
PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 FEBRUARI 2021 
 
 

1. MEDEDELINGEN 
 

• In overeenstemming met artikel 333 van het decreet over het lokaal bestuur wordt 
aan de gemeenteraad kennis gegeven van het besluit van de gouverneur van 12 
februari 2021 tot vernietiging van de besluiten van de gemeenteraad van 29 oktober 
2021 inzake de meerjarenplanaanpassing 2020-2025/1, de budgetwijziging 2020/1 
en het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua, Balgerhoeke. 
◦ Besluit gouverneur 20210212 

vernietigingsbesluit_beslissingenMaldegemKFSintAntonius 
◦ Brief 202102154 van gouverneur - antwoord_aan_gemeente_Maldegem_klacht 
 
 

2. GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIO- OF AUDIOVISUELE OPNAME VAN DE 
GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 JANUARI 2021 

 
• 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 28 januari 2021 gelivestreamd en 

bleef sindsdien gepubliceerd op de gemeentelijke website onder 'Vergaderingen 
gemeenteraad': zie https://web-maldegem.streamovations.be  

 
De gemeenteraad keurt de notulen en de audiovisuele opname van de zitting van de 
gemeenteraad van 28 januari 2021 goed. 
 
 

3. BEKRACHTIGING VAN DE BESLISSING VAN HET COLLEGE DD. 18 JANUARI 
2021 BETREFFENDE HET PROTOCOL INZAKE QUARANTAINEHANDHAVING 
COVID-19 

 
• Het Vlaamse preventiedecreet geeft aan arts-ambtenaren van Zorg en Gezondheid het 

mandaat om een bevel tot isolatie of quarantaine op te leggen aan patiënten en 
risicovolle contacten. Dit wordt in principe alleen gebruikt na overleg met betrokkene 
en zijn huisarts en met de mogelijkheid tot beroep. 

• Het Vlaamse preventiedecreet voorziet ook in een informatie-uitwisseling met de lokale 
besturen van de gegevens van de personen die in verplichte quarantaine moeten met 
het oog op de controle en de handhaving van de verplichte quarantaine. Hierdoor 
krijgen de lokale besturen de tools in handen om deze controle en handhaving ook 
efficiënt te kunnen uitvoeren. 

• Naast het bieden van ondersteuning voor wie thuis moet blijven, is ook handhaving 
van de maatregelen noodzakelijk: om verdere besmetting te voorkomen, is het 
belangrijk dat mensen zich aan de quarantaine houden. De handhaving kan gaan van 
een zachte aanpak tot het geven van een boete voor wie zich bewust en hardleers 
niet aan de opgelegde quarantaine houdt. Het is goed dat lokale besturen hierop 
zullen kunnen toezien: ze staan dicht bij de mensen en kennen het reilen en zeilen in 
de gemeente.  

• Burgemeesters hebben in het algemeen ook de opdracht om de veiligheid, het 
welzijn en de gezondheid van zijn inwoners te garanderen, het is dus goed dat lokale 
besturen weten wie in de gemeente in quarantaine moet zitten. 

• Gelet op de bevoegdheid bestuurlijke politie van de burgemeester alsook gelet op de 
gevoeligheid van de gegevens gaat de Vlaamse overheid ervan uit dat de 



burgemeester van de gemeente wordt aangeduid als verantwoordelijke van de 
verwerking en de gegevens dus aan hem/haar worden bezorgd.  

• Om de gegevensoverdracht in het kader van het preventiedecreet mogelijk te maken 
moest het lokale bestuur een protocol afsluiten met het Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid. 

• Op 18 januari 2021 besliste het college na advies van de functionaris voor 
gegevensbescherming te hebben opgevraagd, dit protocol onder voorwaarden goed 
te keuren. 

 
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 
van 18 januari 2021 betreffende het protocol voor de elektronische mededeling van 
persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) naar de gemeente 
Maldegem. 
 
 

4. GOEDKEURING PROTOCOLAKKOORD BESTUURLIJKE HANDHAVING ALS 
ONDERDEEL VAN DE UITVOERING VAN HET ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2020-
2025 VAN DE LOKALE POLITIE MALDEGEM 

 
• Bestuurlijke handhaving betekent dat de besturen (lokale, provinciale, regionale, 

federale) actief deelnemen aan een pertinente informatie-uitwisseling en ontvangers 
zijn van deze informatie zowel komende van publieke en private entiteiten, als van 
bestuurlijke en gerechtelijke overheden. Het betreft dan informatie-uitwisseling tussen 
de besturen (en al zijn geledingen en entiteiten) onderling, tussen de politiediensten 
en de besturen en tussen de bestuurlijke overheden en de gerechtelijke overheden. 

• Het uitwisselen van informatie is noodzakelijk met het oog op de goede handhaving 
van de openbare orde, het voorkomen van het plegen van misdrijven en meer in het 
algemeen de integrale en geïntegreerde aanpak van criminaliteit en onveiligheid; 

• Het aangaan van een protocolakkoord bestuurlijke handhaving is een noodzakelijke 
stap in het aanpakken van overlast en milieudelicten om tot een goede 
informatiedoorstroming te komen. 

 
De gemeenteraad keurt het protocolakkoord bestuurlijke handhaving goed. 
 
 

5. KLACHTEN JAARRAPPORT 2020: AKTENAME 
 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 29 mei 2019 het organisatiebeheersings-
systeem goed te keuren. 

• Volgens het organisatiebeheersingssysteem wordt er jaarlijks over de klachten 
gerapporteerd aan de gemeenteraad.  

• Het jaarrapport bevat de nodige statistische gegevens, die steeds voorzien worden 
van de nodige duiding. Enkele conclusies: 
◦ Er is een snelle opvolging van klachten. 
◦ Ontvankelijke en niet-ontvankelijke klachten zijn in evenwicht. 
◦ Er is een relatief groot aantal beleidsklachten, vooral n.a.v. de beslissing om 

kinderopvang Ukkie-Pukkie af te stoten. 
◦ Het merendeel van de klachten bereikt de klachtenambtenaar via mail. Slechts 1 

op de 6 klachten wordt ingediend via het klachtenportaal op de gemeentelijke 
website. 

 
De gemeenteraad neemt akte van het klachten jaarrapport 2020. 
  



6. WIJZIGING AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER BETREFFENDE 
HET INSTELLEN VAN EEN PARKEERVERBOD IN DE BOGAARDESTRAAT 

 
• De gemeenteraad besliste in zitting van 26 mei 1982 het politiereglement betreffende 

parkeren in de Bogaardestraat en Kallestraat goed te keuren. 
• De gemeenteraad besliste in zitting van 22 mei 2002 het politiereglement houdende 

het instellen van een parkeerverbod in de Bogaardestraat goed te keuren. 
• De gemeenteraad besliste in zitting van 28 september 2017 het politiereglement 

houdende het instellen van een parkeerverbod in de Bogaardestraat te wijzigen. 
• Door de ontwikkeling van een nieuw project (bouw meergezinswoning) gelegen op de 

hoek Westeindestraat - Bogaardestraat zijn er enkele garages bijgekomen die 
ontsluiten via de Bogaardestraat. Dit betekent dat de parkeerreglementering in de 
Bogaardestraat ter hoogte van het nieuwe project opnieuw dient te worden bekeken.  

 
De gemeenteraad keurt de wijziging van het aanvullende reglement houdende het instellen 
van een parkeerverbod in de Bogaardestraat goed. 
 
 

7. STRAATNAAMGEVING IN DE VERKAVELING NABIJ OUDE GENTWEG - 
PRINCIPIËLE BESLISSING 

 
• De gemeenteraad besliste in zitting van 26 november 2020 het tracé van de nieuwe 

wegenis, in de verkaveling nabij de Oude Gentweg, gelegen te Maldegem goed te 
keuren, waardoor aan de nieuw aangelegde straat een naam kan toegekend worden. 

 
De gemeenteraad kent aan de nieuw aangelegde straat binnen de verkaveling nabij de Oude 
Gentweg, gelegen te Maldegem principieel de straatnaam 'Kattenhoek' toe. 
 
 

8. STRAATNAAMGEVING AAN 4 STRATEN IN DE UITBREIDINGSZONE VAN HET 
INDUSTRIETERREIN: PRINCIPIËLE BESLISSING 

 
• De gemeenteraad besliste in zitting van 17 december 2008 de afsprakennota voor de 

ontwikkeling van een PRUP regionaal bedrijventerrein goed te keuren. 
• In september startte Veneco met de uitbreiding van het bedrijventerrein. Hierbij zijn er 

diverse nieuwe straten die nog geen straatnaam hebben. 
Bijkomend zal een deel van de Ringbaan geknipt worden waarbij het deel Ringbaan 
tussen Vliegplein en Zandakkers deel zal uitmaken van de nieuwe bedrijfsuitbreiding. 
Voor dat deel is een straatnaamwijziging aangewezen, teneinde verwarring en 
tijdverlies bij de hulpdiensten te voorkomen. 

 
De gemeenteraad kent binnen de uitbreiding van de industriezone te Maldegem aan de nieuw 
aangelegde straten, principieel volgende straatnamen toe: 

• Straat A: Vlaskote 
• Straat B: Rootweg 
• Straat C: Liviastraat 
• Straat D: Roterij 

 
 

9. OVERNAME KINDEROPVANG - AFSLUITEN VERWERKERSOVEREENKOMST: 
BEKRACHTIGING 

 
• De gemeenteraad besliste in zitting van 17 december 2020 het aanduiden van een 

voorkeursbieder voor de overname van de kinderopvang goed te keuren. 
• Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 18 januari 2021 

om een 'verwerkersovereenkomst' in het kader van de overname van de 
gemeentelijke kinderopvang af te sluiten. 

• Voor de overname van de gemeentelijke kinderopvang werd de vzw. Kinderopvang 
De Duinhuisjes aangeduid als voorkeursbieder. In het kader van de verdere 



onderhandelingen werden met de Duinhuisjes afspraken gemaakt inzake een 
stappenplan.  

• Overeenstemming moet evenwel vooral bereikt worden over personeelsstatuut en - 
voorwaarden. Daarom was het cruciaal te weten welke personeelsleden op korte 
termijn wensen over te schakelen naar een arbeidscontract bij de Duinhuisjes en aan 
welke voorwaarden. 

• Om elk personeelslid een voorstel te kunnen doen was minimale info, aan te leveren 
vanuit de personeelsdienst noodzakelijk. 

• Het afsluiten van dergelijke overeenkomst is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 
Om geen vertraging in de onderhandelingen op te lopen, heeft het college bij besluit 
van 18 januari 2021 de verwerkersovereenkomst goedgekeurd. Aan de 
gemeenteraad wordt gevraagd het besluit van het college van 18 januari en de 
verwerkersovereenkomst te bekrachtigen. 

 
De gemeenteraad keurt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 
januari 2021 houdende het afsluiten van een verwerkersovereenkomst te bekrachtigen en de 
'Verwerkersovereenkomst' tussen de gemeente Maldegem en kinderopvang de Duinhuisjes, 
goed. 
 
 

10. RIOPACT TAKENPAKKET 2021 - GOEDKEURING 
 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 17 mei 2006 de overeenkomst met de VMW 
(nu De Watergroep), betreffende de uitbouw, het onderhoud en het beheer van het 
gemeentelijke rioleringsstelsel goed. 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 30 juni 2010 de aanvulling van het Rioact 
takenpakket 2010 met het onderdeel realisatie IBA’s goed. 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 15 december 2016 de aanvulling van het 
Riopact takenpakket met de éénmalige keuring van het privé rioleringsstelsel van een 
woongelegenheid of gebouw, of de keuring van een gerealiseerde IBA (individuele 
behandelingsinstallatie voor afvalwater) in het kader van Spam rioleringsprojecten, 
nieuwbouwprojecten of grondige verbouwingsprojecten goed.  

• De gemeenteraad keurde in zitting van 24 oktober 2007 het beheer van afvalwater en 
oppervlaktewateren goed. 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 16 september 2009 het strategisch plan 
afvalwater Maldegem (SPAM) , met daarin het investeringsprogramma inzake 
rioleringen voor de gemeente Maldegem goed. 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 18 december 2019 het Riopact takenpakket 
2020 goed. 

• De gemeente Maldegem beschikt over een gebiedsdekkend uitvoeringsplan. 
• In overleg met de dienst infrastructuur wordt door Aquafin het ontwerp Riopact 

takenpakket 2021 voorgesteld. 
• In vergelijking met vorige jaren stijgt het budget nodig voor afkoppelingsstudies en 

keuringen privé-waterafvoer omdat een aantal rioleringsprojecten in uitvoering gaan 
(Spam 18 Verbranden Bos, Kallestraat, Zandakkers) renovatie industrieterrein 
Maldegem, Spam 16 rioleringswerken Vossenhol,   

 
De gemeenteraad keurt het Riopact takenpakket 2021 goed. 
 
 

11. TIJDELIJKE MAATREGEL OP DE UITBETALING VAN DE TOELAGE AAN 
JEUGDVERENIGING KATOOTJE EN VZW ORANJE. 

 
• De gemeenteraad besliste in zitting van 29 april 2020 om het convenant Katootje 

goed te keuren. 
• De gemeenteraad keurde in zitting van 24 juni 2020 het convenant Oranje vzw goed. 
• Aan de jeugdvereniging Katootje wordt jaarlijks een toelage toegekend van 800 euro, 

op basis van de convenant "werkingssubsidie" tussen Gemeentebestuur Maldegem 
en Katootje 2020-2025.  



• Aan vzw Oranje wordt jaarlijks een toelage toegekend van 3.300 euro, op basis van 
de convenant "Oranje vzw" tussen Gemeentebestuur Maldegem en vzw Oranje 
2020-2025: 
◦ 2.500 euro voor de organisatie van speelpleinwerking en uitbouw van activiteiten 

voor kinderen en jongeren met een beperking in het algemeen. 
◦ 800 euro voor hun jeugdvereniging Jeugdatelier. 

• Alvorens de financiële dienst overgaat tot het uitbetalen van hun toelage, moeten de 
jeugdvereniging Katootje en vzw Oranje in normale omstandigheden een financieel 
verslag en een jaarverslag van het voorgaande werkingsjaar indienen bij de 
jeugddienst, waaruit blijkt dat de vereniging voldoet aan de geldende voorwaarden: 

• Doordat door COVID-19 de activiteiten van de jeugdvereniging Katootje en vzw 
Oranje slechts gedeeltelijk konden doorgaan, wordt gevraagd om de subsidies uit te 
betalen zonder het opvragen van de bewijsstukken.  

• VZw Oranje maakte reeds een evaluatieverslag op van de speelpleinwerking in 2020, 
die ze volledig coronaproof lieten doorgaan.  
 

De gemeenteraad keurt de uitbetaling van de gemeentelijke toelagen aan jeugdvereniging 
Katootje en vzw Oranje goed zonder opvragen van bewijsstukken. 
 
 

12. LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING HOOFINSPECTEUR VAN POLITIE - 
TEAMCHEF INTERVENTIE 

 
• De gemeenteraad besliste in zitting van 30 september 2020 het vaststellen van de 

formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de 
PZ Maldegem goed te keuren. 

• Een hoofdinspecteur van politie teamchef interventie, maakt uitgaande mobiliteit op 
01 mei 2021.  

• Er wordt gevraagd om de functie van teamchef interventie nu vacant te verklaren 
zodat de in plaats stelling kan gebeuren met ingang van 1 juli 2021. 

• De operationele werking van de lokale politie Maldegem komt in het gedrang bij het 
niet volledig bestaffen van het kader. 

• Op basis van de dienstnoodwendigheden is de bezetting van deze functie 
verantwoord. 

 
De gemeenteraad verklaart 1 voltijdse statutaire betrekking van hoofdinspecteur teamchef 
interventie, van de lokale politie Maldegem, vacant in het kader van de mobiliteit van de 
geïntegreerde politie conform de hierboven bepaalde modaliteiten. 
 
 

13. VRAGEN VAN RAADSLEDEN 
 

• Door de raadsleden werden volgende vragen aan het college van burgemeester en 
schepenen ingediend: 
◦ Vraag door raadslid Leandra Decuyper (CD&V) - Buurtbudgetten 


