
PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2021 
 
 

1. MEDEDELINGEN 
 
 

2. GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIO- OF AUDIOVISUELE OPNAME VAN DE 
GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 MAART 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 25 maart 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 25 maart 2021 goed. 
 
 

3. WIJZIGING VAN DE PERSONEELSFORMATIE VAN DE GEMEENTE 
 

• Het college van burgemeester en schepenen ging in zitting van 22 februari 2021 
akkoord met de voorgestelde wijziging aan de formatie: 

  Statutaire formatie 
  - 1 VTE bibliothecaris A1a-a3a  uitdovend plaatsen 
  - 1 VTE coördinator kwaliteit / klachtenambtenaar B1-B3 / C4-C5 schrappen 
  - 2 VTE coördinatoren omgeving uitdovend plaatsen 
  - 0,89 VTE bibliotheekassistent schrappen 
  - 1 VTE gespecialiseerde arbeider uitdovend plaatsen 
  Contractuele formatie 
  - 1 VTE bibliothecaris A1a-a3a   
  - 2 VTE coördinatoren omgeving 
  - 1 VTE gespecialiseerde arbeider D1-D3 

  - 1 VTE diensthoofd vrije tijd A1a-A3a : de bijgevoegde opmerking dat deze functie 
de functie van de titularis (momenteel de functie van jeugdconsulent) blokkeert en de 
bijgevoegde opmerking bij de functie van jeugdconsulent dat deze functie 
geblokkeerd werd door de tijdelijke bevordering tot diensthoofd vrije tijd schrappen.  

 
De gemeenteraad gaat akkoord met de wijziging van de personeelsformatie van de gemeente 
Maldegem. 
 

  
4. WIJZIGING VAN DE RPR (RECHTSPOSITIEREGELING VAN HET 

GEMEENTEPERSONEEL) - WAARDERINGSBELEID 
 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 14 december 2016 de rechtspositieregeling 
voor het statutaire en contractuele personeel van de gemeente Maldegem en latere 
wijzigingen vast te stellen. 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 30 oktober 2019 de rechtspositieregeling aan 
te passen in verband met het waarderingsbeleid en evaluatietraject.  

• Vanaf januari 2020 is de uitrol van het waarderingsbeleid t.e.m. het niveau van 
diensthoofd gestart. 

• In januari 2021 is de uitrol van het waarderingsbeleid in de gehele organisatie gestart.  



• Aanpassing van de tekst zoals goedgekeurd in de gemeenteraadsbeslissing van 30 
oktober 2019 is nodig om de tekst duidelijker te maken. 

• Uit de evaluatie bleek dat een nieuwe, simpelere benaming voor de gesprekken 
nodig was.  

• De aanpassingen aan de tekst hebben geen impact op de inhoudelijke invulling van 
het waarderingsbeleid.   

• Aangezien er geen akkoord bereikt werd met de vakbonden, kan dit niet gedelegeerd 
worden aan het schepencollege, maar wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de wijziging van de artikelen 51, 55, 56, 57, 59, 
63, 64, 65, 66 en 84 van de rechtspositieregeling inzake waarderingsbeleid en evaluatie van 
het personeel. 
 
 

5. LOKALE POLITIE - DRINGENDE EXTERNE WERVING ADVISEUR DIENST 
STEUN 

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

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de PZ Maldegem 
vast te stellen, dit werd goedgekeurd door de Gouverneur van de provincie Oost-
Vlaanderen op 3 november 2020. 

• Een statutair aangesteld adviseur is sinds juni 2018 afwezig ten gevolge van een 
stelsel afwezigheid lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden. 

• De adviseur heeft op 14 april 2021 haar vrijwillig ontslag ingediend met ingang op 9 
mei 2021. 

• Voor de goede interne werking is het nodig om te voorzien in een dringende invulling 
van een adviseur binnen de lokale politiezone Maldegem. 

 
Eén betrekking van voltijds adviseur klasse 2 (niveau A2), diensthoofd steundienst, binnen 
het administratief en logistiek kader van de lokale politie Maldegem wordt vacant verklaard 
via de procedure van dringende externe contractuele aanwerving.   
 
 

6. WIJZIGING ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT MALDEGEM 
 

• De gemeenteraad stelde in zitting van 18 december 2014 het Algemeen 
Politiereglement Maldegem vast, alsook de laatste wijziging op 18 december 2019 

• Het Algemeen Politiereglement Maldegem (gemeentelijk administratieve sanctie- of 
GAS-reglement ) dient om verschillende redenen te worden aangepast. Volgende 
wijzigingen (in vetgedrukte tekst) worden voorgesteld:  

 
 Onder afdeling 4: Sancties wordt artikel 6/2 toegevoegd zodanig dat er bij niet 

naleving van een burgemeestersbesluit ook een administratieve sanctie zou kunnen 
worden opgelegd om het dwingende karakter van de beslissing kracht bij te zetten. 
Dit nieuwe artikel wordt omschreven als volgt: 
a) Bevelen van de burgemeester, gegeven in uitvoering van artikel 133 tot 

135 van de Nieuwe Gemeentewet, dienen te worden nageleefd. De niet-
naleving van deze bevelen is strafbaar overeenkomstig artikel 6/2 van 
deze politieverordening. Iedere persoon, op de openbare weg alsook in 
alle openbare plaatsen, moet zich voegen naar de bevelen en/of 
vorderingen hem door de bevoegde overheid in de uitvoering van zijn 
ambt gegeven  

 Na toename van klachten omtrent de niet-naleving van de richtlijnen voor het 
kamperen op de bivakzone ter hoogte van de speelweide in Maldegemveld 
(Doornstraat) en vandalisme, worden de richtlijnen om gebruik te maken van de 
bivakzone gewijzigd. Om te kunnen optreden bij het niet respecteren van de regels 
voor het gebruik van de bivakzone te Kleit, zal gebruik gemaakt worden van een 
digitale registratiemodule (website en gsm). Omwille daarvan zal artikel 68/1 
worden gewijzigd als volgt: 
a) Uitzonderingen op artikel 68 zijn toegestaan voor: 



i) Het verblijven op een locatie die als zone voor verblijfsrecreatie is 
ingekleurd 

ii) Het kamperen in een tent op de daartoe voorziene plaatsen op de 
bivakzone nabij het Speelbos te Kleit, wanneer betrokkene(n) zich 
voorafgaandelijk geregistreerd hebben via de reserveringsmodule, 
daartoe voorzien door de gemeente. Daarbij mag het maximum van 15 
kampeerders, 3 tenten en 2 opeenvolgende overnachtingen niet 
overschreden worden. De betrokkenen dienen het bewijs van de 
registratie steeds bij zich te hebben en op verzoek te tonen.  
 

De gemeenteraad stelt het gewijzigde algemene politiereglement vast. 
 
 

7. GECOÖRDINEERD AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER 
BETREFFENDE DE INVOER VAN EEN PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN 
MET EEN BEPERKING 

 
• De gemeenteraad keurde in zitting van 26 juni 2019 het gecoördineerd aanvullend 

politiereglement op het wegverkeer houdende de invoer van een parkeerplaats voor 
personen met een beperking goed. 

• De afdeling mobiliteit ontving een aanvraag om in de Donkstraat nabij de woning met 
nr. 122A een parkeerplaats voor personen met een beperking in te richten. 

• Een tweede aanvraag die we ontvingen, betreft een verwijdering van een 
parkeerplaats voor personen met een beperking gelegen in Pieter Bladelinplein. 
 

Het gewijzigde reglement houdende de invoer van een parkeerplaats voor personen met een 
beperking wordt goedgekeurd. 
 
 

8. RENOVATIEDOSSIER REN09D SINT BARBARASTRAAT - VLIEGPLEIN - 
BLEKKERSGAT: GOEDKEURING WEGENIS 

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

ontwikkeling van een PRUP regionaal bedrijventerrein goed. 
• De gemeenteraad besliste in zitting van 21 december 2017 de grondverwervingen 

voor de ontsluiting van het bedrijvenpark ter hoogte van de Krommewege goed te 
keuren. 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 22 februari 2019 de aanpassing 
bedrijventerrein wegenis fase 1 en fase 2 goed te keuren. 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 27 maart 2019 de 
samenwerkingsovereenkomst " transformatie en uitbreiding bedrijvenpark 
Maldegem", met inbegrip van de aansluiting op de gewestwegen N 9 en N 44 goed. 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 26 november 2020 het wegenisdossier 
RENO-9A Krommewege – Lindestraat goed. 

• De eerstvolgende fase voor de reformatie van het bestaand bedrijventerrein behelst 
het deelproject REN09-D waarin de wegen Sint-Barbarastraat, Vliegplein en 
Blekkersgat in zijn opgenomen. Naast de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel 
wordt de bovenbouw van de weg vernieuwd in functie van het visiebeeld van het 
provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Krommewege. 

• Enkele grondige verkeerskundige wijzigingen worden doorgevoerd op het bestaand 
bedrijventerrein.  

• Kruispunt Vliegplein – Industrielaan – Sint-Barbarastraat – Oude Gentweg 
▪ Het kruispunt werd geknipt met doorsteekmogelijkheid met slagboom voor verkeer 

van noord naar zuid die verhoogd (maar wel overrijdbaar) aangelegd wordt. 
▪ De nodige fietsoversteekplaatsen zijn voorzien 

• Kruispunt Nijverheidslaan/Vliegplein 
▪ De hoofdlus is een weg met voorrang, er zal dus geen voorrang van rechts zijn op 

dit kruispunt. De secundaire lus is immers ondergeschikt aan de hoofdlus. 



▪ Zuidelijk deel Vliegplein wordt haaks aangetakt op de bocht Nijverheidslaan – 
Vliegplein. Voor uitzonderlijk verkeer, die moeite zou hebben om de flauwe bocht 
te nemen rechtdoor, is een overrijdbare zone voorzien 

• Kruispunt Krommewege – Vliegplein – Ringbaan – Blekkersgat – Kallestraat 
▪ De Ringbaan wordt haaks aangetakt op de bocht Krommewege – Vliegplein, het 

Blekkersgat wordt haaks aangetakt op de Ringbaan 
▪ Ten behoeve van landbouwverkeer is de aantakking van Kallestraat vrij breed 

zodoende landbouwverkeer komende van Blekkersgat zich kunnen draaien naar 
de kallestraat 

▪ De hoogtebegrenzer wordt geplaatst op de aantakking van Ringbaan met 
Krommewege – Vliegplein zodoende er op de andere lokale wegen nog steeds 
landbouwverkeer mogelijk is 

▪ Het dubbelrichtingsfietspad van Kallestraat wordt opgesplitst ter hoogte van de 
aantakking Ringbaan met de nodige oversteekbewegingen voor de beide 
fietsrichtingen 

• Na goedkeuring van het wegenisdossier kan het uitvoeringsdossier voor de aanleg 
worden voorbereid. 

• De kostprijs van het deelproject wordt in de raming dd. 5 maart 2021 geraamd op 
3.222.678,42 euro (incl. BTW), waarvan 1.467.013,78 euro rioleringswerken (75 % 
subsidieerbaar), terwijl voor het resterende bedrag maximaal 60 % subsidie kan 
aangevraagd worden bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. 

 
De gemeenteraad keurt het nieuwe wegenistracé RENO9-D voor de Sint Barbarastraat - 
Vliegplein - Blekkersgat, goed. 
 
 

9. GRONDVERWERVINGEN VOOR DE REALISATIE VAN DE 
ONTSLUITINGSWEGEN VAN HET BEDRIJVENTERREIN MALDEGEM - 
GOEDKEURING VAN DE AKTEN 

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

ontwikkeling van een PRUP regionaal bedrijventerrein goed te keuren. 
• De gemeenteraad besliste in zitting van 21 december 2017 de grondverwervingen 

voor de ontsluiting van het bedrijvenpark ter hoogte van Krommewege goed te 
keuren. 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 19 februari 2020 de éénzijdige 
verkoopbeloften voor de eerste 3 innames in het kader van de grondverwervingen 
Krommewege goed te keuren. 

• De grondverwervingen gebeuren om redenen van openbaar nut, namelijk om de 
verworven perceeltjes als deel van het gemeentelijk openbaar domein op te nemen in 
de ontsluitingswegen van het bedrijventerrein. 

 
De gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor de aankoop van de innames 1, 2 en 3 
langsheen de Krommewege ter hoogte van het kruispunt met de N 44 Aalterbaan, goed. 
 
 

10. SPAM 18 - GRONDVERWERVINGEN - OVEREENKOMSTEN 
 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 18 december 2019 het voorlopige van het 
Spam (strategisch plan afvalwater Maldegem) nr. 18 dossier, onteigening Verbranden 
Bos, Kallestraat en Zandakkers goed te keuren. 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 24 juni 2020 het grondinnemingsplan voor het 
tijdelijk gebruik van een terrein voor grondverbetering goed. 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 17 december 2020 een eerste reeks 
overeenkomsten aankoop, pachtafstand en ter beschikkingstelling gronden voor de 
realisatie van het Spam 18 dossier Verbranden Bos, Kallestraat en Zandakkers goed.  

• Aan de gemeenteraad worden een tweede reeks overeenkomsten voorgelegd. 
 



De gemeenteraad keurt de reeks overeenkomsten tot aankoop van grond en afstand van 
plantrecht, nodig voor de realisatie van het Spam 18 dossier rioleringswerken Verbranden 
Bos, Kallestraat en Zandakkers goed. 
 
 

11. SPAM 18 - GRONDVERWERVINGEN - GOEDKEURING AKTEN 
 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 18 december 2019 het Spam 18 dossier 
onteigening Verbranden Bos, Kallestraat en Zandakkers voorlopig goed te keuren. 

• De gemeenteraad besliste in zitting van 17 december 2020 de overeenkomsten voor 
aankoop, pachtafstand en ter beschikkingstelling van gronden in het kader van het 
Spam 18 dossier rioleringswerken Verbranden Bos, Kallestraat en Zandakkers goed 
te keuren. 

• De grondverwervingen gebeuren om redenen van openbaar nut, namelijk voor de 
realisatie van wegenis en rioleringswerken. 

 
De ontwerpakten voor de aankoop, pachtafstand en ter beschikking stelling van gronden voor 
de rioleringswerken in Verbranden Bos, Kallestraat en Zandakkers worden goedgekeurd. 
 
 

12. SPAM 16 VOSSENHOL - GRONDVERWERVINGEN 
 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 26 januari 2020 het definitief ontwerp Spam 
(strategisch plan afvalwater Maldegem) 16 project rioleringswerken Vossenhol goed. 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 29 januari 2020 het Spam 16 project 
Rioleringswerken Vossenhol, de onteigeningsplannen, de tabel der grondinnemingen 
en de projectnota goed. 

• De onderhandelaar van Aquafin kon ondertussen een eerste reeks verkoopbeloftes 
met de aangelanden van Francis de Meeuslaan, Schautenstraat en Bogaardestraat 
voorleggen 

 
De gemeenteraad keurt de reeks overeenkomsten tot aankoop van grond, nodig voor de 
realisatie van het Spam 16 dossier rioleringswerken Vossenhol goed. 
 
 

13. VERLENEN VAN EEN OPSTALRECHT IN LEESTJESWEG VOOR HET 
OPRICHTEN VAN EEN ELEKTRICITEITSCABINE 

 
• De gemeenteraad besliste in zitting van 25 september 2019 het verlenen van 

opstalrecht voor elektriciteitscabiens in de Lindestraat en de Langeweg aan de 
intercommunale Imewo goed te keuren. 

• Na de goedkeuring door de gemeenteraad van het opstalrecht voor een 
plaatsvervangende grotere elektriciteitscabine in de Langeweg, bleek uit de 
ontwerpplannen van het Spam 11 - 13 rioleringsproject Middelburg dat ter hoogte van 
die locatie de nieuwe persleiding voor afvalwater zou passeren. De nieuwe cabine 
kon om veiligheidsredenen niet boven de persleiding worden geplaatst. 

• Daarom werd gezocht naar een nieuwe locatie en in onderling overleg met de 
nutsmaatschappij werd geopteerd voor de eerste bocht in de Leestjesweg. 

• De opstalovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 50 jaar welke 
aanvangt op maart 2021 om te eindigen op maart 2071. 

• Het opstalrecht wordt verleend mits een vergoeding van 250 €/m². 
 
De gemeenteraad gaat akkoord om het perceeltje langsheen de Leestjesweg, met een 
oppervlakte van 9,32 m² te onttrekken aan het gemeentelijke openbare domein met het oog 
op het oprichten van de elektriciteitscabine Leestjesweg en gaat principieel akkoord met het  
verlenen van een opstalrecht voor een periode van 50 jaar vanaf maart 2021 aan de 
intercommunale Imewo mits een vergoeding van 250 euro/m². 
 
 



14. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN - IMEWO - ALGEMENE 
VERGADERING - GOEDKEURING AGENDA - MANDAAT 
VERTEGENWOORDIGER 

 
• De gemeente Maldegem werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene 

vergadering van Imewo op 16 juni 2021. 
• 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 gemeente Maldegem is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de 
opdrachthoudende vereniging Imewo. 

• De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald 
voor elke algemene vergadering. 

 
De agenda van de algemene vergadering, tevens jaarvergadering van Imewo van 16 juni 
2021 wordt goedgekeurd. 
 
 

15. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN - VENECO - 
ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING AGENDA - MANDAAT 
VERTEGENWOORDIGER 

 
• De gemeente Maldegem is vennoot van de intergemeentelijke Vereniging Veneco. 
• Veneco deelde mee de jaarvergadering 2021 te houden op 17 juni. 
• Voor de Algemene vergaderingen van Veneco werd in de gemeenteraad van 27 

februari 2019 Mevr. Katleen De Kesel aangeduid als vertegenwoordiger voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen van de intergemeentelijke vereniging 
Veneco, dit voor de volledige duur' van de legislatuur, Mevr. Annuska Van Hoorebeke 
werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

• 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 en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering 
van Veneco die plaatsvindt op 17 juni 2021 wordt goedgekeurd. 

 
  
16. TIJDELIJKE WIJZIGING VAN TERRASUITBREIDINGEN 

 
• De politieverordening van de burgemeester van 12 juni 2020 tot het uitzonderlijk en 

tijdelijk toestaan van terrasuitbreidingen en verkeersvrije horecastraat in afwijking van 
het politiereglement betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein, 
gaf de lokale horeca de nodige ruimte om zich op een veilige manier  te 
herorganiseren en werd positief onthaald  

• De Maldegemse horeca is vragende partij om terug de uitgebreide Covid19- 
terrassen en de marktterrassen te organiseren vanaf 1 mei tot en met 15 november 
2021. 

• Op voorstel van minister Demir besliste de Vlaamse Regering principieel dat horeca-
uitbaters tot 31 maart 2022 geen omgevingsvergunning nodig hebben voor hun 
terrassen, al gelden wel een aantal voorwaarden. De regeling wil het de gemeenten 
en de horeca-uitbaters makkelijker maken om in te spelen op  de mogelijkheden 
tijdens de coronacrisis. De omgevingsvergunning vervalt voor gesloten of overdekte 
terrassen of terrasconstructies bij bestaande horecazaken, mits aan volgende 
voorwaarden voldaan is: 
◦ De terrasconstructie wordt geplaatst binnen een straal van 30 meter van de 

horecazaak 
◦ De enige toegelaten verharding is de terrasconstructie zelf en de toegang ertoe 



◦ Er is geen sprake van ontbossing, wijziging van vegetatie of kleine 
landschapselementen, een aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van 
waterlichamen 

• Op 1 april 2021 was er een overleg met de klankbordgroep Horeca, zij gaven de 
volgende opmerkingen : De tijdelijke uitbreiding was een goede beslissing maar voor 
het comfort van de terrasbezoeker is het aangewezen dat :   
◦ er een mogelijkheid voor het plaatsen van mobiele terrasverwarmers kan 

voorzien worden. 
◦ er een mogelijkheid is tot het plaatsen of hangen van mobiele 

verlichtingsconstructies vb guirlandes.    
◦ Horeca-uitbaters in onze gemeente moeten, net als vorig jaar, ook dit jaar geen 

terrasbelasting betalen.   
• De richtlijnen opgelegd door de hogere overheid om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken blijven steeds van toepassing op de uitbating van 
de horecazaak.  

 
De gemeenteraad gaat akkoord met een tijdelijke wijziging op het politiereglement 
betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein, waarbij een afwijkend 
reglementair kader voor terrasvergunningen wordt vastgesteld voor een:  
-  Covid19- terras: Het toelaten van tijdelijke uitbreidingen van terrasconstructies op het 
openbaar domein met uitzondering van de rijbaan.  
-  Marktterras: Het toelaten van tijdelijke uitbreidingen van terrasconstructies op het openbaar 
domein met uitzondering van de rijbaan tijdens de organisatie van de wekelijkse 
maandagmarkt. 
 
 

17. RETRIBUTIE- EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING EN 
GRABBELPAS EN REGLEMENT VERGOEDING VRIJWILLIGERS 
SPEELPLEINWERKING EN GRABBELPAS: WIJZIGING 

 
• De Gemeenteraad keurde in zitting van 23 maart 2017 de "aanpassing formulieren 

en proces in functie van een uniform en gecentraliseerd vrijwilligersbeleid" goed. 
• De burgemeester nam op 5 juni 2020  beslissingen omtrent de “maatregelen 

coronavirus COVID-19” inzake speelpleinwerking. 
• De organisatienota Speelpleinwerking en Grabbelpas werd door het college van 

burgemeester en schepenen in zitting van 13 april 2015 goedgekeurd. 
• De jeugddienst beschikt momenteel over één organisatienota voor de 

Speelpleinwerking en Grabbelpas, waarin zowel praktische als financiële info over 
deze werking staat vermeld, alsook een luik over de vrijwilligers (vergoeding, 
verzekering, geheimhoudingsplicht,...). 

• De jeugddienst stelt voor om de huidige organisatienota op te heffen en te vervangen 
door 3 korte en heldere reglementen: 
◦ Een huishoudelijk reglement, waarin de algemene regels en praktische afspraken 

betreffende de Speelpleinwerking en Grabbelpas staan vermeld. 
◦ Een retributiereglement, waarin alle financiële aspecten betreffende de 

Speelpleinwerking en Grabbelpas worden neergeschreven. 
◦ Een reglement voor uitbetaling van vrijwilligers Speelpleinwerking (gemeentelijk 

speelplein Adegem en Kleit, speelplein vzw Oranje) en Grabbelpas, omdat zij 
afwijken van de algemene vrijwilligersvergoedingen die van toepassing zijn in 
onze gemeente. De vrijwilligers van Speelplein en Grabbelpas worden namelijk 
vergoed op basis van animatoren met/zonder animatorattest en bijhorende 
vergoeding per dagdeel. 

  
De gemeenteraad gaat akkoord met: 

- het huishoudelijk reglement Speelplein- en Grabbelpaswerking. 
- het retributiereglement Speelplein- en Grabbelpaswerking. 
- het reglement voor de vergoeding van vrijwilligers van Speelplein- en 

Grabbelpaswerking. 
 
 



18. KERKFABRIEK SINT-ANTONIUS VAN PADUA (BALGERHOEKE-EEKLO) - ADVIES 
JAARREKENING 2020 

 
• Op 27 januari 2021 keurde de kerkraad van Sint-Antonius van Padua de jaarrekening 

2020 goed en bezorgde deze jaarrekening op 28 januari 2021 aan het centraal 
kerkbestuur. 

• Op 26 februari 2021 bezorgde het centraal kerkbestuur de jaarrekening 2020 van de 
kerkraad van Sint-Antonius, aan het stadsbestuur van Eeklo en aan ons 
gemeentebestuur, die het ontvangen heeft op 11 maart 2021. 

• De toelagen vanwege het stadsbestuur van Eeklo en het gemeentebestuur van Eeklo 
worden berekend volgens de wettelijk vastgestelde verdeelsleutel, ic 58,55% voor 
Eeklo en 41,45% voor Maldegem. 

• De jaarrekening vertoont een exploitatieoverschot van 8.123,73 euro. 
• De exploitatietoelage voor het jaar 2020 bedraagt 31.465,71 euro en overschrijdt 

daarmee niet de raming van de exploitatietoelage, zoals in de strategische 
meerjarenplanning 2020-2025 vastgelegd op 31.758,26 euro; het overschrijdt wel 
heel licht de wijziging van de meerjarenplanning, zoals gecorrigeerd naar 31.258,26 
euro met een bedrag van 207,25€. 

• Hoewel de gemeenteraad van Maldegem zowel het meerjarenplan 2020-2025 heeft 
aangepast als de meerjarenplanwijziging niet heeft goedgekeurd, heeft dit  
omzeggens geen invloed op de jaarrekening voor 2020, vermits het bezwaar 
vanwege Maldegem voornamelijk gericht was op de investeringstoelage voor de 
restauratie van de kerk, die vanaf 2021 worden opgenomen in het budget voor de 
kerkfabriek 

• Berekend voor het gemeentelijk aandeel van Maldegem betekent dit dus een lichte 
verhoging ten bedrage van 85,99 euro van het oorspronkelijk geraamde 
exploitatietoelage ten laste van Maldegem. Dit kleine verschil wordt verantwoord in 
de strategische nota. 

 
De gemeenteraad verleent een gunstig advies aan de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek 
van Sint-Antonius. 
 
 

19. VRAGEN VAN RAADSLEDEN 
 

• De vragen van de raadsleden aan het college van burgemeester en schepenen 
worden beantwoord: 
◦ Vraag van raadslid Valerie Taeldeman (CD&V) - Personeel 
◦ Vraag van raadslid Annelies Lammertyn (CD&V) - Windturbineproject 
◦ Vraag van raadslid Leandra Decuyper (CD&V) - Mentaal welzijn jongeren 
◦ Vraag van raadslid Leandra Decuyper (CD&V) - Ontmoetingscentrum Kleit 
◦ Vraag van raadslid Timothy De Groote (Vlaams Belang) - Vrij Maldegem 
◦ Vraag van raadsleden Standaert en Lateste (Groen) - Hanteren van voorwaarde 

betr politiek gerelateerd artikel in 'Vrij Maldegem' 
◦ Vraag van raadslid Stefaan Standaert (Groen) inzake vertrek interim 

personeelsmanager TriFinance 
◦ Vraag van raadslid Stefaan Standaert (Groen) inzake project Cultureel Centrum 

uit MJP 2020-2025 
 


