
PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 MEI 2021 
 
 
 

1. MEDEDELINGEN 
 
• Aan de gemeenteraad wordt kennis gegeven van de brief van de gouverneur van 20 

mei 2021 waarbij wordt meegedeeld dat de gouverneur niet wenst tussen te komen in 
de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 februari 2021 
'Snoeien van straatbomen - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te 
nodige firma's'. 

• De voorzitter deelt tevens mee dat de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-
Vlaanderen het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2021 tot definitieve vaststelling 
van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'Bouwcode 2021' heeft 
geschorst.  
De gemeenteraad beschikt over een termijn van 90 dagen om de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening opnieuw definitief vast te stellen. 
Het is mogelijk dat hiervoor een extra gemeenteraad zal georganiseerd worden eind 
juli. 

• De voorzitter deelt mee dat de schriftelijke vragen van de raadsleden die concreet zijn, 
ook ten gronde en concreet zullen beantwoord worden. 

• De voorzitter vraagt het akkoord van de fractieleiders om de stemming per fractie te 
organiseren, zoals in de vorige digitale gemeenteraadszittingen. De fracties gaan 
hiermee akkoord. 
 
 
 

2. GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIOVISUELE OPNAME VAN DE 
GEMEENTERAADSZITTING VAN 29 APRIL 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 29 april 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 29 april 2021 goed. 
 
 
 

3. POLITIE: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN 
AANVULLEND NIET-GECERTIFICEERD SOCIAAL TOLKEN EN VERTALEN 

 
• De afgelopen jaren heeft de politiezone al enkele keren beroep gedaan op de 

vertalers/tolken van de vzw Brussel Onthaal om te kunnen communiceren met 
anderstalige burgers (onder andere in het kader van slachtofferbejegening). 

• Deze samenwerking biedt de politie de mogelijkheid om in de toekomst verder 
beroep te kunnen blijven doen op niet gecertificeerd-tolken van vzw Brussel Onthaal 
om te kunnen communiceren met anderstalige burgers. 

• Er is geen vaste kost verbonden aan deze samenwerking. Enkel gepresteerde 
diensten worden gefactureerd. Het aanbod werd vorige jaren maar enkele keren per 
jaar benut. 
Tarieven 2021: 



 

Activiteit Vergoeding Vervoerskost Annulatievergoeding 

Tolken ter plaatse 20 euro/uur en 5 euro/ 
begonnen kwartier 

0.35 euro/km heen en 
terug of ticket openbaar 
vervoer 

Gereserveerd tijd 

Webcamtolken 20 euro/uur en 5 euro/ 
begonnen kwartier 

Niet van toepassing Gereserveerde tijd 

Telefoontolken 15 euro/ 20 minuten Niet van toepassing 5 euro 

Schriftelijk vertalen  23 euro/pagina (=400 
woorden) 

Niet van toepassing Niet van toepassing 

Revisie 17euro/pagina (=400 
woorden) 

Niet van toepassing Niet van toepassing 

 
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst voor het gebruik van aanvullend 
niet gecertificeerd sociaal tolken en vertalen met vzw Brussel Onthaal goed: 
 
 
 

4. AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER HOUDENDE DE INVOER 
VAN EEN ZONE 30 IN HET CENTRUM VAN DONK 

 
• De gemeenteraad voerde een zone 30 in het centrum van Donk in op 4 november 

2013. 
• Uit verscheidene meldingen van bewoners van de Heirweg en de Donkstraat blijkt dat 

een algemeen gevoel van onveiligheid op de openbare weg leeft, ondanks tal van 
eerdere inspanningen om de weggebruikers aan te moedigen tot veilig rijgedrag.  

• Een aantal melders stelt de vraag om de zone 30 uit te breiden in het centrum van 
Donk, meer specifiek om in de Heirweg het bord te plaatsen ter hoogte van de 
snelheidsindicator.  

• De betrokken diensten stellen voor om de zone 30 uit te breiden, ten minste tot aan de 
grens van de dorpskernvernieuwing van 2013 (scheiding asfalt en platines) omdat de 
grens van de dorpskernvernieuwing van nature een poorteffect creëert, een duidelijke 
wijziging in het wegbeeld die de aandacht van de bestuurder nog meer vestigt op het 
binnenrijden van de zone 30.  

 
De gemeenteraad keurt het reglement houdende de invoer van een zone 30 in het centrum 
van Donk goed en bakent de zone 30 af als volgt: 

• Heirweg 
Ter hoogte van huisnummer 57 

• Pastoor De Swaeflaan 
Ter hoogte van huisnummer 4 

• Paardekerhof  
Vanaf het kruispunt met de Arnold Van Maldegemlaan  

• Donkstraat 
Vanaf het kruispunt met de Ziltedreef 

• Brezendedreef 
Ter hoogte van de grens van de bebouwde kom (bij begraafplaats) 

 
 
 

5. PATRIMONIUM - AANKOOP KLEITKALSEIDE 111-115 - DEFINITIEVE 
BESLISSING 

 
• De gemeenteraad besliste op 17 december 2020 principieel om over te gaan tot de 

aankoop van de gronden gelegen Kleitkalseide113-115 met een oppervlakte van 
2.795m² voor een bedrag van ten hoogste € 380.000. 

• De schatting opgemaakt door de door de gemeente aangestelde landmeter bedraagt 
€ 321.400, dat is ongeveer 15% lager dat de vraagprijs van € 380.000).  

• De gemeente kan in principe maximum de geschatte prijs betalen, maar wenst af te 
wijken van een schattingsverslag om volgende redenen: 



- de ideale ligging van de grond in kwestie naast andere gemeentelijke 
eigendommen; en 
- de potentiële/toekomstige bestemming van algemeen nut. 

• De betreffende gronden liggen naast sporthal De Berken en grenzen ook aan het 
kerkhof te Kleit, gemeentelijke eigendommen. Aldus doet zich een unieke 
opportuniteit voor voor de gemeente om haar eigendom aaneensluitend uit te 
breiden. 

• Dit geeft de gemeente meteen een grote flexibiliteit om deze gronden samen met de 
aangrenzende terreinen gelegen achter sporthal De Berken te gaan bestemmen voor 
algemeen nut. Aldus overstijgt deze geplande aankoop het louter verwerven van 
bijkomende gronden, maar zal dit een meerwaarde voor de ganse Kleitse 
gemeenschap gaan betekenen. 

 
De gemeenteraad gaat definitief akkoord met de aankoop van de gronden gelegen 
Kleitkalseide 111-115, met een oppervlakte van in totaal 2.795m²; volgens de voorwaarden 
opgenomen in de verkoopakte. 
 
 
 

6. PATRIMONIUM - AANKOOP WESTEINDESTRAAT 18 - DEFINITIEVE BESLISSING 
 

• De gemeenteraad besliste op 17 december 2020 principieel om over te gaan tot de 
aankoop van de woning gelegen Westeindestraat 18 op een perceel met een 
grondoppervlakte van 80 m² voor een bedrag van ten hoogste € 140.000. 

• De gemeente kan in principe maximum de prijs betalen zoals deze werd vastgesteld 
door de door de gemeente aangestelde landmeter, i.e. € 115.800. Het verschil met 
de vraagprijs (€ 140.000) van ong. 17%. 

• De gemeente wenst evenwel af te wijken van het schattingsverslag om volgende 
redenen: 

- de ligging van de woning in kwestie naast de toekomstige ontsluiting naar Hof 
ter Ede 
- de potentiële/toekomstige bestemming van algemeen nut. 

• De woning ligt naast de toekomstige ontsluitingsweg die een deel van Hof ter Ede 
verbindt met de Westeindestraat. Deze toekomstige ontsluitingsweg vormt ook een 
noodzakelijke schakel in de verbinding voor voetgangers en fietsers van het 
noordelijke deel van de gemeente naar de schoolcampus Maricolen en de 
Brielstraat/Weggevoerdenlaan. Aldus doet zich een unieke opportuniteit voor voor de 
gemeente om een goede en veilige aansluiting van Hof ter Ede op de 
Westeindestraat te verzekeren. 

• De gemeente kocht met het oog hierop in 2018 al de woning Westeindestraat 22. 
• De aankoop van de woning verzekert een aaneengesloten open ruimte van ong. 15 

meter, zodat een comfortabele en veilige ontsluiting voor alle weggebruikers kan 
verzekerd worden. 

• Door de aankoop wordt de optimale bereikbaarheid van de publieke gedeelten van 
Hof ter Ede en van de schoolcampus Maricolen verzekerd. 

• Het creëren van een bredere ontsluiting verzekert bovendien ook een rustiger en 
duidelijker straatbeeld, wat de verkeersveilgheid, zeker van zwakke wegebruikers ten 
goede komt. 

• Rechtover de woning Westeindestraat 18 bevindt zich de toegangsweg tot de parking 
Belfius-St.-Annazwembad. Ook hier ontstaat dus de mogelijkheid om een duidelijker 
straatbeeld en een veiligere en vlottere verkeersafhandeling voor alle weggebruikers 
te verzekeren.  

 
De gemeenteraad gaat definitief akkoord met de aankoop van het woonhuis gelegen te 
Maldegem, Westeindestraat 18 met een oppervlakte van 80 m², volgens de voorwaarden 
opgenomen in de verkoopakte. 
 
 
 



7. STRAATNAAMGEVING BINNEN DE UITBREIDING VAN DE INDUSTRIEZONE: 
DEFINITIEVE BESLISSING 

 
• De gemeenteraad besliste in zitting van 25 februari 2021 principieel om aan de nieuw 

aangelegde straten binnen de uitbreiding van het bedrijventerrein, gelegen te 
Maldegem de straatnamen 'Vlaskote, Rootweg, Liviastraat en Roterij' toe te kennen. 

• Aangaande de principiële beslissing van de gemeenteraad werd een openbaar 
onderzoek 'de commodo et incommodo' gevoerd en werd het definitief advies van de 
cultuuradviesraad gevraagd. 

• Uit het proces-verbaal betreffende het gehouden openbaar onderzoek blijkt dat geen 
bezwaren werden ingediend. 

• Het advies van de cultuuradviesraad wijkt af van de principiële beslissing en luidt als 
volgt: 
• Straat A: VLASKOT 
• Straat B: CAMPAGNE 
• Straat C: DUINPAN 
◦ Straat D: PAALGAT (Paalgatlaan of -straat) 

• Het college stelt voor om de straatnamen 'Vlaskote', 'Rootweg', 'Liviastraat' en 
'Roterij', zoals beslist in de principiële beslissing van de gemeenteraad van 25 
februari ll., definitief toe te kennen aan de straten A, B, C en D in de uitbreiding van 
het bedrijventerrein. 

 
Aan de nieuw aangelegde straten binnen de uitbreiding van het bedrijventerrein, gelegen te 
Maldegem worden definitief de volgende straatnamen toegekend: 

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

 
 
 

8. STRAATNAAMGEVING 'KLEINE KATTENHOEK' IN DE VERKAVELING NABIJ DE 
OUDE GENTWEG: DEFINITIEVE BESLISSING 

 
• De gemeenteraad besliste in zitting van 25 februari 2021 om aan de nieuw 

aangelegde straat binnen de verkaveling nabij de Oude Gentweg te Maldegem 
principieel de straatnaam 'Kattenhoek' toe te kennen. 

• Aangaande de principiële beslissing werd een openbaar onderzoek 'de commodo et 
incommodo' gevoerd en werd het definitief advies van de cultuuradviesraad 
gevraagd. 

• Uit het proces-verbaal betreffende het gehouden openbaar onderzoek blijkt dat geen 
bezwaren werden ingediend. 
• Advies cultuuradviesraad: Kleine Kattenhoek 

 
Aan de nieuw aangelegde straat in de verkaveling gelegen nabij de Oude Gentweg, te 
Maldegem wordt definitief de straatnaam 'Kleine Kattenhoek' toegekend. 
 
 
 

9. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN - IVM - ALGEMENE 
VERGADERING - GOEDKEURING AGENDA - MANDAAT 
VERTEGENWOORDIGERS 

 
• In een aangetekend schrijven deelt IVM mee dat een algemene vergadering wordt 

georganiseerd op 9 juni 2021  
• 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 gemeenteraad beslist om goedkeuring te geven aan de agenda van de algemene 
vergadering van IVM van 9 juni 2021 en aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen: 

1. Jaarverslag/verslag raad van bestuur 2020 over de werking van de 
intergemeentelijke vereniging.  

2. Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2020. 
3. Verslag van de commissaris. 
4. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2020. 
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders.  
6. Verlenen van kwijting aan de commissaris. 
7. Aanstelling plaatsvervangend vertegenwoordiger raad van bestuur (Deinze). 
8. Coronacrisis – impact op IVM. 
9. Varia. 

 
 
 

10. KOSTELOZE OVERNAME GROND VOOR AANLEG VOETPAD OUDE 
AARDENBURGSE WEG 

 
• De gemeenteraad keurde in zitting van 26 mei 1967 het rooilijnplan van een deel van 

buurtweg nr 6 Oude Aardenburgse Weg - verlenging Gidsenlaan, goed. 
• Voor de realisatie van deze rooilijn werden later kosteloze overname van perceeltjes 

grond langsheen dit deel van de Oude Aardenburgse Weg gerealiseerd. 
• Het gemeentebestuur ontving op 7 april 2021  een brief waarbij akkoord werd gegaan 

met de kosteloze grondafstand van 50,31 m² grond voor de rooilijn van de Oude 
Aardenburgse Weg ter hoogte van de huisnummers 17 en 19. 

• Dit perceeltje grond kan door de gemeente als voetpad aangelegd worden. 
 
De gemeenteraad gaat akkoord met de kosteloze overname van het perceeltje grond van 
50,31 m² gelegen voor de rooilijn ter hoogte van de Oude Aardenburgse Weg 17 en 19. 
 
 
 

11. OVERNAME IVONNE DE SMETLAAN - AKTE 
 

• De gemeenteraad keurde op 22 december 2010 het tracé van de wegenis, riolering, 
voetpaden, opritten, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen en infrastructuur in de 
geplande verkaveling in de Adegemse Kerkstraat goed. 

• De wegenis en rioleringswerken in de verkaveling werden door het schepencollege 
op 12 januari 2015 definitief opgeleverd. Op 14 juli 2020 werden de voetpaden en de 
opritten in de verkaveling voorlopig opgeleverd. 

• De firma's NV Huysman Promoties en NV Huysman Bouw gaan akkoord met de 
kosteloze grondafstand van het tracé van de Ivonne De Smetlaan aan de gemeente 
Maldegem. 

 
De gemeenteraad keurt de ontwerpakte betreffende de kosteloze grondafstand van de 
wegzate van de Ivonne De Smetlaan, goed en neemt de overgenomen percelen op in de 
gemeentelijke openbare wegenis. 
 
 
 

12. SPAM 16 VOSSENHOL - OVEREENKOMSTEN GRONDINNAMES 
 

• De gemeenteraad besliste op 26 januari 2020 om het definitief ontwerp Spam 
(strategisch plan afvalwater Maldegem) nr. 16 project rioleringswerken Vossenhol 
goed te keuren, alsook de onteigeningsplannen, de tabel der grondinnemingen en de 
projectnota. 



• In zitting van 29 april 2021 werden door de gemeenteraad een eerste reeks 
verkoopbeloftes goedgekeurd. 

De onderhandelaar van Aquafin kon ondertussen een tweede reeks verkoopsbeloftes en 
overeenkomsten pachtafstand afsluiten voor een budget van € 2.610,85. 

 
De gemeenteraad keurt volgende reeks verkoopsbeloften en overeenkomsten voor afstand 
van pacht goed, nodig voor de realisatie van het Spam 16 dossier rioleringswerken 
Vossenhol: 
 
 
 

13. SPAM 18 GRONDVERWERVINGEN VERBRANDEN BOS - OVEREENKOMSTEN 
GRONDVERWERVING - GOEDKEURING 

 
• De gemeenteraad keurde in zitting van 18 december 2019 voorlopig het Spam 

(strategisch plan afvalwater Maldegem) nr. 18 dossier, onteigening Verbranden Bos, 
Kallestraat en Zandakkers, goed. 

• Het grondinnemingsplan voor het tijdelijk gebruik van een terrein voor 
grondverbetering werd goedgekeurd op 24 juni 2020. 

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

• In zitting van 29 april 2021 werd een tweede reeks overeenkomsten voor aankoop en 
afstand van plantrecht nodig voor de realisering van het Spam 18 rioleringsdossier 
goedgekeurd. 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 29 april 2021 een eerste reeks akten in 
verband met deze overeenkomsten goed. 

 
De gemeenteraad keurt de overeenkomst tot aankoop van grond, nodig voor de realisatie van 
het Spam 18 dossier rioleringswerken Verbranden Bos, Kallestraat en Zandakkers, goed. De 
kostprijs bedraagt € 14.899,77. 
 
 
 

14. ONDERWIJS - INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND ACADEMIE 
MUZIEK WOORD DANS - GOEDKEURING JAARVERSLAG 2020 

 
• Het jaarverslag 2020 van de Interlokale Vereniging voor Muziek, Woord & Dans van 

de Academie Aalter werd gepresenteerd op het beheerscomité van de interlokale 
vereniging op 16 maart 2020. Het rapporteert over volgende aspecten: 

- de schoolwerking wordt in kaart gebracht: muziek- woord- en danskriebels; 
alternatieve leercontext; specialisaties; pedagogische coördinatie; 
toonmomenten; schoolprojecten; promoshow; overzicht van de gevolgde 
navorming binnen het team; 

- de schoolbevolking wordt in beeld gebracht: officieel aantal leerlingen; leerlingen 
aan 50 en 70 %; leerlingentelling Aalter en vestgingsplaatsen; doorstroomcijfers 
tussen de verschillende graden; 

- een overzicht van het personeel van het vorige schooljaar (2019-2020) en de in- 
en uitdiensttredingen ten opzichte van het huidige schooljaar; 

- het instrumentarium wordt toegelicht: hoeveel instrumenten worden verhuurd; 
- de resultaten van het verkennend onderzoek door Inspectie Onderwijs; 
- het financieel verslag met de verdeelsleutel voor de werkingskosten en de 

toezichtskosten; de afrekening voor 2020. 
 
De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2020, waarvan het financieel verslag 2020 deel 
uitmaakt, van de interlokale vereniging 'Academie voor Muziek, Woord en Dans Aalter', goed. 

 
 

 



15. JAARREKENING ILV BURENSPORTDIENST MEETJESLAND 2020: 
GOEDKEURING 

 
• De gemeente Maldegem maakt samen met de gemeenten Assenede, Eeklo, 

Evergem, Kaprijke, Lievegem, St-Laureins en Zelzate deel uit van de Interlokale 
Vereniging ILV Meetjeslandse Burensportdienst waarbij de gemeente Lievegem als 
beherende gemeente optreedt. 

• De algemene vergadering van het beheerscomité ging door op 2 maart 2021 waarbij 
overeenkomstig artikel 8 van de statuten : 

◦ het programma en de begroting voor het volgende werkjaar werd goedgekeurd; 
◦ het jaarverslag werd goedgekeurd; 
◦ de jaarrekening voorlopig werd vastgesteld 

 
De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2020 en het bijhorend jaarverslag van de Interlokale 
Vereniging "Burensportdienst Meetjesland" goed. 
 
 
 

16. WIJZIGING REGLEMENT ERKENNING ALS MALDEGEMSE VERENIGING 
 

• Het reglement ‘Erkenning als Maldegemse vereniging of specifiek Maldegemse 
vereniging’ werd vastgesteld door de gemeenteraad van 25 juni 2015 en verleng door 
de gemeenteraad op 18 december 2019, waarbij tevens een afwijking op artikel 6 § 1 
goedgekeurd werd. 

• In het kader van de meerjarenplanning wordt de gemeentelijke ondersteuning van de 
Maldegemse verenigingen in al zijn facetten geëvalueerd. Het herwerken van het 
erkenningsreglement voor verenigingen is hierin een eerste stap.  

• Conform de regelgeving werd de adviesprocedure doorlopen via de Wijzeraad. De 
Wijzeraad ontving adviezen van de volgende adviesraden:  

▪ Landbouwadviesraad (8/02/2021) 
▪ Cultuuradviesraad (10/02//2021) 
▪ Mondiale adviesraad (11/02/2021) 
▪ Seniorenadviesraad (14/02/2021) 
▪ Sportadviesraad (14/02/2021) 
▪ Jeugdadviesraad (15/02/2021) 

 
• Het nieuwe erkenningsreglement is van toepassing op de plaatselijke 

vrijwilligersverenigingen, verenigingen voor en door vrijwilligers, die 
vrijetijdsactiviteiten organiseren voor hun leden en/ of breder publiek. Verenigingen, 
die een bepaalde activiteit op bedrijfsmatige of beroepsmatige wijze uitoefenen, 
komen niet in aanmerking voor erkenning via dit reglement. 

• De belangrijkste wijziging betreft verder de erkenningsaanvraagprocedure. Deze 
wordt in dit reglement herleid tot één stap: een vereniging vraagt voortaan de 
erkenning aan als Maldegemse cultuur-, jeugd-, sport-, seniorenvereniging of niet-
gespecifieerde verenging.  

• Het reglement treedt in werking per 1 september 2021. Hiertoe is er een  
overgangsregeling uitgewerkt. 

 
De gemeenteraad stelt het reglement ‘Erkenning als Maldegemse vereniging’ vast. Dit 
reglement is van toepassing op de plaatselijke verenigingen, met als doel hen een aantal 
ondersteuningsvoordelen te bieden, mits zij voldoen aan de voorwaarden in dit reglement. 
 
 
 

17. DECREET BETREFFENDE HET INDIVIDUEEL BEZOLDIGD 
PERSONENVERVOER: GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING 2021 

 
• Jaarlijks wordt door de gemeente een retributie geïnd op de exploitatie van diensten 

voor het verhuur van voertuigen met bestuurder (taxi's). Deze retributie wordt geïnd 



op basis van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd 
personenvervoer.  

• De Vlaamse overheid besliste op 17 juli 2020 over tijdelijke noodmaatregelen voor 
het individueel bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis. 

• De gemeenten kunnen in het kader van de maatregelen die ze uitwerken om de 
impact van COVID-19 op de sector van het individueel bezoldigd personenvervoer te 
beperken en rekening houdend met de tijdelijke inactiviteit of de verminderde activiteit 
van de onderneming, beslissen om: 
1. een volledige of gedeeltelijke vrijstelling of teruggave toe te staan van de 

retributie die de vergunninghouder moet betalen voor het werkjaar waarin de 
civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid is uitgeroepen; 

2. een volledige of gedeeltelijke vrijstelling of teruggave toe te staan van de 
belasting die de vergunninghouder moet voor het aanslagjaar waarin de civiele 
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid is uitgeroepen. 

• Om rekening te houden met de tijdelijke inactiviteit of de verminderde activiteit van de 
onderneming, kunnen de gemeenten op basis van dit decreet beslissen om een 
volledige of gedeeltelijke vrijstelling of teruggave toe te staan van de retributie of 
belasting die de vergunninghouder moet betalen voor het werkjaar 2020.  

 
• De retributie voor de taxivoertuigen bedraagt voor 2021 € 351,44 euro. In 2020 waren 

er 12 vergunningen voor gemeente Maldegem. 
• Er wordt voorgesteld om een vrijstelling van 50% toe te staan voor de retributie die de 

vergunninghouder moet betalen. Het bedrag per vergunning komt zo op 175,72 euro. 
 
De gemeenteraad beslist om een vrijstelling van 50% toe te staan op de retributie die de 
vergunninghouder moet betalen voor het werkjaar waarin de civiele noodsituatie met 
betrekking tot de volksgezondheid is ingeroepen, zijnde aanslagjaar 2021. 
 
 
 

18. VRAGEN VAN RAADSLEDEN 
 

• Door de raadsleden werden volgende vragen aan het college van burgemeester en 
schepenen ingediend: 

1) door raadslid Dino Lateste (Groen) - steun aan verenigingsleven nav corona 
stavaza 

2) door raadslid Dino Lateste (Groen) - water- en klimaatplan stavaza 
3) door raadslid Leandra Decuyper (CD&V) - bouwcode 
4) door raadslid Leandra Decuyper (CD&V) - jeugdwerking 
5) door raadslid Anneke Gobeyn (CD&V) - kinepolis 
6) door raadslid Stefaan Standaert (Groen) - vacantverklaring van de functie 

algemeen directeur 
7) door raadslid Stefaan Standaert (Groen) - schadeclaim van VBS De Kleiheuvel 

in het asbestdossier Kleit 
8) door raadslid Stefaan Standaert (Groen) - vertrek interim personeelsmanager 

Trifinance 
 


