
PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 NOVEMBER 2020 
 
 

1.  MEDEDELINGEN 

 

• Aan de gemeenteraad wordt kennis gegeven van de brief van de gouverneur over de klacht van 

raadslid Stefaan Standaert (Groen) over enerzijds de communicatie door het gemeentebestuur 

m.b.t. het dossier 'woonuitbreidingsgebied Reesinghe' en anderzijds de openbaarheid van 

bestuur m.b.t. het ter beschikking stellen door het gemeentebestuur aan de 

gemeenteraadsleden van documenten over dit dossier. 

• Voorzitter Peter Van Hecke (N-VA) deelt mee dat raadslid Danny Vannevel raadslid Katleen De 

Kesel opvolgt als fractieleider van N-VA. 

• Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) geeft een update betreffende het aantal besmettingen 

met corona in Maldegem. 

 

 

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

GEMEENTERAADSZITTING VAN 29 OKTOBER 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 audiovisuele opname werd tijdens de zitting van 29 oktober 2020 gelivestreamd en werd 

sindsdien gepubliceerd op de gemeentelijke website onder 'Vergaderingen gemeenteraad': zie 

https://web-maldegem.streamovations.be  

 

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

gemeenteraad van 29 oktober 2020 mits één kleine aanpassing goed. 

 

 

3. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN - IVM - (BUITENGEWONE) - ALGEMENE 

VERGADERING - GOEDKEURING AGENDA - VASTSTELLING MANDAAT 

VERTEGENWOORDIGERS- 

 

• In een aangetekend schrijven dd. 23 oktober jl. deelt IVM mee dat een (buitengewone) 

algemene vergadering wordt georganiseerd op 9 december 2020 om 19.00u.  

• Het is aangewezen dat de gemeente als deelnemer in de intergemeentelijke 

opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) aanwezig is op de 

algemene vergadering van IVM, dit met het oog op deelname aan alle beraadslagingen en 

stemmingen, de goedkeuring van alle voorstellen met betrekking tot de agenda, de 

ondertekening van alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten en in het algemeen, het 

nodige te doen. 

 

De agenda van de algemene vergadering van IVM van 9 december 2020 en de afzonderlijke 

agendapunten die dit vereisen, worden goedgekeurd. 

 

 



4. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN - VENECO - (BUITENGEWONE) 

ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING AGENDA - MANDAAT VERTEGENWOORDIGERS 

 

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

• Veneco deelde in een aangetekend schrijven dd. 23 oktober 2019 mee de buitengewone 

algemene vergadering 2020 te houden op 10 december ek. om 18.00u.  

• Het is aangewezen dat de gemeente als houder van 139 aandelen deelneemt aan de 

jaarvergadering van de intergemeentelijke vereniging Veneco, dit met het oog op deelname 

aan alle beraadslagingen en stemmingen, de goedkeuring van alle voorstellen met betrekking 

tot de agenda, de ondertekening van alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten en in 

het algemeen, het nodige te doen. 

 

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van Veneco die plaatsvindt op 10 december 

2020 worrdt goedgekeurd. 

 

 

5. EERSTELIJNSZONE VZW ZORGRAAD WEST-MEETJESLAND - GOEDKEURING 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

 

• Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van zorg- en hulpverleners en lokale overheden 

beter op elkaar af te stemmen. Het doel is een effectieve en kwalitatieve eerstelijnszorg waar 

de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. 

• Een eerstelijnszone is een 

◦ geografisch afgebakend gebied 

◦ gevormd door 1 of meerdere gemeenten 

◦ aangestuurd door een zorgraad. 

• In Vlaanderen zijn sedert 1 juli 2020, 60 zorgraden erkend. Zij worden gesubsidieerd door de 

Vlaamse overheid. In het Meetjesland zijn er twee zorgraden actief, nl. West-Meetjesland 

(Lievegem, Maldegem en Aalter) en Oost-Meetjesland (Zelzate, Eeklo, Sint-Laureins, Assenede, 

Evergem en Kaprijke). In elke Zorgraad zitten er gemandateerden van en voor de lokale 

besturen. 

• De zorgraad van een eerstelijnszone heeft vijf prioritaire taken: 

◦ Afstemming organiseren tussen de zorgaanbieders onderling, tussen de zorgaanbieders en 

andere organisaties, diensten en personen met een meer gespecialiseerd zorgaanbod, 

alsook tussen de zorgaanbieders en de personen met een zorg- en ondersteuningsnood, 

mantelzorgers en vrijwilligers; 

◦ Het stimuleren van de interdisciplinaire samenwerking, waaronder ook gegevensdeling, 

tussen de zorgaanbieders binnen de eerstelijnszones; 

◦ Kringwerking stimuleren: het ondersteunen van verenigingen die alle vrijwillig toegetreden 

zorgaanbieders groeperen die binnen een eerstelijnszone hun beroepsactiviteit uitoefenen; 

◦ Het ondersteunen van de ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal (GBO), voor wat 

betreft de afstemming en samenwerking met zorgaanbieders en het realiseren van een 

maximale rechtentoekenning en toegang tot diensten en voorzieningen; 

◦ Het aanleveren van gegevens voor de Sociale Kaart. 

• Ten gevolge van de coronacrisis hebben alle Zorgraden bijkomende opdrachten gekregen van 

de Vlaamse overheid. Zo werd o.m. gevraagd om per eerstelijnszone een COVID-19-team op 

te richten.  Dit is een groep van verschillende zorg- en hulpverleners uit diverse disciplines die 

zich vanuit hun expertise samen buigen over hoe deze crisis lokaal op een gedragen manier 

kan aangepakt worden.  

• Het COVID-19-team moet zich buigen over verschillende thema’s: 

◦ sensibilisering van de bevolking; 

◦ beschermingsmateriaal; 

◦ wat te doen bij een lokale uitbraak; 

◦ de vragen en noden verder opvolgen van voorzieningen; 



◦ de opvolging van kwetsbare groepen. 

Voor de opvolging van kwetsbare personen is er een draaiboek uitgewerkt. Dit voorziet dat 

een poule van huisbezoekers opgericht wordt, bij voorkeur maatschappelijk werkers van de 

sociale diensten van het OCMW, CAW en de diensten voor maatschappelijk werk van de 

mutualiteiten (DMW). De spilfiguur is de huisarts die kan aangeven wanneer we te maken 

hebben met een kwetsbaar persoon en er een huisbezoeker ingezet moet worden. 

• De Zorgraden ontvangen een vergoeding o.m. om de meest kwetsbaren extra te 

ondersteunen door de poule van huisbezoekers.  

• Binnen de Zorgraden wordt momenteel gezocht naar een coördinator. Per Zorgraad wordt 

een Field Agent van de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld diel samen met de 

coördinator een tandem vormt tussen de lokale en Vlaamse contact- en brontracing. 

• Er wordt door de Zorgraad gevraagd dat elke gemeente minimaal 4 uur per week hiervoor een 

maatschappelijk werker vrijstelt. Om dit praktisch te organiseren is het aangewezen om alle 

maatschappelijk werkers van de sociale dienst op te geven als kandidaat-huisbezoeker. 

• De Vlaamse overheid vraagt dat een samenwerkingsovereenkomst afgesloten wordt tussen 

de lokale besturen en de Zorgraden. Deze samenwerkingsovereenkomst loopt uiterlijk tot 

31 juli 2021 en wordt ook voorgelegd aan het CAW en aan de ziekenfondsen. 

• De zorgraden worden gesubsidieerd door de Vlaamse Regering in het kader van hun contact- 

en bronopsporing ter bestrijding van de covid 19-pandemie. 

 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met vzw Zorgraad West-Meetjesland 

principieel goed. 

 

 

6. AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER HOUDENDE HET INRICHTEN VAN EEN 

WOONERF IN ADEGEM-DORP OMGEVING HOOGEN PAD 

 

• Om tegemoet te komen aan de veiligheidseisen en noden in tijden van Covid-19 heeft het 

schoolbestuur van VBS De Papaver, gevestigd in Adegem-Dorp meerdere in- en uitgangen 

gecreëerd. Ook aan de achterzijde van het schoolgebouw (zijde CC Den Hoogen Pad) werden 

extra in- en uitgangen gecreëerd.  

• Hierdoor ontstonden verkeersonveilige situaties, vnl. aan de achterzijde van de school.  

• Omdat veel kinderen op een korte tijdspanne gelijktijdig aankomen of vertrekken, zijn er soms 

gevaarlijke piekmomenten. Ouders parkeren hun voertuig op de parking gelegen aan Den 

Hoogen Pad of het kerkhof en gaan te voet verder naar de ingang van de school. Ouders en 

kinderen stappen op de rijbaan, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.  

• Om de voetgangers juridisch te beschermen, is het aangewezen om een het statuut van 

woonerf in voeren voor het gebied gelegen aan de achterzijde van het schoolgebouw. Zo 

worden enerzijds de rechten van de weggebruiker gegarandeerd en anderzijds wordt aan de 

voetgangers en de fietsers meer beweegruimte gegeven, en wordt de veiligheid 

gegarandeerd.  

• In een woonerf zijn speciale verkeersregels van toepassing.  

◦ De voetgangers mogen de ganse breedte van de openbare weg gebruiken 

◦ De bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen, zo 

nodig moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van 

kinderen 

◦ De snelheid is beperkt tot 20km/uur 

◦ Het parkeren is verboden, behalve 

▪ op de plaatsen die zijn afgebakend door wegmarkeringen of door een wegbedekking in 

een ander kleur en waar de letter P aangebracht is 

▪ op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.  

 

De gemeenteraad keurt het reglement houdende het inrichten van een woonerf in Adegem-Dorp 

omgeving Hoogen Pad goed.  



 

 

7. VERBINDINGSPAD SCHOOL ADEGEM-DORP: CORRECTIE 

 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 24 juni 2020 de overeenkomst voor het 

verbindingspad ter hoogte van de school Adegem-dorp goed. 

• Na het overmaken van de overeenkomst aan de school bleek dat in het originele artikel 4, 

zoals overgemaakt aan de gemeente, een tikfout geslopen was: 

◦ artikel 4. Ontwikkelingsplannen school 

▪ Partij 2 (het gemeentebestuur van maldegem) verbindt er zich om geen enkel initiatief 

met betrekking tot de grondstrook en de verbindingsweg te nemen die de toekomstige 

ontwikkelingsplannen van de school kan hypothekeren. Elk voornemen dat een impact 

kan hebben op de ontwikkelingsplannen van de school wordt voorafgaand ter 

goedkeuring voorgelegd aan partij 2 (moet zijn partij 1 = het schoolcomité Adegem en 

Kleit) en zal - zo nodig - het voorwerp uitmaken van een addendum bij huidige 

overeenkomst. 

 

De wijziging aan artikel 4 in de overeenkomst tussen de Vrije Basisschool de Papaver en het 

Gemeentebestuur Van Maldegem wordt goedgekeurd. 

 

 

8. VASTSTELLING TIJDELIJK EN EENMALIG REGLEMENT WINTERTERRASSEN IN AFWIJKING VAN 

HET ALGEMEEN TERRASREGLEMENT 

 

• Het politiereglement betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein, werd 

door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2020 goedgekeurd. 

• Er is een algemeen terrasreglement dat stelt dat seizoenterrassen moeten weggenomen zijn 

tussen 16 november en 14 maart. 

• Meerdere uitbaters vragen nu (n.a.v. de coronacrisis) om een winterterras te mogen opzetten. 

• Het lijkt aangewezen om een algemeen kader op te maken voor al deze aanvragen, bij wijze 

van eenmalige en tijdelijke uitzondering (tot 15 maart 2021) op het algemeen terrasreglement. 

• Ook de Maldegemse horeca heeft omzetverlies geleden ten gevolge van de COVID19-crisis. 

Daarenboven maakt het coronavirus buiten veel minder kans dan binnen in een gebouw. Dit 

verantwoordt het eenmalig en tijdelijk toestaan van de mogelijkheid aan de Maldegemse 

horecazaken om een winterterras te plaatsen gedurende komende wintermaanden. 

• Normering van dergelijke initiatieven op het vlak van brandveiligheid, mobiliteit en covid-

maatregelen is nodig. 

• Een algemeen kader biedt garantie op een gelijke behandeling van iedere aanvraag. 

• Door te werken met een voorafgaande aanvraag kan dergelijk initiatief tijdig gestuurd worden 

vanuit de diensten in functie van de veiligheid vooraleer een uitbater kosten maakt en het 

terras effectief opgesteld wordt. 

 

De gemeenteraad laat eenmalig en uiterlijk tot 15 maart 2021 winterterrassen toe, in afwijking van het 

algemeen politiereglement betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein en in 

toepassing van een reglement winterterras in Maldegem winter 2020-2021.  

  

 

9. LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING VAN 2 INSPECTEURS VAN POLITIE (MEDEWERKER 

INTERVENTIE) 

 

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

het administratief en het logistiek personeel van de PZ Maldegem vast, dit werd goedgekeurd 

door de heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen op 28 oktober 2019. 



• Een inspecteur van politie, medewerker interventie, die deelgenomen heeft aan de sociale 

promotie van agent naar inspecteur, maakt uitgaande mobiliteit op 01 oktober 2020. 

• Een inspecteur van politie, medewerker interventie, maakt uitgaande mobiliteit op 01 januari 

2020. 

• Er wordt gevraagd om de functie inspecteur van politie, medewerker interventie nu 2 keer 

vacant te verklaren zodat de in plaats stellingen kunnen gebeuren met ingang van 1 maart 

2020. 

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

volledig bestaffen van het kader. 

 

De gemeenteraad verklaart 2 voltijdse statutaire betrekkingen van inspecteur van politie medewerker 

interventie, van de lokale politie Maldegem, vacant in het kader van de mobiliteit van de geïntegreerde 

politie. 

 

 

10. GECORO- SAMENSTELLING - BENOEMING SECRETARIS 

 

• De gemeenteraad stelde in zitting van 25 september 2019 de samenstelling van de GECORO 

vast.  

• De secretaris van de Gecoro Maldegem diende haar ontslag in als personeelslid van de 

gemeente Maldegem en als secretaris van de Gecoro Maldegem. 

• Er moet een nieuwe secretaris van de Gecoro voorgedragen worden. 

 

De gemeenteraad keurt de voordracht van het college van burgemeester en schepenen goed en duidt 

mevrouw Fien Devuyst aan als vaste secretaris van de GECORO. 

 

  

11. BEKRACHTIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT WIJZERAAD 

 

Het punt wordt verdaagd. 

  

 

12. VERKAVELING OUDE GENTWEG - GOEDKEURING VAN HET TRACÉ VAN DE WEG 

 

• Door NOVUS nv uit Brugge werd een aanvraag omgevingsvergunning ingediend tot het 

verkavelen in 13 loten van een terrein met adres 9990 Maldegem, Oude Gentweg. 

• De voorliggende aanvraag betreft het verkavelen van de percelen waarbij binnen het 

woongebied  een nieuwe straat wordt gerealiseerd. 

• Binnen de verkaveling wordt centraal een plein ingericht als manoeuvreerruimte voor de 

carports. Langs de oostelijke grens wordt een groenzone voorzien waarin een wadi wordt 

aangelegd. Voor deze gemeenschappelijke groenzone wordt een extensief beheer 

nagestreefd. 

 

Het tracé van de wegenis in de verkaveling van NV Novus in de Oude Gentweg, wordt goedgekeurd op 

voorwaarde dat het 'tweesporenpad' breder wordt aangelegd, dat de voetpaden vervangen worden 

door ingezaaide, verhoogde bermen eventueel met aanplant van kleinere straatbomen en dat de 

fietsenstalling overdekt wordt. 

Tevens worden aan de verkavelaar verplichtingen opgelegd inzake de nutsvoorzieningen. 

 

  

13. RENOVATIEDOSSIER 09-A KROMMEWEGE - LINDESTRAAT: GOEDKEURING TRACÉ 

 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 21 december 2017 de grondverwervingen voor de 

ontsluiting van het bedrijvenpark ter hoogte van de Krommewege goed. 



• In zitting van 22 februari 2019 werd de aanpassing van het bedrijventerrein wegenis fase 1 en 

fase 2 goedgekeurd. 

• De samenwerkingsovereenkomst "transformatie en uitbreiding bedrijvenpark Maldegem" met 

inbegrip van de aansluiting op de gewestwegen N9 en N44 werd in de gemeenteraadszitting 

van 27 maart 2019 goedgekeurd. 

• De uitbreiding en reformatie van het bestaand bedrijventerrein wordt uitgevoerd in 

verschillende deelfases. 

• Nadat de werken voor de uitbreiding van het bedrijventerrein op het terrein in september van 

start gingen, wordt de eerstvolgende deelfase opgestart. 

• Deze fase bevindt zich langsheen de Krommewege tussen de Industrielaan (incl. kruispunt) en 

het Vliegplein (excl. kruispunt) met voorziene uitvoering 2021-2022. 

• Het deelproject REN09-A Krommewege omvat naast de aanleg van een gescheiden stelsel de 

realisatie van een rondpunt op het kruispunt Industrielaan-Krommewege, het realiseren van 

de nieuwe wegenisstructuur met de hoofdlus van het rondpunt tot aan de Nijverheidslaan en 

de secundaire lus tussen Nijverheidslaan en Vliegplein. Er wordt ook voorzien in de aanleg van 

gescheiden fietspaden. Het deel Lindestraat tussen de Krommewege en de Pot- en 

Zuidhoutstraat wordt eveneens voorzien van een gescheiden stelsel. De wegenis wordt er 

deels verbreed om de bedrijfstoegangen beter bereikbaar te maken.  

• Voor de aanleg van het rondpunt zijn 2 innames noodzakelijk, de onderhandelingen in der 

minne zijn opgestart. 

• Het dossier werd opgemaakt voor goedkeuring tracé door de gemeenteraad zodat de 

omgevingsaanvraag kan voorbereid worden. 

• Het studiebureau Arcadis uit Brussel stelde op 1 september 2020 de plannen op voor het 

nieuwe wegenistracé RENO9-A in de Krommewege, tussen het kruispunt met de N44 

Aalterbaan en Blekkersgat en het stukje Lindestraat tot de Pot en Zuidhoutstraat. 

• De kostprijs van het project wordt geraamd op 2.806.166,00 euro (incl. BTW) 

 

Het nieuwe wegenistracé in het renovatiedossier O9-A Krommewege, tussen het kruispunt met de N 44 

Aalterbaan en Blekkersgat en voor het stukje Lindestraat tot de Pot en Zuidhoutstraat, wordt 

goedgekeuren. 

 

 

14. OVERNAME BOMEN EN PLANTRECHT WALEWEG 

 

• Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 19 oktober 2020 de 

kosteloze overname van een bomenrij langsheen de Waleweg goed. 

• De Watergroep heeft dit jaar een dossier opgestart, om bij calamiteiten de 

drinkwatervoorziening te garanderen in Adegem, in de zone Waleweg, Broekelken en 

Deisterweg. 

• Bij uitvoering bleek dit praktisch onmogelijk, omdat in de Waleweg vanaf de oprit naar het 

voetbalveld tot het huisnummer 30 aan weerszijden van de smalle wegbermen volgroeide 

populierenrijen staan. 

• De Watergroep vroeg daarom om de bomen te vellen en een heraanplant te voorzien. 

• Aangezien de Waleweg een voormalige buurtweg is, waar dus het plantrecht van de 

aangelande eigenaars van toepassing is, zijn de bomen aan de oostelijke zijde van de 

Waleweg, eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk 

cv. 

• Bij brief van 7 oktober 2020 vraagt de sociale huisvestingsmaatschappij aan de gemeente de 

bomenrij over te nemen en gaat ze aldus ook akkoord om het plantrecht af te staan. 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de kosteloze overname van het plantrecht en de wassende bomen 

langsheen de Waleweg en het Broekelken ter hoogte van de percelen van de sociale 

huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom Het volk cv. 

 



 

15. VERZOEKSCHRIFT ERKENNING DREEF NABIJ BLOEMESTRAAT ALS GEMEENTEWEG 

 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 14 maart 2001 de overname van het eerste deel dreef 

na infrastructuurwerken principieel goed. 

• De bouwvergunning omvat 7 woningen vooraan in de dreef. 

• In het verleden waren er zowel vragen vanwege aangelanden aan de gemeente om 

herstellingswerken aan de weg uit te voeren (opvullen putten), als vragen van de gemeente 

aan de eigenaars om de weg kosteloos aan de gemeente af te staan. 

• Sinds de verkoop van de weg en de aanpalende gronden ongeveer 15 jaar terug, plaatste de 

nieuwe eigenaar aanduidingsborden private weg, enkel toegelaten voor aangelanden. 

• Een aangelande van de dreef vroeg met zijn brief van 6 juli 2020 de behandeling door de 

gemeenteraad aan van het statuut van de dreef nabij de Bloemestraat. 

• Een e-mailbericht van 13 september 2020 aan het Agentschap Binnenlands Bestuur vermeldt 

dat er straatverlichting is langsheen de dreef (2 straatlichten op het bovengronds 

elektriciteitsnet), dat er huisvuilophaling gebeurt en dat er een voorrang van rechtsregeling 

werd ingevoerd bij de aansluiting van de dreef aan de Bloemestraat. 

• De belangrijkste afweging voor de gemeenteraad is als de erkenning van deze weg tussen 

Bloemestraat en Noordstraat als gemeenteweg werkelijk belangrijk is of in de toekomst 

belangrijk kan worden voor de mobiliteit van het publiek tussen Bloemestraat en Noordstraat, 

of enkel een belang heeft voor de aangelanden van de weg. 

• De indiener van het verzoekschrift toont niet aan dat er de voorbije dertig jaar en tot op 

heden publiek gebruik mogelijk was van de bedoelde weg. (er staan al meer dan 10 jaar aan 

weerszijden borden private weg - enkel aangelanden). 

• De bedoelde weg staat in principe alleen open voor privaat verkeer, dit is verkeer dat specifiek 

bestemd is voor de aangelanden op grond van het eigendomsrecht, een erfdienstbaarheid 

van doorgang, een recht van uitweg, Ook de verkeersbewegingen van bezoekers van de 

aangelanden, gezinsleden, familieleden, vrienden en kennissen, postbodes, ruimingsdiensten, 

aannemers,..ressorteren onder het privaat verkeer. 

 

De gemeenteraad stelt vast dat in het verzoekschrift vanwege de aangelande inwoner van 6 juli 2020, 

niet wordt bewezen dat de bedoelde dreef tussen Bloemestraat en Noordstraat de voorbije 30 jaar en 

tot op heden, vrij door het publiek werd gebruikt. 

Er kan op grond van dertigjarig gebruik dan ook geen publiek recht van doorgang langsheen de dreef 

nabij de Bloemestraat worden gevestigd. 

 

 

16. KENNISNAME VAN DE BEGROTING 2021 VAN DE HULPVERLENINGSZONE MEETJESLAND EN 

GOEDKEURING VAN DE GEMEENTELIJKE DOTATIE 

 

• De zoneraad stelde in zitting van 21 oktober 2020 de gemeentelijke dotaties 2021 vast en 

keurde het meerjarenbeleidsplan 2021-2025 goed. 

• De zoneraad heeft in haar zitting van 16 oktober 2020 de begroting 2021 vastgesteld.  

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

gemeente Maldegem is deze 26,06%. De gemeenteraad keurde in zitting van 22 november 

2018 de zonale verdeelsleutel goed. 

• De dotatie voor de gewone dienst bedraagt 677.367,95 euro, de dotatie voor de 

buitengewone dienst bedraagt 226.779,92 euro. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de begroting 2021 van de Hulpverleningszone Meetjesland, en 

keurt de dotatie t.b.v. 677.367,95 euro voor de gewone dienst van de begroting 2021 en de dotatie 

t.b.v. 226.779,92 euro voor de buitengewone dienst van de begroting 2021 goed.  

 

 



17. KENNISNAME VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN 2021-2025 VAN DE HULPVERLENINGSZONE 

MEETJESLAND 

 

• De zoneraad keurde in zitting van 21 oktober 2020 het meerjarenbeleidsplan goed. 

• De brandweerhervorming die op 1 januari 2015 van start gaat, beoogt een schaalvergroting 

en een betere samenwerking tussen de verschillende bestaande brandweerdiensten. 

• De dotatie is berekend op basis van de zonale verdeelsleutel. Er werd een dotatie berekend 

voor de gewone en de buitengewone dienst: 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het meerjarenbeleidsplan 2021-2025 van Hulpverleningszone 

Meetjesland.  

 

 

18. VRAGEN VAN RAADSLEDEN 

 

• De vragen van de raadsleden aan het college van burgemeester en schepenen werden 

beantwoord: 

◦ Vraag van raadslid De Ceuninck CD&V - Landschapskrant RLM 

◦ Vraag van raadslid De Ceuninck CD&V - Uitleg bij bestek co-creatie wekelijkse krant met 

focus op Maldegem 

◦ Vraag van raadslid Decuyper CD&V - Sint-Vincentiuskring Kleit 

◦ Vraag van raadslid Gobeyn CD&V - kasteelsite Middelburg 

◦ Vraag van raadslid Gobeyn CD&V - Overname kinderdagverblijven Ukkie Pukkie 

◦ Vraag van raadslid Lammertyn CD&V - personeel extra stimuli 

◦ Vraag van raadslid Lateste Groen - beplanting langsheen vrije bermen 

◦ Vraag van raadslid Standaert Groen - fietsleasing voor lokale besturen 

◦ Vraag van raadslid Taeldeman CD&V - 1 jaar woonloket Maldegem 

 

 

19.  TOEGEVOEGD PUNT DOOR DE RAADSLEDEN VALERIE TAELDEMAN (CD&V) EN STEFAAN 

STANDAERT (GROEN): AANSTELLING VAN DE EXTERNE PREVENTIEDIENST VOOR DE OPMAAK 

VAN EEN ACTIEPLAN NA DE TEVREDENHEIDSMETING BIJ HET PERSONEEL (2020) EN VOOR 

BEGELEIDING VAN DE DIALOOG VAN HET BESTUUR MET HET PERSONEEL 

 

• Overeenkomstig artikel 21 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

waarin wordt bepaald dat gemeenteraadsleden uiterlijk 5 dagen voor de vergadering punten 

kunnen toevoegen aan de agenda werd door de raadsleden Valerie Taeldeman (CD&V) en 

Stefaan Standaert (Groen) volgend gezamenlijk agendapunt ingediend met een toegelicht 

voorstel van beslissing: 

"Aanstelling van externe preventiedienst voor opmaak actieplan na 

tevredenheidsmeting personeel (2020) en voor begeleiding dialoog bestuur met 

personeel 

▪ Tijdens de laatste twee weken van juni 2020 werd een tevredenheidsmeting uitgevoerd 

bij het personeel. Het resultaat werd in september aan het bestuur voorgesteld. 

▪ De tevredenheidsmeting toont een zeer ernstige vertrouwensbreuk tussen bestuur en 

personeel. 

… 

▪ Er is sprake van een vertrouwenscrisis tussen personeel en bestuur. Er is sprake van een 

conflict tussen personeel en bestuur. Er is sprake van ‘onwelzijn op het werk’. Deze situatie 

mag niet blijven aanslepen en is zo ernstig dat een externe begeleiding zich opdringt. 

▪ De externe preventiedienst van de gemeente Maldegem is goed geplaatst om de opdracht 

uit te voeren om deze situatie, mede op basis van de tevredenheidsmeting, te analyseren en 

aan te pakken. Ten einde de goede werking van de gemeentelijke diensten te vrijwaren. Ten 

einde het ‘welzijn op het werk’ te herstellen.” 



 

De gemeenteraad gaat niet akkoord met het voorstel door de raadsleden Valerie Taeldeman (CD&V) en 

Stefaan Standaert (Groen) om opdracht te geven aan de externe preventiedienst tot het opmaken van 

een actieplan op basis van de gevoerde tevredenheidsmeting personeel (2020).  

Tevens wordt niet ingegaan op de vraag aan het bestuur om het initiatief te nemen om onder 

begeleiding van de externe preventiedienst de dialoog aan te gaan met het personeel over de gevoerde 

tevredenheidsmeting personeel (2020). 


