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De burgemeester van deze gemeente maakt in toepassing van
artikel 285 51 van het decreet lokaal bestuur bekend :

de lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van het College van Burgemeester en

Schepenen van 1 9 februari 201 9

Goedgekeurd in de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 26 februari 2019

1 . Het proces-verbaal van de zitting van het college van 12 februari 2019 wordt
goedgekeurd.

2. Aan de voorzitter van de gemeenteraad worden de punten voor opname op de agenda van
de volgende gemeenteraad medegedeeld.

3. Vanaf l1 februari 2019 tot en met 03 maart 2019 wordt de deeltijdse contractuele
toezichter voor- , middag- en naschoolse opvang in de basisschool Kruipuit voor 2 uren
per week bijkomend aangesteld.

4. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgelegde
zaalaanvragen.

5. Het college keurt een effectieve projectsubsidie van 500 euro voor
samenwerkingsverband VBS De Papaver, Davidsfonds Adegem, Gezinsbond Adegem en

Ouderraad De Papaver voor de organisatie van'Gebeten door lezen'goed.

6. Het college stelt BDO aan voor het uitvoeren van een audit van de gemeentelijke
kinderopvang, volgens methodiek zoals opgegeven in haar offerte van 12 februari 2019 en

aan een vooropgesteld tarief van 13.130 euro excl btw.
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7. Het college wenst een verklaring te doen dat het bedrijf van Karel Moentjens al langer dan
vorig jaar volgens de biologische principes werkt en hierdoor een verkorting van de
omschakelingsperiode naar bio-label kan aanvragen.

8. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het attest en plan van
verdeling van de grond gelegen Den Hockier te Maldegem (aftl I sie A nummer 344).

9. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het attest en plan van
verdeling van de grond gelegen Aalterbaan 205 te Maldegem (afd2 sie D nummer 732
12).

10. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het attest en plan van
verdeling van de grond gelegen Brezendedreef 9 te Maldegem (af<l 3 sie H nummer 65

s2).

11.Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het attest en plan van
verdeling van de grond gelegen Meulekreek te Maldegem (afd 4 sie B nummer 102T).

12.Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het attest en plan van
verdeling van de grond gelegen Middelburgpolder te Maldegem (afd 4 sie B nummer
348A).

13. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het attest en plan van
verdeling van de grond gelegen Paddepoele te Maldegem (afcl 3 sie I nummer 1073)

14. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het attest en plan van
verdeling van de grond gelegen Verbindingsweg 8A te Maldegem (afd2 sie D nummer
1 107P).

15. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het attest en plan van
verdeling van de grond gelegen Waleweg 23 te Adegem (afd 5 sie A nummer 816 M5)

16. De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen te De
Paap 2n,9990 Maldegem met als onderwerp bouwen vaîeeîEezinswoning (lot 30).

17.De omgevingsvergunning wordt verleend voor een project gelegen te Oude Weg 39, 394
en 39C, 9991 Maldegem met als onderwerp wijziging aan vergunde bouwaanvraag.
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I B. De omgevingsvergunning wordt verleend voor een project gelegen te Oude Staatsbaan 8,
9991 Adegem met als onderwerp verbouwen en uitbreiden half-open bebouwing * slopen
bestaande constructies.

1 9. De omgevingsvergunning wordt verleend voor een project gelegen te Striepe 19 , 9991
Maldegem met als onderwerp renoveren en uitbreiden eengezinswoning na afbraak
bestaande veranda.

2O.De omgevingsvergunning wordt verleend voor een project gelegen te Walland 2,9991
Maldegem met als onderwerp bouwen van een poolhouse.

21.Het schepencollege neemt akte van de melding van een omgevingsproject met als
voorwerp drainage van verschillende landbouwpercelen gelegen in Maldegem.

22.Het college neemt akte van de melding van een omgevingsproject met als voorwerp:
plaatsen ondergrondse propaangastank, gelegen te Gravinne IA,9992 Maldegem.

23.Het college gaat akkoord met het indienen van een splitsingsvoorstel confrom VCRO en
met het indienen van het bouwen van een eengezinswoning van het driegeveltype
conform VCRO na het bekomen van een vergunning voor de aanvraagtot
omgevingsvergunning voor het verkavelen van de gronden gelegen te Maldegem afdeling
3 sectie F nr 982 D.

24.Het college staat de verlenging van de vervaltermijn voor de stedenbouwkundige
vergunning (SV 2016-392) voor de nieuwbouw van een appartementsgebouw met 21

sociale huurappartementen en ondergrondse parkeergarage voor 16 wagens voor Adegem-
Dorp ZN (afdeling 5 sectie H nr. 41 B en42 A) niet toe.

25. Het College van Burgemeester en Schepenen keurt volgende evenement-aanvragen goed:.
1 ) Carnaval 2019 georganiseerd op 02 en 03 maart 201 9 door de Raad van Elf in het

centrum van Maldegem. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 12.000.
2) De aanvraag voor de doortocht van de Sleinse Cyncling Tour georganiseerd op

2710412019 door WTC Nut en Vermaak Sleidinge VZW langs Vaarkant, Loskaai
en Kom.

3) De Carnavalsfuif georganiseerd op 3 maart 2019 door jeugdhuis De Redekiel in de
tent in het St. Annapark. Het aantal verwachte bezoekers werd niet meegedeeld.

26.Het college stelt voor het dienstjaar 2019 de belkredieten voor de werknemers en de
mandatarissen vast.

Q $emeentabestuur Maldege m: Mðrktstr.rðt ¿ 9990 Môldcgcm \ rfSO f Z ee ftl ! college o maldcgem.be 42 www.maldeoem.be



27.Het college besluit om de gebruiksovereenkomst2}lg-2}z0 voor toegang en gebruik
Locatus te ondertekenen.

28. Het college staat inname openbaar domein in het centrum toe ter gelegenheid van de
carnavalsstoeten en -kermis op zondag 3 maart 2019 aart;

een hamburgerkraam, op de hoek van de markt, voorheen Fortis bank,

mits inachtname van de volgende voorschriften opgelegd door Politiezone Maldegem:
oer moet een vrije doorgang voor het publiek zrln vanminimum I m;
"het kraam staat tegen de gevel (in de veronderstelling dat de toegang van het kraam aan

de zijkant is);

"het kraam verspert geen toegangen van een gebouw en staat niet tegenover een doorgang
(oversteken voetgangers) van de ene kant van de straat naar de andere kant.

Er wordt een afschrift van deze beslissing overgemaakt aan de aanvrager, de lokale
politie, de dienst Financiën en de dienst lokale economie.

29.Het college erkent PANDAvak vzw als Maldegemse vereniging. Deze erkenning eindigf
op 31 december 2019.

30.Het college heeft geen opmerkingen bij het verslag vannazicht en beoordeling van de
offertes voor de opdracht met betrekking tot het bepalen van de gebiedsidentiteit en

verhaallijnen voor vermarkting en productontwiftkeling in functie van toerisme en

recreatie in de grensoverschrijdende Zwinstreek

31 . Het college beslist in besloten vergadering met eenparige stemmen de ambtenaar van de
burgerlijke stand van de gemeente Maldegem aan te duiden.

32.Het schepencollege staat geen afwijking van het sluitingsuur toe op zondag 3 maart2019
ter gelegenheid van carnaval voor een café gelegen Marktstraat22,9990 Maldegem.

33.Het College verleent een vergunning aan de firma E. Rombaut nv, voor de inname van het
openbare domein ter hoogte van Bloemestraat 15 voor het bouwproject ter hoogte van
Bloemestraat 15, onder de aanvullende voorwaarde dat alle schade aan het openbare
domein, veroorzaakt door de werken, voor het einde ervan wordt hersteld.
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34.Het College verleent een vergunning aan de firma Xavier Den Blauwen bvba, voor het
plaatsen van een doorloopbare stelling op het voetpad ter hoogte van Brielstraat 50 en de
inname van2 parkeerplaatsen voor het gebouw voor het stapelen van bouwmaterialen,
voor de periode van 13 februari 2019 tot en met l5 maart 2019, onder de aanvullende
voorwaarde dat alle schade aan het openbare domein, veroorzaakt door de werken, voor
het einde ervan wordt hersteld.

35.Het College verleent een vergunningaande firma Group LN, voor een inname op het
openbaar domein ter hoogte van Marktstraat 4l en 43 in het kader van bouwwerken, voor
de periode van 11 maart2019 tot en met l9 juli 2019, onder de aanvullende voorwaarde
dat alle schade aan het openbare domein, veroorzaakt door de werken, voor het einde
ervan wordt hersteld.

36. Het college verleent goedkeuring aan de voorlopige oplevering van de opdracht
"Onderhoudscontract wegen 2018 (herhaling20l6)". De eerste helft (€ 4.430,00) van de
borgtocht mag worden vrijgegeven.

37. Het college gaat akkoord om het bedrag van 1500 euro uit het budget 2018 te storten aan
het derde wereldproject in het kader van de verbroedering, namelijk het projectvzw
Materniteit Dano Burkina Faso van de familie Standaert.

38. Het college stelt vanaf heden verschillende personen aan als controleambtenaar met de
bevoegdheid tot het verrichten van alle nodige fiscale onderzoeks- en
controleverrichtingen in het kader van alle gemeentelijke belastingreglementen.

39. Het bezwaarschrift, ingediend op 18 december 2018 tegen de belasting op de inname van
het openbaar domein door terrassen, aanslag¡aar 2018, met kohierartikel 618000010831
wordt ontvankelijk, maar ongegrond verklaard. Het bedrag blijft verschuldigd.

40. Het bezwaarschrift, ingediend op 14 december 2018 tegen de belasting op het
leegstandsregister, aanslagjaar 2018, met kohierartikel 618000003959 wordt aanvaard. Er
wordt ontheffing verleend voor het bedrag van de niet verschuldigde belasting voor het
leegstandsregister.

41.Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijsten van bestelbonnen 2019/ 23
(exploitatie) en20l9l24 (investeringen) en van aanrekeningen20lS/277,2019128,
2019129 &,2019130 van de Gemeente goed.
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42.Het college stelt het kohier voor de belosting op het vervoer vsn pcrsonen mct ccn
politievoertuig aanslagjaar 2018 vast en verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag van
420,00 euro.

43. Het college stelt het kohier voor de belasting op de standplaatsen op de wekelijkse markt
aanslagjaar 2018 vast en verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag van 234,00 euro.

44.Het college keurt de mandatenlijsten20l9l6 goed en de bestelbonlijst met de
bestelbonnen 20 I 900033 tlm 201900044 ligt voor ter kennisgeving.

Op de gemeentelijke website bekendgemaakt op 5 maart 2019

Tijs Van Vynckt
Algemeen directeur

Bart Van Hulle
Burgemeester
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