 januari 2021.  

• Er wordt gevraagd om de functie van medewerker lokale recherche nu vacant te verklaren 

zodat de in plaats stelling kan gebeuren met ingang van 1 maart 2020. 

• Het functieprofiel voor de functie medewerker lokale recherche werd opgemaakt. 

• De procedure die zal gevolgd worden voor de vacantverklaring en voor het indienen van de 

kandidaturen, is deze conform de algemene regelgeving inzake de mobiliteit en aanwerving 

van het personeel van de geïntegreerde politie. 

• De operationele werking van de lokale politie Maldegem komt in het gedrang bij het niet 

volledig bestaffen van het kader. 

 

Bij de lokale politie Maldegem wordt één voltijdse statutaire betrekking van inspecteur van politie 

medewerker lokale recherche, vacant verklaard in het kader van de mobiliteit van de geïntegreerde 

politie. 



 

 

13. STRAATNAAMGEVING IN DE VERKAVELING NABIJ DE DOORNSTRAAT - HOGEBRANDDREEF: 

PRINCIPIËLE BESLISSING 

 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 26 augustus 2020 het tracé van de nieuwe wegenis in 

de verkaveling nabij Doornstraat - Hogebranddreef goed, waardoor aan de nieuw aangelegde 

straat een naam kan toegekend worden. 

• Advies cultuurraad: Sompelken. 

Motivatie: omdat het altijd erg sompig (drassig, nat) was in de buurt waar de verkaveling 

gepland is. Dit is de lokale (en volkse) benaming van de Hogebranddreef 

Volgende voorstellen kwamen eveneens aan bod, maar vonden geen meerderheid bij het 

dagelijks bestuur van de cultuurraad: Roodepoort - Klein Papinglo en Nieuw Papinglo - 

Hoornveestraat. 

• Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de naam "Sompelken" toe te 

kennen. 

 

Aan de nieuw aangelegde straat binnen de verkaveling nabij Doornstraat - Hogebranddreef wordt 

principieel de straatnaam "Sompelken" toegekend. 

 

 

14. STRAATNAAMGEVING IN DE VERKAVELING NABIJ DE DONKSTRAAT: PRINCIPIËLE BESLISSING 

 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 26 augustus 2020 het tracé van de nieuwe wegenis in 

de verkaveling nabij de Donkstraat, waardoor aan de nieuw aangelegde straat een naam kan 

toegekend worden. 

• Advies cultuurraad: Sint-Janshof  

De verwijzing naar Sint-Janshof heeft te maken met de hoeve ten zuiden van de nieuwe 

verkaveling (in de Pastoor de Swaeflaan, rechtover de Arnold van Maldegemlaan). De 

geschiedenis van de hoeve gaat terug tot de middeleeuwen, wanneer het Brugse Sint-

Janshospitaal grote buitenstedelijke bezittingen heeft doorheen gans het Brugse Vrije, maar 

ook elders in Vlaanderen, waaronder Donk. 

Volgende voorstellen kwamen tevens aan bod, maar vonden geen meerderheid bij het 

dagelijks bestuur: Muffel - Noortommestraat - Messerschmittakker 

• Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de naam "Sint-Janshof" toe te 

kennen. 

 

Aan de nieuw aangelegde straat binnen de verkaveling nabij de Donkstraat wordt principieel de 

straatnaam "Sint-Janshof" toegekend. 

 

 

15. GOEDKEURING OVEREENKOMST VOOR INTERBESTUURLIJK SAMENWERKINGSVERBAND 

SCHAKELZORGCENTRUM SANAPOLIS 

 

• Tijdens de eerste Coronagolf werden de nodige voorbereidingen getroffen voor de oprichting 

van een schakelzorgcentrum. Schakelzorgcentra konden een oplossing bieden voor mensen 

die medisch gezien het ziekenhuis mochten verlaten, maar die (dikwijls om sociale en 

medische redenen) nog niet naar huis konden. Denk bijvoorbeeld aan mensen voor wie de 

continuïteit van zorg of een aangepaste woonomgeving nog niet geregeld is. 

• Tegelijk wilde de Vlaamse overheid de instroom in het ziekenhuis beperken tot mensen die 

complexe zorg nodig hadden. Schakelzorgcentra konden daarom ook medisch toezicht bieden 

voor mensen die besmet waren met COVID-19, niet thuis konden blijven, maar nog niet 

meteen naar het ziekenhuis moesten of het ziekenhuis al konden verlaten. 



• Vanuit de sector werd de vraag gesteld naar een vorm van “protocolakkoord” om de 

oprichting van een intergemeentelijk schakelzorgcentrum mogelijk te maken. In 

intergemeentelijk overleg en in overleg met het regionaal ziekenhuis AZ Alma werd ernaar 

gestreefd om de oprichting van een schakelzorgcentrum op te richten binnen de 

eerstelijnszone. 

• De evolutie van de Coronacrisis heeft echter aangetoond dat de effectieve oprichting van een 

schakelzorgcentrum niet aan de orde is geweest. De Vlaamse overheid besliste bijgevolg finaal 

om dit schakelzorgcentrum niet op te starten.  

• Toch vraagt de hogere overheid aan de betrokken gemeenten uit de eerstelijnszones Oost en 

West en aan de gemeente Wachtebeke om aan te tonen dat de gemeenten de intentie 

hadden om een schakelzorgcentrum op te richten met AZ Alma. 

• Daarom dient het initiële ontwerp van overeenkomst met statutaire draagkracht van het 

interbestuurlijk samenwerkingsverband “Schakelzorgcentrum Sanapolis” door de gemeenten 

goedgekeurd te worden. 

• Deze goedkeuring is noodzakelijk om de voorbereidende kosten die reeds zijn gemaakt, te 

kunnen dekken met subsidies van de Vlaamse overheid. 

 

De gemeenteraad keurt het ontwerp van overeenkomst met statutaire draagkracht van het 

interbestuurlijk samenwerkingsverband "Schakelzorgcentrum Sanapolis" goed. 

 

 

16. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN - IMEWO - BUITENGEWONE ALGEMENE 

VERGADERING 

 

• De gemeente Maldegem werd per aangetekend schrijven van 14 september 2020 opgeroepen 

om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Imewo die op 14 

december 2020 plaats heeft te Oostkamp. 

• Aanduiding vertegenwoordiging voor deze vergadering : in de gemeenteraad van 27 februari 

2019 werden de Hr. Jason Van Landschoot en de Hr. Danny Vannevel resp. aangeduid als 

vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de 

algemene vergaderingen van Imewo tot het einde van de legislatuur. 

 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 

van de opdrachthoudende vereniging Imewo van 14 december 2020. 

 

 

17. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN - VENECO - VOORDRACHT KANDIDAAT-

BESTUURDER RAAD VAN BESTUUR 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 februari 2019  om Dhr. Bart van Hulle, 

burgemeester, voor te dragen als kandidaat-bestuurder Raad ven Bestuur bij Veneco 

• Burgemeester Bart Van Hulle nam op 28 september jl. een mandaat op als lid van het Vlaams 

parlement. 

• Bij brief van Veneco van 1 oktober 2020 wordt gewezen op de onverenigbaarheid van het 

mandaat van Vlaams  volksvertegenwoordiger en van lid van de Raad van Bestuur bij Veneco. 

• De Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging Veneco legde bij beslissing dd. 22 

januari 2019 de verdeling van de voordrachtsrechten vast : voor Maldegem wordt voorzien 

dat een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur zetelt voor de periodes 2019-2020 en 

2021-2022; voor de periode 2023-2024 kan een deskundige voorgedragen worden. 

• In de voornoemde brief vraagt Veneco om een nieuwe bestuurder/deskundige voor te dragen 

voor de lopende bestuursperiode ( tot 31 maart 2021), voor de bestuursperiode van 1 april 

2021 tot 31 maart 2023 en om een deskundige voor te dragen van 1 april 2023 tot 31 maart 

2025. 



• Gezien de vastgestelde onverenigbaarheid in hoofde van de huidige bestuurder bij Veneco 

aangeduid door de gemeente Maldegem, m.n. Dhr. Bart Van Hulle, moet de gemeente een 

nieuwe kandidaat-bestuurder voordragen. 

• Volgens art. 434 van het decreet lokaal bestuur worden de leden van de Raad van bestuur  

benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de deelnemers, aldus kan de 

gemeenteraad een voordracht doen. 

• Aldus kan Maldegem voor twee periodes (van 1 april 2019 tot 31 maart 2021 en van 1 april 

2021 tot 31 maart 2023) een kandidaat-bestuurder voordragen, voor een derde periode van 

twee jaar (van 1 april 2023 tot 31 maart 2025) kan de gemeente via voordracht door de 

gemeente Destelbergen een kandidaat deskundige voordragen. 

• De voorgedragen kandidaat-bestuurder/ kandidaat-deskundige wordt dan effectief benoemd 

door de algemene vergadering van Veneco (december 2020). 

 

Schepen Jason Van Landschoot wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder bij Veneco voor de 

huidige bestuursperiode, nog lopende tot 31 maart 2021 en voor de volgende bestuursperiode 

lopende van 1 april 2021 tot 31 maart 2023 en voor de voordracht door de gemeente Destelbergen, als 

kandidaat-deskundige voor de bestuursperiode lopende van 1 april 2023 tot 31 maart 2025. 

 

 

18. VERKAVELING OUDE GENTWEG - GOEDKEURING TRACÉ WEG 

 

Aan de gemeenteraad beslist om dit agendapunt te verdagen naar een volgende zitting. 

 

 

19. KENNISNEMING BESLISSING IMEWO EN OVERIGE TE VERRICHTEN FORMALITEITEN M.B.T. DE 

INBRENG IN NATURA N.A.V. DE TOETREDING VOOR DE ACTIVITEIT OPENBARE VERLICHTING 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 29 mei 2019 goedkeuring te verlenen aan het aanbod 

‘Fluvius Openbare verlichting en de toetreding tot Imewo voor de activiteit openbare 

verlichting. 

• De algemene vergadering van Imewo besliste op 24 juni 2019 de gemeente Maldegem als 

deelnemer voor de activiteit openbare verlichting te aanvaarden met ingang 1 juli 2019. 

• De raad van bestuur van Imewo besliste op 11 december 2019 tot kapitaalverhoging per 1 juli 

2019 van het variabel kapitaal ten bedrage van 2.790.000,00 euro door middel van 111.600 

Aov-aandelen en de kapitaalverhoging per 11 december 2019 van het variabel kapitaal ten 

bedragen van 20.100.600,00 euro door middel van 804.024 Aov-aandelen. 

• Uit het inbrengverslag van de raad van bestuur van Imewo, het inbrengverslag van de 

commissaris en notulen (onderhands en notarieel) van de buitengewone algemene 

vergadering blijkt dat de inbreng voor de gemeente bestaat uit een definitieve inbrengwaarde 

van 632.516,17 euro, vertegenwoordigd door hetzij 18.975 aantal aandelen Aov en 158.141,17 

euro in cash. 

• Het cashgedeelte werd door Imewo gestort op 14 februari 2020 op rekening van de gemeente 

Maldegem. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de algemene vergadering van Imewo van 24 juni 

2019 houdende de aanvaarding van de toetreding per 1 juli 2019 van de gemeente voor de activiteit 

openbare verlichting tot Imewo en van de ermee gepaard gaande kapitaalverhoging ingevolge de 

beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019. 

Het ontwerp van notariële akte houdende formalisering van hogervermelde inbreng in natura wordt 

goedgekeurd. 

 

 



20. BEKRACHTIGING WIJZIGING STATUTEN CULTUURADVIESRAAD 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 februari 2019 de statuten van het gemeentelijk 

adviesorgaan voor cultuur goed te keuren. 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 26 juni 2019 om: 

◦ de hersamenstellingstermijn van 6 maanden in de artikels 7, 9, 12 en 14 in de statuten van 

de cultuurraad op te schorten en de cultuurraad in haar huidige samenstelling te erkennen 

als gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 

betreffende het Lokaal Cultuurbeleid. 

◦ de beheersorganen van de bibliotheek en van het gemeenschapscentrum op te heffen en 

bijgevolg ook de respectievelijke organiek reglementen. De materies van de bibliotheek en 

van het gemeenschapscentrum zullen door de cultuurraad worden opgenomen conform 

de statuten van de cultuurraad. 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 mei 2020 het reglement Wijzeraad en adviesraden 

waarin staat dat de respectievelijke statuten en/ of huishoudelijk reglementen van de 

adviesraden dienen te worden aangepast/ opnieuw opgesteld.  

• Op 3 september 2020 liet de cultuuradviesraad via mail weten dat de algemene vergadering 

de aangepaste statuten goedkeurde.  

• Op het budget wordt jaarlijks een werkingstoelage voorzien voor de cultuuradviesraad. Voor 

2020 bedraagt dit 200 euro. 

 

De gemeenteraad bekrachtigt de statuten van de cultuuradviesraad. 

 

 

21. BEKRACHTIGING  WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURADVIESRAAD 

 

• De gemeenteraad nam in zitting van 27 februari 2019 akte van het huishoudelijk reglement 

van het gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur. 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 mei 2020 het reglement Wijzeraad en adviesraden 

waarin staat dat de respectievelijke statuten en/ of huishoudelijk reglementen van de 

adviesraden dienen te worden aangepast/ opnieuw opgesteld.  

• Op 3 september 2020 liet de cultuuradviesraad via mail weten dat de algemene vergadering 

het aangepaste huishoudelijk reglement goedkeurde.  

• De aanpassing van het huishoudelijk reglement van het gemeentelijk adviesorgaan voor 

cultuur behelst enkel de naamsverandering van "cultuurraad" in "cultuuradviesraad" in gans 

het document. 

 

De gemeenteraad neemt akte van het huishoudelijk reglement van de cultuuradviesraad zoals 

goedgekeurd door zijn algemene vergadering. 

 

 

22. AKTENAME SAMENSTELLING CULTUURADVIESRAAD 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 februari 2019 de statuten van het gemeentelijk 

adviesorgaan voor cultuur goed te keuren. 

• De gemeenteraad nam in zitting van 27 februari 2019 akte van het huishoudelijk reglement 

van het gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur. 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 26 juni 2019 de goedkeuring om de 

hersamenstellingstermijn van 6 maanden in de artikels 7, 9, 12 en 14 in de statuten van de 

cultuurraad op te schorten en de cultuurraad in haar huidige samenstelling te erkennen als 

gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 

betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, volgens de nadere voorwaarden bepaald in de statuten 

en het huishoudelijk reglement van de cultuurraad, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad 

van 27 februari 2019. 



• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 mei 2020 het reglement Wijzeraad en adviesraden 

waarin staat dat de samenstelling van elke adviesraad uiterlijk aan de gemeenteraad van 

oktober 2020 ter kennisgeving dient te worden voorgelegd goed te keuren. 

• De procedure met het oog op de hersamenstelling van de cultuuradviesraad werd conform de 

statuten en het huishoudelijk reglement gevoerd.  

• Op 17 september 2020 was er om 19.30 uur de installatievergadering van cultuuradviesraad 

Maldegem in CC Den Hoogen Pad, Adegem.  

• 41 van de 59 bestaande leden waren aanwezig, 7 van de 9 kandidaat-nieuwe leden tekenden 

present.  

• Aan de agenda: verlenging lidmaatschap Wacko (stemronde 1), verkiezing nieuwe leden 

(stemronde 2), verkiezing dagelijks bestuur (stemronde 3), verdeling bestuursfuncties en 

verkiezing vertegenwoordigers Wijzeraad (stemronde 4). Nieuw verkozen leden stemden pas 

mee vanaf stemronde 3. 

 

De gemeenteraad neemt akte van de samenstelling van cultuuradviesraad Maldegem en erkent de 

raad als dusdanig als gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur. 

 

 

23. BEKRACHTIGING STATUTEN LANDBOUWADVIESRAAD 

 

• Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 20 februari 2017 inzake het 

huishoudelijk reglement landbouwraad. 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 mei 2020 het reglement Wijzeraad en adviesraden 

waarin staat dat de samenstelling van elke adviesraad uiterlijk aan de gemeenteraad van 

oktober 2020 ter kennisgeving dient te worden voorgelegd goed te keuren. 

• Naar aanleiding van het nieuwe reglement voor de wijzeraad en adviesraden werd in juli 2020 

een oproep gedaan naar geïnteresseerde leden voor de landbouwadviesraad; 

• De opmaak van de statuten werd voorbereid voor de hersamenstelling van de nieuwe 

landbouwadviesraad. 

• Op 29 september 2020 werd een vergadering gehouden. De statuten werden besproken en 

goedgekeurd door de huidige landbouwraad. Daarna werd deze ontbonden en de nieuwe 

landbouwadviesraad samengesteld. 

• De landbouwraad bestond reeds enkele jaren, maar er werden nooit echt statuten 

opgemaakt, enkel een huishoudelijk reglement. 

• In het huishoudelijk reglement stonden wel een aantal afspraken omtrent samenstelling en 

manier van vergaderen. 

• Het is nu dus voor het eerst dat er statuten voor de landbouwadviesraad zijn opgemaakt en 

voorgelegd worden ter goedkeuring. 

• Bij de opmaak van de statuten werd rekening gehouden met de gemeenteraadsbeslissing 

omtrent de oprichting van de Wijzeraad een de adviesraden. 

• Het huishoudelijk reglement werd opgeheven door de goedkeuring van de statuten. 

• Op het budget wordt jaarlijks een werkingstoelage voorzien voor de landbouwadviesraad. 

Voor 2020 bedraagt dit 200 euro. 

 

De gemeenteraad keurt de statuten van de landbouwadviesraad goed. 

 

 

24. AKTENAME LEDEN EN DAGELIJKS BESTUUR LANDBOUWADVIESRAAD 

 

• Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 20 februari 2017 inzake het 

huishoudelijk reglement landbouwraad. 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 mei 2020 het reglement Wijzeraad en adviesraden 

waarin staat dat de samenstelling van elke adviesraad uiterlijk aan de gemeenteraad van 

oktober 2020 ter kennisgeving dient te worden voorgelegd goed te keuren. 



• Naar aanleiding van het nieuwe reglement voor de wijzeraad en adviesraden werd in juli 2020 

een oproep gedaan naar geïnteresseerde leden voor de landbouwadviesraad. 

• De procedure voor de samenstelling van de landbouwadviesraad werd conform de 

opgemaakte statuten gevoerd. 

• Op 29 september 2020 om 20 uur werd een vergadering gehouden waarbij de nieuwe 

landbouwadviesraad werd samengesteld. 

• Uit de leden werd een dagelijks bestuur gekozen. Deze bestaat uit een voorzitter, 2 

ondervoorzitters en een secretaris. 

• Voor de functie van voorzitter en 2 ondervoorzitters waren er kandidaten. 

• De geïnteresseerde leden werden allen als lid van de landbouwadviesraad opgenomen. 

 

De gemeenteraad neemt akte van de samenstelling en dagelijks bestuur van de landbouwadviesraad. 

 

 

25. BEKRACHTIGING STATUTEN ECONOMISCHE ADVIESRAAD 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 mei 2020 het reglement Wijzeraad en adviesraden 

waarin staat dat de samenstelling van elke adviesraad uiterlijk aan de gemeenteraad van 

oktober 2020 ter kennisgeving dient te worden voorgelegd goed te keuren. 

• Op de installatievergadering van 15 oktober 2020 werd de economische adviesraad 

samengesteld en werden de statuten goedgekeurd.  

 

De gemeenteraad neemt akte van de statuten van de economische adviesraad. 

 

 

26. BEKRACHTIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT  ECONOMISCHE ADVIESRAAD 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 mei 2020 het reglement Wijzeraad en adviesraden 

waarin staat dat de samenstelling van elke adviesraad uiterlijk aan de gemeenteraad van 

oktober 2020 ter kennisgeving dient te worden voorgelegd goed te keuren. 

• Op de installatievergadering van de economische adviesraad op 15 oktober 2020 werd het 

huishoudelijk reglement goedgekeurd.  

 

De gemeenteraad neemt akte van het huishoudelijk reglement van de economische adviesraad.  

 

 

27. AKTENAME SAMENSTELLING ECONOMISCHE ADVIESRAAD 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 mei 2020 het reglement Wijzeraad en adviesraden 

waarin staat dat de samenstelling van elke adviesraad uiterlijk aan de gemeenteraad van 

oktober 2020 ter kennisgeving dient te worden voorgelegd goed te keuren. 

• Op basis van artikel 15 van het reglement Wijzeraad en adviesraden werd een oproep 

gelanceerd voor nieuwe kandidaten voor de diverse adviesraden.  

• In totaal zijn er 29 kandidaten   

• Op basis van de kandidaatstellingen en beslissing van de aanwezige leden wordt de 

economische adviesraad samengesteld.   

 

De gemeenteraad neemt akte van de samenstelling van de economische adviesraad en erkent de raad 

als dusdanig als gemeentelijk adviesorgaan voor economie.  

 

 



28. BEKRACHTIGING STATUTEN MILIEUADVIESRAAD 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 24 oktober 2007 de statuten van de milieuraad goed 

te keuren. 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 mei 2020 het reglement Wijzeraad en adviesraden 

waarin staat dat de samenstelling van elke adviesraad uiterlijk aan de gemeenteraad van 

oktober 2020 ter kennisgeving dient te worden voorgelegd goed te keuren. 

• Naar aanleiding van het nieuwe reglement voor de wijzeraad en adviesraden werd in juli 2020 

een oproep gedaan naar geïnteresseerde leden voor de milieuadviesraad; 

• De opmaak van de statuten werd voorbereid voor de hersamenstelling van de nieuwe 

milieuadviesraad. 

• Op 24 september 2020 werd een vergadering gehouden. De statuten werden besproken en 

goedgekeurd door de huidige milieuraad. Daarna werd deze ontbonden en de nieuwe 

milieuadviesraad samengesteld. 

• Op het budget wordt jaarlijks een werkingstoelage voorzien voor de milieuadviesraad. Voor 

2020 bedraagt dit 200 euro 

 

De gemeenteraad keurt de statuten van de milieuadviesraad goed. 

 

 

29. AKTENAME LEDEN EN DAGELIJKS BESTUUR MILIEUADVIESRAAD 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 24 oktober 2007 de statuten van de milieuraad goed 

te keuren. 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 mei 2020 het reglement Wijzeraad en adviesraden 

waarin staat dat de samenstelling van elke adviesraad uiterlijk aan de gemeenteraad van 

oktober 2020 ter kennisgeving dient te worden voorgelegd goed te keuren. 

• Naar aanleiding van het nieuwe reglement voor de wijzeraad en adviesraden werd in juli 2020 

een oproep gedaan naar geïnteresseerde leden voor de milieudviesraad. 

• De procedure voor de hersamenstelling van de milieuadviesraad werd conform de 

opgemaakte statuten gevoerd. 

• Op 24 september 2020 om 20 uur werd een vergadering gehouden waarbij de nieuwe 

milieuadviesraad werd samengesteld. 

• Uit de leden werd een dagelijks bestuur gekozen. Deze bestaat uit een voorzitter, 2 

ondervoorzitters en een secretaris. 

• Voor de functie van voorzitter, 2 ondervoorzitters en de secretaris stelde zich telkens iemand 

kandidaat. 

 

De gemeenteraad neemt akte van de samenstelling en dagelijks bestuur van de milieuadviesraad. 

 

 

30. BEKRACHTIGING WIJZIGING STATUTEN ADVIESRAAD VOOR 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 mei 2020 het reglement Wijzeraad en adviesraden 

waarin staat dat de respectievelijke statuten en/ of huishoudelijk reglementen van de 

adviesraden dienen te worden aangepast/ opnieuw opgesteld conform dit reglement en 

uiterlijk door de gemeenteraad van oktober 2020 dienen te worden bekrachtigd goed te 

keuren.  

• De inhoud van de statuten zoals die reeds bestond, werd grotendeels behouden.  

• De wijzigingen/toevoegingen die zijn gebeurd kaderen binnen de afstemming van de statuten 

op het reglement "Wijzeraad en adviesraden". 

• Er werd positief advies gegeven vanuit de Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking. 

 



De gemeenteraad keurt de statuten van de adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking goed. 

 

 

31. AKTENAME SAMENSTELLING ADVIESRAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 mei 2020 het reglement Wijzeraad en adviesraden 

waarin staat dat de samenstelling van de adviesraden uiterlijk aan de gemeenteraad van 

oktober 2020 ter kennisgeving dient te worden voorgelegd goed te keuren. 

• Naar aanleiding van het nieuwe reglement voor de wijzeraad en adviesraden werd in juli 2020 

een oproep gedaan naar geïnteresseerde leden voor de adviesraad voor 

ontwikkelingssamenwerking. 

• Op 25 september 2020 werd een vergadering gehouden waarbij de adviesraad voor 

ontwikkelingssamenwerking werd samengesteld. 

• Uit de leden werd een dagelijks bestuur gekozen. Deze bestaat uit een voorzitter, een 

ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris. 

• De geïnteresseerde leden van het huidige dagelijks bestuur zijn opnieuw kandidaat voor hun 

functie. 

 

De gemeenteraad neemt akte van de samenstelling en het dagelijks bestuur van de adviesraad voor 

ontwikkelingssamenwerking. 

 

 

32. BEKRACHTIGING VERVANGING STATUTEN SPORTADVIESRAAD 5/10/2020 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 25 september 2014 de statuten van de gemeentelijke 

sportraad goed te keuren. 

• De nieuwe statuten zijn uitvoerig voorbereid in het dagelijks bestuur en het sportraadbestuur. 

• De goedkeuring van de nieuwe statuten was een agendapunt op de Algemene Vergadering 

dd. 16 september 2020. 

• De Algemene vergadering keurde unaniem het ontwerp van de statuten goed. 

• De statuten van de sportadviesraad zijn volledig vernieuwd en herschreven, de bestaande 

statuten waren gedateerd en aan vernieuwing toe. 

• Om te streven naar uniformiteit zijn de statuten gebaseerd op de statuten van de 

cultuuradviesraad en het reglement Wijzeraad en adviesraden. 

 

De gemeenteraad keurt de statuten van de sportadviesraad goed. 

 

 

33. BEKRACHTIGING VERVANGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTADVIESRAAD 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 25 september 2014 het huishoudelijk reglement van 

de sportraad goed te keuren. 

• Het nieuwe huishoudelijk reglement is uitvoerig voorbereid in het dagelijks bestuur en het 

sportraadbestuur. 

• De goedkeuring van het nieuwe huishoudelijk reglement was een agendapunt op de 

Algemene Vergadering dd. 16 september 2020. 

• De Algemene vergadering keurde unaniem het ontwerp van het huishoudelijk reglement 

goed. 

• Het huishoudelijk reglement van de sportadviesraad is volledig vernieuwd en herschreven, het 

bestaande huishoudelijk reglement was gedateerd en aan vernieuwing toe. 

• Om te streven naar uniformiteit is het huishoudelijk reglement gebaseerd op het 

huishoudelijk reglement van de cultuuradviesraad. 

• De opbouw en structuur van het huishoudelijk reglement zijn volledig vernieuwd. 

 



De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement van de sportadviesraad goed. 

 

 

34. AKTENAME SAMENSTELLING SPORTADVIESRAAD 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 mei 2020 het reglement Wijzeraad en adviesraden 

goed te keuren. 

• De sportadviesraad werd hersamengesteld volgens het Reglement Wijzeraad en adviesraden. 

• De afgevaardigden van de sportadviesraad voor de Wijzeraad en de nieuwe kandidaatleden 

werden verkozen bij geheime stemming. 

• De sportadviesraad werd hersamengesteld op de Algemene Vergadering van woensdag 16 

september 2020. 

• Eén nieuwe deskundige en 2 nieuwe clubs treden ook toe tot de sportadviesraad, die 54 leden 

telt.  

• Het bestuur van de sportadviesraad bestaat uit 17 leden. 

• Uit het bestuur werden 3 leden verkozen als afgevaardigden voor de Wijzeraad. 

• De hersamenstelling gebeurde volgens het goedgekeurde reglement Wijzeraad en 

adviesraden. De sportdienst adviseert om de sportadviesraad te erkennen in de nieuwe 

samenstelling. 

 

De gemeenteraad erkent de sportadviesraad in zijn nieuwe samenstelling. 

 

 

35. BEKRACHTIGING WIJZIGING STATUTEN JEUGDADVIESRAAD 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 mei 2020 het reglement Wijzeraad en adviesraden 

waarin staat dat de respectievelijke statuten en/ of huishoudelijk reglementen van de 

adviesraden dienen te worden aangepast/ opnieuw opgesteld conform dit reglement en 

uiterlijk door de gemeenteraad van oktober 2020 dienen te worden bekrachtigd goed te 

keuren.  

• Het reglement Wijzeraad en adviesraden werd tijdens de gemeenteraadzitting van 27 mei 

2020 vastgesteld. De statuten van de jeugdadviesraad dienen hier op afgestemd te worden en 

werden daarom gewijzigd. 

 

De gemeenteraad keurt de wijzigingen in de statuten van de jeugdadviesraad goed. 

 

 

36. AKTENAME SAMENSTELLING JEUGDADVIESRAAD 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 16 mei 2001 de statuten van het gemeentelijk 

adviesorgaan voor jeugd goed te keuren. 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 mei 2020 het reglement Wijzeraad en adviesraden 

waarin staat dat de samenstelling van elke adviesraad uiterlijk aan de gemeenteraad van 

oktober 2020 ter kennisgeving dient te worden voorgelegd goed te keuren. 

• De procedure met het oog op de hersamenstelling van de jeugdadviesraad werd conform de 

statuten en het huishoudelijk reglement gevoerd.  

• Op 18 september 2020 was er om 19.00 uur de installatievergadering van de jeugdadviesraad 

Maldegem in de jeugdlokalen van de Zandakkers 16, 9991 Adegem.  

• De stemming wees uit dat alle kandidaat-bestuursleden als bestuurslid zijn verkozen.  

 

De gemeenteraad neemt akte van de samenstelling van jeugdadviesraad Maldegem en erkent de raad 

als dusdanig als gemeentelijk adviesorgaan voor jeugd. 

 

 



37. BEKRACHTIGING STATUTEN VAN DE SENIORENADVIESRAAD 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 mei 2020 het reglement Wijzeraad en adviesraden 

goed te keuren. 

• Artikel 36 van het reglement adviesraden en Wijzeraad dat bepaalt dat elke adviesraad een 

huishoudelijk reglement en/of statuten opstelt dat bekrachtigd dient te worden door de 

gemeenteraad. 

• Tijdens de hersamenstelling van de seniorenadviesraad werden de hernieuwde statuten 

goedgekeurd.  

• Op 21 september 2020 was er om 14.00 uur de installatievergadering van seniorenadviesraad 

Maldegem in Oud Sint Jozef. 

• 11 van de 24 bestaande leden waren aanwezig,  7 van de 9 kandidaat-nieuwe leden tekenden 

present. 

 

De gemeenteraad bekrachtigt de statuten van de seniorenadviesraad. 

 

 

38. BEKRACHTIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SENIORENADVIESRAAD 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 mei 2020 het reglement Wijzeraad en adviesraden 

goed te keuren. 

• Artikel 36 van het reglement adviesraden en Wijzeraad dat bepaalt dat elke adviesraad een 

huishoudelijk reglement en/of statuten opstelt dat bekrachtigd dient te worden door de 

gemeenteraad. 

• Bij de hersamenstelling van de seniorenadviesraad werd een hernieuwd huishoudelijk 

reglement goedgekeurd. 

• Op 21 september 2020 was er om 14.00 uur de installatievergadering van seniorenadviesraad 

Maldegem in Oud Sint Jozef 

• 11 van de 24 bestaande leden waren aanwezig,  7 van de 9 kandidaat-nieuwe leden tekenden 

present. 

 

De gemeenteraad bekrachtigt het huishoudelijk reglement van de seniorenadviesraad. 

 

 

39. AKTENAME SAMENSTELLING SENIORENADVIESRAAD 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 mei 2020 het reglement Wijzeraad en adviesraden 

waarin staat dat de samenstelling van elke adviesraad uiterlijk aan de gemeenteraad van 

oktober 2020 ter kennisgeving dient te worden voorgelegd goed te keuren. 

• De procedure met het oog op de hersamenstelling van de seniorendviesraad werd conform 

de statuten en het huishoudelijk reglement gevoerd. Per vereniging wordt in onderling overleg 

één lid en/of plaatsvervanger afgevaardigd  in de nieuwe seniorenadviesraad.  

• Op 21 september 2020 was er om 14.00 uur de installatievergadering van seniorenadviesraad 

Maldegem in Oud Sint Jozef 

• 11 van de 24 bestaande leden waren aanwezig,  7 van de 9 kandidaat-nieuwe leden tekenden 

present. 

 

De gemeenteraad neemt akte van de samenstelling van seniorenadviesraad Maldegem en erkent de 

raad als dusdanig als gemeentelijk adviesorgaan voor senioren. 

 

 



40. INSTALLATIE EN SAMENSTELLING WIJZERAAD 

 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 27 mei 2020 het reglement Wijzeraad en adviesraden 

goed. 

• Artikel 14 van het reglement adviesraden en Wijzeraad bepaalt dat de voordracht van de 

leden van de Wijzeraad aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter goedkeuring. 

• De procedure met het oog op de samenstelling van de Wijzeraad werd conform het reglement 

op de Wijzeraad gevoerd. 

• De adviesraden dienden één of meerdere personen af te vaardigen in de Wijzeraad. 

• De Wijzeraad bestaat uit vertegenwoordigers van vijf domeinen: jeugd, sport, cultuur, 

economie en welzijn. 

• Op de eerste vergadering waren 13 van de 15 stemgerechtigde leden aanwezig.  

• Er werden nog geen voorzitter, ondervoorzitter en secretaris aangesteld. Hierover zal in een 

volgende vergadering beslist worden en nadien zal de gemeenteraad hiervan in kennis 

gesteld worden. 

 

De gemeenteraad keurt de samenstelling van de Wijzeraad Maldegem goed en erkent deze raad als 

dusdanig als de overkoepelende participatieraad. 

 

 

41. TIJDELIJKE MAATREGEL OP DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN MALDEGEMSE JEUGD-, 

SPORT-, SENIOREN- EN CULTUURVERENIGINGEN - BEPALEN SUBSIDIEBEDRAG VOOR DE 

WERKJAREN 2019-2020 EN 2020-2021 

 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 28 juni 2018 het subsidiereglement basis- en 

werkingssubsidies specifiek voor cultuur erkende Maldegemse verenigingen goed te keuren. 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 28 juni 2018 het reglement kwaliteitsvolle sportclub 

goed. 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 28 juni 2018 het reglement kwaliteitsvolle jeugdsport 

goed. 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 18 april 2005 het reglement voor de subsidiëring van 

de plaatselijke seniorenwerking goed. 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 27 mei 2014 het subsidiereglement jeugdwerk 

Maldegem goed. 

• Sommige verenigingen krijgen een nominatieve gemeentelijke subsidie, ingeschreven op 

naam in het budget. Anderen krijgen een subsidie op basis van een algemeen 

subsidiereglement. 

• De covid 19-crisis en de maatregelen ter bestrijding ervan hebben ook een impact op het 

Maldegemse verenigingsleven. 

• De bestaande subsidiereglementen voor de erkende jeugd-, sport-, senioren- en 

cultuurverenigingen voorzien dat zij jaarlijks een subsidieaanvraag kunnen indienen. Het 

toegekende subsidiebedrag is afhankelijk van een aantal criteria zoals ledenaantal, actieve 

werking en aantal activiteiten.  

• Ten gevolge van de lockdown en de aanhoudende veiligheidsmaatregelen hebben al deze 

verenigingen een a-typisch werkjaar achter de rug dat niet representatief is voor de 

berekening van het subsidiebedrag. 

• Voorgesteld wordt om voor de werkjaren 2019-2020 en 2020-2021 eenzelfde subsidiebedrag 

toe te kennen zoals voor het werkjaar 2018-2019, en dit aan dezelfde verenigingen, tenzij deze 

hun werking ondertussen definitief stopgezet hebben. 

• De criteria en de puntentoekenning die normaal bepalend zijn voor de hoogte van het 

subsidiebedrag  zouden voor de werkjaren 2019-2020 en 2020-2021 niet van toepassing zijn.  

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de tijdelijke maatregel om een uitzondering toe te staan op 

onderstaande reglementen voor de toekenning van de niet-nominatieve subsidies aan Maldegemse 



jeugd-, sport-, senioren- en cultuurverenigingen voor het werkjaar 2019-2020 en het werkjaar 2020-

2021: 

• Het subsidiereglement basis- en werkingssubsidies specifiek voor cultuur erkende 

Maldegemse verenigingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 juni 2018. 

• Het reglement kwaliteitsvolle sportclub, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 

2018. 

• Het reglement kwaliteitsvolle jeugdsport, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 

juni 2018. 

• Het reglement voor de subsidiëring van de plaatselijke seniorenwerking, zoals goedgekeurd 

door de gemeenteraad op 18 april 2005. 

• Het subsidiereglement jeugdwerk Maldegem, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 

27 mei 2014. 

 

 

42. UITBETALING TOELAGEN KERMISCOMITÉS 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 26 september 1984 inzake de controle op en de 

aanwending van de gemeente toelagen. 

• Aan de hoofdkermis te Maldegem en aan de kermissen in de leefkernen wordt een jaarlijkse 

toelage toegekend op basis van het aantal inwoners, volgens volgende regeling: €500 per 

1000 inwoners (afgerond naar het hoger duizendtal) met een minimum van €750 indien het 

aantal kleiner is dan 1.000. 

• Alvorens uit te betalen moet het kermiscomité een financieel verslag en activiteitenverslag van 

het vorig jaar en een activiteitenverslag van het huidige jaar indienen bij de financiële dienst. 

• Doordat door COVID-19 de meeste activiteiten van de kermiscomités niet of slechts 

gedeeltelijk konden doorgaan, wordt gevraagd om de subsidies uit te betalen zonder het 

opvragen van de bewijsstukken. 

 

De uitbetaling van de gemeentelijke toelagen aan de Maldegemse kermiscomités wordt goedgekeurd 

zonder opvragen van bewijsstukken. 

 

 

43. WIJZIGING REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN HET PLAATSELIJKE 

JEUGDWERK MALDEGEM 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 mei 2014 inzake het reglement voor de erkenning 

en subsidiëring van het plaatselijk jeugdwerk. 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 18 december 2019 inzake de strategische 

meerjarenplanning 2020-2025. 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 18 december 2019 inzake de gemeentebegroting 

2020. 

• Het “reglement voor de erkenning en subsidiëring van het plaatselijk jeugdwerk Maldegem” 

werd laatst goedgekeurd in het college van 27 mei 2014. 

• Het reglement is ondertussen dringend aan een aantal wijzigingen toe die reeds in het 

achterhoofd werden gehouden bij het bepalen van het Strategisch Meerjarenplan. 

• Rekening houdend met deze wijzigingen in de budgetten en gezien er nog enkele punten 

nood hebben aan een inhoudelijke update, werd het subsidiereglement ‘jeugdwerk 

Maldegem’ herbekeken en aangepast waar nodig.  

◦ Schrappen vervoerskosten ikv cursus kadervorming 

◦ Schrappen fuifsubsidies 

◦ Daarnaast mag Afdeling 2 - Erkenning ook een groot stuk ingeperkt worden aangezien alle 

bepalingen rond erkenning opgenomen staan in het aparte reglement “erkenning als 

Maldegemse vereniging”  



• Jeugdraad besprak de wijzigingen in het subsidiereglement op 28 augustus en gaf positief 

advies. 

 

De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het subsidiereglement van het plaatselijk erkende 

jeugdwerk Maldegem goed. 

 

 

44. VISUM - WIJZIGING VRIJSTELLING VAN VISUM VERPLICHTINGEN 

 

• De gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn besliste in zitting van 30 

januari 2019 inzake het dagelijks bestuur. 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27 februari 2014 inzake de visum verplichtingen. 

• Het is aangewezen om een nieuwe raadsbeslissing te bekomen inzake de visum 

verplichtingen in het kader van het decreet lokaal bestuur. 

• De raad kan deze visum verplichtingen wijzigen op voorstel van het college en vast bureau. 

Het college heeft in haar zitting van 30 juni 2020 voorgesteld om alle aankopen onder de 

30.000 euro excl. btw vrij te stellen van visum. Op heden geldt die vrijstelling van visumplicht 

voor alle aankopen lager dan 8.500 euro exclusief btw.  

• Voor de prijsvragen met een bedrag tussen de 8.500 euro excl btw en 30.000 euro excl btw, 

zal er financieel advies gegeven worden aan het college. Daarin zal er een 

wetmatigheidscontrole en een kredietcontrole worden uitgevoerd. Er zal ook, zoals bij alle 

bestellingen, gecontroleerd worden als alle richtlijnen van de aankoopprocedure gevolgd 

werden. 

• Bij het doorschuiven in de functionele loopbaan van een personeelslid gaat het niet over een 

aanstelling, maar resulteert dit wellicht toch in een uitgaande nettokasstroom. Dit is dus 

onderhevig aan de visumplicht tenzij het tot een categorie behoort die door de gemeenteraad 

uitgesloten is van de visumverplichting.  

• Het toekennen van niet terugvorderbare financiële steun is in principe ook onderhevig aan de 

visumplicht. 

• De termijnen dienen te worden vastgelegd door de gemeenteraad, op advies van de financieel 

directeur, in het systeem van organisatiebeheersing.  

• Ook voor dossiers waarin omwille van andere gegronde redenen het visum maar mits 

voorwaarden kan worden toegekend, kan het visum onder voorbehoud toegepast worden. In 

elk geval motiveert de financieel directeur omstandig zijn beslissing.  

• De financieel directeur verleent positief advies. De termijn voor het afleveren van een visum 

kan worden vastgelegd op 5 werkdagen. 

 

De gemeenteraad keurt de uitsluiting van visumverplichting op onderstaande categorieën goed: 

• Alle verbintenissen met een waarde van minder dan 30.000 euro (excl. btw) die verrekend 

worden op kredieten ingeschreven in het investerings- en exploitatiebudget, met uitzondering 

van investeringssubsidies hoger dan 10.000 euro en daden van beschikking van onroerende 

goederen. 

• Toekenning van niet-terugvorderbare financiële steun, goedgekeurd door het bijzonder 

comité, met een maximum bedrag van 30.000 euro per steun. 

• Tewerkstellingen met toepassing van art. 60, §7, van de organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn  

• Tewerkstellingen ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere 

overheden voor maximum vier jaar, in het kader van de opdracht van het openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn, vermeld in hoofdstuk 4, afdeling 1, van de organieke wet van 8 

juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, of in het kader van de 

opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 8, 9 of 13  

van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. 

• Doorschuivingen in de functionele loopbaan 

• Het visum wordt  binnen de vijf werkdagen na aanvraag afgeleverd. 



 

De gemeenteraad keurt goed dat de financieel directeur een visum onder voorbehoud toekent, mits zij 

haar beslissing omstandig motiveert, voor onderstaande gevallen: 

• Voor dossiers waarvoor geen of onvoldoende krediet beschikbaar is en waarvoor cumulatief 

aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 

◦ Er is een gegronde reden om nu reeds besluitvorming te initiëren; 

◦ Het kredietprobleem kan niet opgelost worden door een kredietverschuiving binnen de 

dienst; 

◦ De volledige financiële gevolgen van het dossier zijn gekend en er is engagement om de 

nodige kredieten bij een volgende kredietverschuiving goed te keuren door het college te 

voorzien; 

◦ Het (eerste) transactiemoment zal pas plaatsvinden nadat de voorwaarden die door de 

financieel directeur werden opgelegd, kunnen voldaan worden. Concreet betekent dit bv. 

dat de werken pas starten nadat de eerstvolgende kredietverschuiving werd goedgekeurd 

en de nodige kredieten beschikbaar zijn voor betaling van de facturen; 

•  Voor dossiers waarin omwille van andere gegronde redenen (evaluatie door de financieel 

directeur) het visum maar mits voorwaarden kan worden toegekend. 

 

Het besluit van 24 februari 2014 over de bepaling van categorieën van verrichtingen die uitgesloten zijn 

van visum wordt opgeheven, met ingang van 1 november 2020. 

 

 

45. INTREKKING BELASTING OP DE NATUURLIJKE EN RECHTSPERSONEN DIE EEN ECONOMISCHE 

ACTIVITEIT UITOEFENEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE - AANSLAGJAAR 2016 EN 

AANSLAGJAAR 2017 - INTREKKING EN BESLISSING TOT TERUGBETALING CONFORM ARTIKEL 

1235 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 15 december 2016 het belastingreglement 

betreffende de gemeentebelasting op de natuurlijke en rechtspersonen die een economische 

activiteit uitoefenen op het grondgebied van de gemeente goed te keuren. Met dit 

belastingreglement werd voor het aanslagjaar 2016 een algemene belasting op de 

economische activiteit geheven. 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 15 december 2016  het belastingreglement 

betreffende de gemeentebelasting op de natuurlijke en rechtspersonen die een economische 

activiteit uitoefenen op het grondgebied van de gemeente goed te keuren. Met dit 

belastingreglement werd voor het aanslagjaar 2017 een algemene belasting op de 

economische activiteit geheven. 

• De gemeenteraad is van oordeel dat, in toepassing van het grondwettelijk gewaarborgd 

gelijkheidsbeginsel en de beginselen van behoorlijk bestuur en ter behartiging van het 

algemeen belang, de beide voormelde gemeenteraadsbesluiten van 15 december 2016 

betreffende de gemeentebelasting op de natuurlijke en rechtspersonen die een economische 

activiteit uitoefenen op het grondgebied van de gemeente voor de aanslagjaren 2016 en 2017, 

moeten worden ingetrokken.  

• Door de intrekking van de belastingreglementen goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 

december 2016 betreffende de belasting op de natuurlijke en rechtspersonen die een 

economische activiteit uitoefenen op het grondgebied van de gemeente voor de aanslagjaren 

2016 en 2017, door de gemeenteraad, wordt de wettelijke grondslag voor de ingekohierde en 

betaalde belastingaanslagen teniet gedaan. Aangezien daardoor een onverschuldigde betaling 

van de belasting ontstaat en de betaling van de betreffende belastingen is gebeurd zonder 

oorzaak, dienen de op basis van dit belastingreglement betaalde belastingen onverwijld te 

worden terugbetaald in toepassing van artikel 1235 B.W. De onverschuldigd betaalde 

belasting zal worden terugbetaald aan de respectievelijke belastingplichtige nadat 

laatstgenoemde (schriftelijk) heeft bevestigd dat de terugbetaling kan gebeuren op het 



rekeningnummer dat samen met het terug te betalen bedrag, voorafgaandelijk aan de 

terugbetaling, aan de belastingplichtige zal worden meegedeeld.  

 

Het reglement ‘Gemeentebelasting op de natuurlijke en rechtspersonen die een economische activiteit 

uitoefenen op het grondgebied van de gemeente - aanslagjaar 2016 en aanslagjaar 2017, wordt 

ingetrokken en de gemeenteraad beslist om de geïnde belasting terug te betalen. 

 

 

46. RETRIBUTIE OP DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR BOUW- EN ANDERE 

WERKEN 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 28 april 2016 het politiereglement op de privatieve 

ingebruikneming van het openbaar domein goed te keuren. 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 18 december 2019 de belasting op de inname van het 

openbaar domein voor bouw- en andere werken, geldig tot en met het dienstjaar 2025 goed 

te keuren. 

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

van signalisatiemateriaal goed te keuren.  

• De aanvraag zal digitaal gebeuren, met de hulp van het programma Spotbooking, de aanvraag 

wordt behandeld door de diensten, bij goedkeuring wordt een betalingslink gestuurd naar de 

aanvrager, na betaling ontvangt de aanvrager zijn vergunning.  

• Aangezien er een directe online betaling is, kan er al vanaf dag 1 aangerekend worden. 

• Het is billijk dat er een retributie wordt geheven op de privatieve inname van het openbaar 

domein, voor bouw-, afbraak-, wederopbouw, herstellings-, verbouwings-, schilder- en andere 

werken, aangezien het openbaar domein wordt aangelegd en onderhouden voor 

gemeenschappelijk gebruik en de inname van het openbaar domein hinder veroorzaakt, o.m. 

omdat het door de inname niet meer door iedereen kan worden gebruikt. 

• De nieuwe tarieven werden opgesteld na een tariefvergelijking met een aantal vergelijkbare 

gemeenten. 

 

De gemeenteraad stelt een retributie op de inname van het openbaar domein voor bouw- en andere 

werken vast. 

 

 

47. POLITIE- BEGROTINGSWIJZIGING 2020 NR. 3-4 

 

• De begroting 2020 werd vastgesteld tijdens de gemeenteraad in haar zitting van 30 oktober 

2019. 

• Er werd een begrotingscommissie gehouden 27 augustus 2020 

• De politiebegroting werd opgemaakt op basis van het ontwerp van omzendbrief PLP59 

(richtlijnen voor de politiebegroting 2020). De federale dotaties zijn ondertussen gekend. 

• De commissie stelt vast dat zowel de ontvangsten als de uitgaven werden ingeschreven volgens 

de wettelijk voorziene verplichtingen en onderrichtingen. 

• Er wordt een algemeen gunstig advies verleend m.b.t. deze ontwerpbegroting.  

 

D gemeenteraad stelt de gewijzigde politiebegroting 2020 vast. 

 

 

48. POLITIE - BEGROTING 2021 - VASTSTELLING 

 

• Het college van burgemeester en schepenen heeft positief advies verleent in haar zitting van 

05 oktober 2020. 



• In de begroting 2021 is er een gemeentelijke dotatie voor de gewone dienst ingeschreven van 

2.670.679,54 euro en een gemeentelijke dotatie voor de buitengewone dienst van 

400.000,00 euro. 

• De begrotingscommissie heeft op 27 augustus 2020 een positief advies verleend.  

 

De gemeenteraad stelt de politiebegroting 2021 vast. 

 

 

49. KERKFABRIEK SINT ADRIANUS (ADEGEM) - BUDGETWIJZIGING 2020/01 EN 02, 

MEERJARENPLANWIJZIGING 01 EN 02, EN BUDGET 2021 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 18 december 2019 over de aanpassing van het 

meerjarenplan 2020-2025, waarbij de exploitatietoelagen voor 2020 tot 2025 werden 

vastgelegd op € 20.376 en de investeringstoelagen voor 2020 op € 76.962, en voor de 

daaropvolgende jaren op € 0 goed te keuren. 

• Uit deze beleidsdocumenten blijkt dat de gemeentelijke exploitatie- en investeringstoelage 

voor de kerkfabriek van Sint-Adrianus, zoals voorzien :  

◦ in de twee budgetwijzigingen 2020 en de twee meerjarenplanwijzigingen, niet binnen de 

grenzen van de oorspronkelijke meerjarenplan blijven 

◦ in het budget 2021 gelijk zijn met wat is opgenomen in het oorspronkelijke meerjarenplan 

2020-2025. 

• De gemeenteraad besliste op 18 december dat de gecumuleerde exploitatietoelagen voor de 

vijf kerkfabrieken in het totaal niet meer dan 85.434€ mochten bedragen voor de jaren 2020-

2025. 

• Op het overleg van 12 oktober 2020 tussen het centraal kerkbestuur en het gemeentebestuur 

is beslist om zowel de exploitatie- als de investeringstoelage aan te passen. 

 

De gemeenteraad beslist de meerjarenplanwijzigingen 1 en 2  en budgetwijzigingen 2020/1 en 2 voor 

het jaar 2020 aan te passen. 

Tevens belist de gemeenteraad om het budget 2021 aan te passen. 

De respectieve exploitatie- en investeringstoelagen worden voorzien in de eerstvolgende wijziging van 

het meerjarenplan van de gemeente. 

 

 

50. KERKFABRIEK SINT-JOZEF (DONK) - BUDGETWIJZIGING 2020 1, MEERJARENPLANWIJZIGINGEN 

1 EN 2 EN BUDGET 2021. 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 18 december 2019 over het meerjarenplan 2020 tot 

2025 van de kerkfabriek van Sint-Jozef goed te keuren. Dit meerjarenplan voorzag niet mee in 

een exploitatie- of investeringstoelage voor de jaren 2020 tot 2025, vermits er werd van 

uitgegaan dat de kerkfabriek binnen afzienbare tijd zou worden ontbonden, en de parochie 

zou fusioneren met de hoofdparochie in Maldegem. 

• Voor de kerkfabriek van Sint-Jozef werden aldus de meerjarenplanwijziging 1 en het budget 

2021 bezorgd. 

• Op 5 oktober 2020 ontvingen we dan, eveneens via het centraal kerkbestuur van Maldegem, 

budgetwijziging 2020/01 en de meerjarenplanwijziging 2. 

• Uit deze beleidsdocumenten blijkt dat voor 2021 toch een gemeentelijke exploitatietoelage 

wordt gevraagd ten bedrage van € 5.702 voor 2021, dit met het oog op dringende 

instandhoudingswerken van de kerk. 

• De gemeenteraad besliste op 18 december 2019 dat de gecumuleerde exploitatietoelagen 

voor de vijf kerkfabrieken in het totaal niet meer dan € 85.434 mochten bedragen voor de 

jaren 2020 tot 2025. 

• Op het overleg van 12 oktober 2020 het centraal kerkbestuur en het gemeentebestuur is 

beslist om onder meer de exploitatietoelagen aan te pasten. 



 

De meerjarenplanwijziging 1 en 2, de budgetwijziging 2020 en het budget 2021 worden goedgekeurd. 

Voor de kerkfabriek Sint-Jozef wordt voor 2021 een exploitatietoelage van € 5.702 voorzien in de 

eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan van de gemeente. 

 

 

51. KERKFABRIEK SINT-BARBARA (MALDEGEM) - MEERJARENPLANWIJZIGING01 EN BUDGET 2021 

- AANPASSING 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 18 december 2019 voor de kerkfabriek van Sint-

Barbara de exploitatietoelagen voor de jaren 2020 tot 2025 vast te leggen op 43.767,18 euro, 

en de investeringstoelagen op 0 euro. 

• Op 11 september 2020 bezorgde het centraal kerkbestuur van Maldegem op gecoördineerde 

wijze de financiële beleidsdocumenten van de vijf kerkfabrieken van Maldegem. 

• Uit deze beleidsdocumenten blijkt dat de gemeentelijke exploitatie- en investeringstoelagen 

voor de kerkfabriek van Sint-Barbara, zoals voorzien in beide beleidsdocumenten, niet binnen 

de grenzen van de meerjarenplanning blijven. 

• Op 22 september 2020 verleende het college van burgemeester en schepenen de kerkfabriek 

van Sint-Barbara de toelating om een krediet en een investeringstoelage van maximaal 3.000 

te voorzien voor de dringende herstelling van de centrale verwarming in de kerk, eveneens in 

afwachting dat de centrale verwarming volledig kan vernieuwd worden in het kader van het 

restauratiedossier, van zodra dit door de minister is goedgekeurd. 

• De gemeenteraad besliste op 18 december 2019 dat de gecumuleerde exploitatietoelagen 

voor de vijf kerkfabrieken in het totaal niet meer dan € 85.434 mochten bedragen voor de 

jaren 2020 tot 2025. 

• Op het overleg van 12 oktober 2020 tussen het centraal kerkbestuur en het gemeentebestuur 

is beslist zowel de exploitatie- als de investeringstoelage aan te passen. 

• Op 17 oktober 2020 bezorgde het centraal kerkbestuur van Maldegem, conform de hierboven 

vermelde afspraken op het overleg  van 12 oktober 2020 tussen gemeente en centraal 

kerkbestuur, de financiële beleidsdocumenten. 

 

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2020 en de geactualiseerde meerjarenplan 2020-2025, 

waarbij voor het jaar 2020 de exploitatietoelage wordt vastgelegd op € 50.710 en de 

investeringstoelage op € 3.000 goed. 

Het budget 2021 wordt aangepast. De respectieve exploitatie- en investeringstoelagen worden 

voorzien in de eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan van de gemeente. 

 

 

52. KERKFABRIEK SINT-ANTONIUS (EEKLO) - BUDGETWIJZIGING 2020 - AKTENAME 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 18 december 2019 onder meer het budget 2020 van 

de kerkfabriek Sint-Antonius, waarbij de exploitatietoelage en de investeringen ten laste van 

Maldegem werden vastgelegd op respectievelijk 13.164 euro en 0 euro, goed te keuren. 

• De kerkfabriek Sint_Antonius (Eeklo-Balgerhoeke) diende op datum van 10 augustus 2020 een 

budgetwijziging 2020 in bij het Centraal Kerkbestuur (CKB) van Eeklo. Uit deze 

budgetwijzigingen blijkt dat de gemeentelijke exploitatie- en investeringstoelagen binnen de 

grenzen van de Meerjarenplanning en het budget 2020 blijven.  

• Op 16 september 2020 ontving het kerkbestuur van het erkend representatief orgaan het 

gunstig advies betreffende de budgetwijziging 2020/1. 

• Omdat alle toelagen binnen de voorziene bedragen in het meerjarenplan van de betrokken 

kerkfabrieken blijven, dient de gemeenteraad akte te nemen van deze budgetwijzigingen. 

 

De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging2020 van de kerkfabriek Sint-Antonius (Eeklo-

Balgerhoeke). 



 

 

53. KERKFABRIEK SINT-ANTONIUS (EEKLO) - BUDGET 2021 - AANPASSING 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 18 december 2019 het meerjarenplan 2020-2025 van 

de kerkfabriek van Sint-Antonius te Balgerhoeke-Eeklo goed te keuren. 

• De gemeenteraad besliste heden, 29 oktober 2020, de niet-goedkeuring van de 

meerjarenplanwijziging, zoals ingediend door de kerkfabriek van Sint-Antonius. 

• Op 23 juli 2020 was er een overleg tussen de kerkfabriek Sint-Antonius (Eeklo-Balgerhoeke), 

het centraal kerkbestuur van Eeklo, het stadbestuur van Eeklo en het gemeentebestuur van 

Maldegem omtrent een eerste bespreking over de meerjarenplanwijziging en het budget 

2021, meer bepaald de aanpassing van de exploitatietoelagen voor de periode 2020-2025, en 

de investeringstoelagen in functie van de restauratiewerken van de kerk. 

• Op dit overleg is meegedeeld dat het college van burgemeester en schepenen van de 

gemeente Maldegem nav de voorgestelde meerjarenplanwijziging niet wenste af te wijken van 

wat beslist werd door de gemeenteraad van Maldegem in zitting van 18 december 2019. 

• De kerkfabriek Sint-Antonius diende op 30 juli 2020 een wijziging van het meerjarenplan 2020-

2025 en het budget 2021 in bij het Centraal Kerkbestuur (CKB). Uit deze 

meerjarenplanwijziging en het budget 2021 blijkt dat de gemeentelijke exploitatie- en 

investeringstoelagen niet binnen de grenzen van het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 

(zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Maldegem in zitting van 18 december 2019) 

blijft. 

• Op 16 september 2020 ontving de kerkfabriek Sint-Antonius het gunstig advies voor deze 

meerjarenplanwijziging  2020-2025 en het budget 2021 vanwege het erkend representatief 

orgaan. 

• Het gemeentebestuur heeft de voorbije jaren reeds diverse malen op gemotiveerde wijze te 

kennen gegeven niet zomaar te willen mee stappen in om het even welk restauratiedossier 

voor een kerk. 

• Het stadsbestuur van Eeklo gaat er ook van uit dat de hoofdgemeente, en alléén de 

hoofdgemeente, beslist over het meerjarenplan en de daarin opgenomen financiële 

tussenkomsten, maar dat de hoofdgemeente wel de bijgemeente moet betrekken bij het 

overleg en op de hoogte houden van de genomen beslissingen. De stad Eeklo stelt hierbij dat 

Maldegem desnoods beroep moet aantekenen tegen de beslissing van Eeklo bij de 

provinciegouverneur.  

• Noch door de kerkfabriek van Sint-Antonius of het centraal kerkbestuur van Eeklo, noch door 

het stadsbestuur van Eeklo wordt rekening gehouden met de argumentatie van Maldegem, 

laat staan dat er enige vorm van consensus werd nagestreefd. 

 

De gemeenteraad beslist om het budget 2021 van de kerkfabriek van Sint-Antonius te Balgerhoeke-

Eeklo aan te passen conform de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2019, waarbij de 

exploitatietoelage ten laste van de gemeente Maldegem 8.158 euro bedraagt, en de 

investeringstoelage 0 euro.  

 

 

54. KERKFABRIEK SINT-ANTONIUS (EEKLO) - MEERJARENPLANWIJZIGING - NIET-GOEDKEURING 

 

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

investeringen goed te keuren. 

• Op 23 juli 2020 was er een overleg tussen de kerkfabriek Sint-Antonius (Eeklo-Balgerhoeke), 

het centraal kerkbestuur van Eeklo, het stadbestuur van Eeklo en het gemeentebestuur van 

Maldegem omtrent een eerste bespreking over de meerjarenplanwijziging 1, meer bepaald de 

aanpassing van de exploitatietoelagen voor de periode 2020-2025, en de investeringstoelagen 

in functie van de restauratiewerken van de kerk. 



• Op dit overleg is meegedeeld dat het college van burgemeester en schepenen van de 

gemeente Maldegem nav de voorgestelde meerjarenplanwijziging niet wenste af te wijken van 

wat beslist werd door de gemeenteraad van Maldegem in zitting van 18 december 2019. 

• De kerkfabriek Sint-Antonius diende op 30 juli 2020 een wijziging van het meerjarenplan 2020-

2025 in bij het Centraal Kerkbestuur (CKB). Uit deze wijzigingen blijkt dat de gemeentelijke 

exploitatie- en investeringstoelagen niet binnen de grenzen van het oorspronkelijk 

meerjarenplan 2020-2025 (zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Maldegem in zitting 

van 18 december 2019) blijft. 

• Op 16 september 2020 ontving de kerkfabriek Sint-Antonius het gunstig advies voor deze 

meerjarenplanwijziging  2020-2025/1 vanwege het erkend representatief orgaan. 

 

De gemeenteraad beslist om géén goedkeuring te verlenen aan de meerjarenplanwijzigingen 1 (2020-

2025) van de kerkfabriek van Sint-Antonius te Balgerhoeke-Eeklo en de bedragen zoals goedgekeurd in 

de gemeenteraadszitting van 18 december 2019 te handhaven. 

 

 

55. KERKFABRIEK SINT-VINCENTIUS (KLEIT) - BUDGET 2021 - AKTENAME 

 

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

meerjarenplan 2020-2025, waaruit blijkt dat de kerkfabriek Sint-Vincentius geen 

exploitatietoelage noch investeringstoelage ontvangt voor het jaar 2021. 

• Omdat alle toelagen binnen de voorziene bedragen in het meerjarenplan 2020-2025 van de 

betrokken kerkfabriek blijft, dient de gemeenteraad akte te nemen van het budget 2021. 

 

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Vincentius a Paulo (Kleit). 

De respectieve exploitatie- en investeringstoelagen worden voorzien in de eerstvolgende wijziging van 

het meerjarenplan van de gemeente. 

 

 

56. KERKFABRIEK HH PETRUS EN PAULUS (MIDDELBURG) - BUDGETWIJZIGING 2020 EN 

MEERJARENPLANWIJZIGING, EN BUDGET 2021 - AKTENAME 

 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 18 december 2019 het meerjarenplan 2020-2025, 

waaruit blijkt dat de kerkfabriek HH Petrus en Paulus geen toelagen vraagt aan het 

gemeentebestuur noch voor de exploitatie, noch voor de investeringen goed te keuren. 

• Op 11 september 2020 bezorgde het centraal kerkbestuur van Maldegem op gecoördineerde 

wijze de financiële beleidsdocumenten van de vijf kerkfabrieken van Maldegem. 

• Omdat alle toelagen binnen de voorziene bedragen in het meerjarenplan van de betrokken 

kerkfabriek blijven, dient de gemeenteraad akte te nemen van de budgetwijziging 2020/01, de 

meerjarenplanwijziging 01 en het budget 2021. 

 

De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2020/01, de meerjarenplanwijziging 1 en het 

budget 2021 van de kerkfabriek HH Petrus en Paulus (Middelburg). De respectieve exploitatie- en 

investeringstoelagen worden in de eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan van de gemeente 

voorzien. 

 


