PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 JUNI 2019
1. MEDEDELINGEN AAN DE RAAD
 Op 5 juni 2019 werd een burgemeestersbesluit genomen betreffende de
vrijgave van de school en de kinderopvang naar aanleiding van de
asbestreiniging te Kleit.
 Op 13 juni 2019 werd een burgemeestersbesluit genomen betreffende de
vrijgave van sporthal De Berken n.a.v. asbestreiniging te Kleit.
2. GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIO-OPNAME VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 29 MEI 2019
De gemeenteraad keurt de notulen en de audio-opname van de zitting van de gemeenteraad
van 29 mei 2019 goed.

3. AANVRAAG TITEL ERESCHEPEN VAN DE GEMEENTE MALDEGEM
•

•

•

Het reglement van de gemeenteraad van 19 december 2012 betreffende de
toekenning van eretitels aan schepenen vermeldt volgende voorwaarden :
1. De betrokken schepen moet de aanvraag indienen bij de voorzitter van de
gemeenteraad.
2. Om aanspraak te maken op de eretitel van het desbetreffende mandaat moet de
aftredende schepen aan volgende anciënniteitsvoorwaarden voldoen, nl. het
mandaat van gemeenteraadslid 12 jaar uitgeoefend hebben, waarvan minstens 6 jaar
het mandaat van schepen van Maldegem
3. Om een eretitel te bekomen moet het gedrag van de aftredende schepen
onberispelijk zijn geweest ; onder onberispelijk gedrag wordt verstaan het ontbreken
van een zware strafrechtelijke veroordeling of een zware tuchtstraf of het bestaan van
andere onterende feitelijkheden.
De eretitel van het ambt van schepen mag niet worden gevoerd :
1. Gedurende de periode dat het uitvoerend mandaat werkelijk wordt uitgeoefend.
2. Door een door een provincie, gemeente of een opebaar centrum voor
maatschappelijk welzijn bezoldigde personen.
Dhr. Frank Sierens was van 1994 tot 2018 OCMW-raadslid, 18 jaar
gemeenteraadslid en 12 jaar schepen binnen de gemeente Maldegem, waarmee hij
ruimschoots voldoet aan de voorwaarden gesteld in het reglement.

De gemeenteraad verleent de titel van ereschepen van de gemeente Maldegem aan de heer
Frank Sierens.

4. VERVANGINGSREGELING ALGEMEEN DIRECTEUR
•
•
•

Artikel 166 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat de
gemeenteraad de vervanging regelt van de algemeen en de financieel directeur bij
hun afwezigheid of verhindering.
De heer Tijs van Vynckt werd aangesteld als algemeen directeur op de
gemeenteraad van 26 april 2018.
De algemeen directeur kan om verschillende redenen afwezig of verhinderd zijn, al
dan niet voorzien. Het is noodzakelijk om de continuïteit van de dienstverlening te
garanderen.

•

Het is bijgevolg aangewezen om enerzijds een of meerdere plaatsvervangende
algemeen directeurs te voorzien voor korte afwezigheden of verhinderingen, terwijl
anderzijds ook meer langdurige afwezigheden opgevangen moeten worden door de
aanduiding van één waarnemend algemeen directeur;
De gemeenteraad kan de bevoegdheid tot de aanstelling van een waarnemend
algemeen directeur toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen
zodat op die manier tijdig een onvoorziene meer langdurige afwezigheid kan worden
opgevangen.

•

De gemeenteraad duidt volgende personen aan als vervanger in geval van afwezigheid of
verhindering van de algemeen directeur, in volgende volgorde:
• Steven De Jaeger
• Piet De Meester
De gemeenteraad vertrouwt de bevoegdheid om een waarnemend algemeen directeur aan te
stellen voor afwezigheden van meer dan 30 dagen aan het college van burgemeester en
schepenen.

5. VERVANGINGSREGELING FINANCIEEL DIRECTEUR
•
•
•
•

•

Artikel 166 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat de
gemeenteraad de vervanging regelt van de algemeen en de financieel directeur bij
hun afwezigheid of verhindering.
Mevrouw Isabelle Dombret werd
aangesteld als financieel directeur op de
gemeenteraad van 26 april 2018.
De financieel directeur kan om verschillende redenen afwezig of verhinderd zijn, al
dan niet voorzien. Het is noodzakelijk om de continuïteit van de dienstverlening te
garanderen.
Het is bijgevolg aangewezen om enerzijds een of meerdere plaatsvervangende
financieel directeurs te voorzien voor korte afwezigheden of verhinderingen, terwijl
anderzijds ook meer langdurige afwezigheden opgevangen moeten worden door de
aanduiding van één waarnemend financieel directeur;
De gemeenteraad kan de bevoegdheid tot de aanstelling van een waarnemend
financieel directeur toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen
zodat dat op die manier tijdig een onvoorziene meer langdurige afwezigheid kan
worden opgevangen.

De gemeenteraad duidt volgende personen aan als vervanger in geval van afwezigheid of
verhindering van de financieel directeur, in volgende volgorde:
• Rosalie Broeckaert
• Isabelle Trenson
• Mieke Claeys
De gemeenteraad vertrouwt de bevoegdheid om een waarnemend financieel directeur aan te
stellen voor afwezigheden van meer dan 30 dagen aan het college van burgemeester en
schepenen.

6. GEBRUIKSOVEREENKOMST GEMEENTE EN SCHOOLCOMITÉ ADEGEM-KLEIT
•
•
•

De gemeenteraad besliste op 27 november 2018 tot aankoop van een lot grond,
gelegen in Adegem-dorp van het schoolcomité Adegem-Kleit
Het perceel grond met erop staande gebouwen van een schoolgebouw (VBS De
Papaver Adegem), gelegen te Adegem-Dorp 16, met een oppervlakte van 439 m².
In de bijzondere voorwaarde werd opgenomen dat het „schoolcomité Adegem en
Kleit‟ het recht zal hebben om de gebouwen van voorschreven goed verder te
gebruiken tot wanneer het bouwdossier voor het renovatie- en nieuwbouwproject
gerealiseerd
is.
Hierover dient een gebruik- of huurovereenkomst te worden opgesteld

•
•

De VBS De Papaver voorziet om in de toekomst de school grondig te verbouwen. En
de gemeente heeft het perceel aangekocht met de bedoeling om daar een
pleinfunctie te creëren, in het kader van het masterplan Adegem.
In afwachting blijven de schoolgebouwen op het perceel ( nu eigendom van de
gemeente) staan en worden zij verder door de school gebruikt onder volgende
gebruiksmodaliteiten :
1. De Onderhouds- en herstellingskosten van de op het lot staande gebouwen en
aanhankelijkheden vallen ten laste van de school.
2. De nutsverbruiken vallen ten laste van de school.
3. De onroerende voorheffing voor de gebouwen op dat perceel zullen worden
doorgerekend aan de school.
4. De school kan –in afwachting van de gedane verbouwing- verder kosteloos
gebruik maken van de gebouwen die op het perceel staan.

De gemeenteraad verleent haar goedkeuring aan de gebruiksovereenkomst tussen
gemeentebestuur en schoolcomité Adegem-Kleit, met bovenvermelde gebruiksmodaliteiten.

7. VERKOOP BEZOEKERSCENTRUM
ONTWERPAKTE
•
•

•
•

MIDDELBURG

-

GOEDKEURING

De gemeenteraad besliste op 22 september 2016 principieel om over te gaan tot de
openbare verkoop van de woning (gekend als voormalig Bezoekerscentrum
Middelburg) met grond gelegen te Middelburg, Groene Markt 8+.
Op 28 september 2017 nam de gemeenteraad kennis van het ontwerp van de akte
van toewijs betreffende de openbare verkoop van het voormalig Bezoekerscentrum
Middelburg en besliste tot definitieve goedkeuring van de verkoop, mits een
minimumbod gehaald werd en mits de verkoop geschiedde onder de opschortende
voorwaarde van een hoger bod binnen de 14 dagen na de zitdag.
De gemeenteraad nam op 25 januari 2018 akte van de niet-verkoop van het
voormalig Bezoekerscentrum te Middelburg en besliste om de verkoop verder te
zetten via een onderhandse procedure.
De gemeenteraad ging op 27 februari 2019 principieel akkoord om het pand te
verkopen voor een bedrag van 130 000 euro, zijnde het hoogst uitgebrachte bod.

De gemeenteraad besluit het ontwerp van notariële akte goed te keuren in het kader van de
verkoop van het voormalig bezoekerscentrum te 9992 Middelburg Groene Markt 8+:

8. AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OVER HET WEGVERKEER HOUDENDE DE
INVOER VAN EEN PARKEERVERBOD EN AFBAKENING VAN PARKEERVAKKEN
IN DE BLOEMESTRAAT
•
•
•

•

Het politiereglement houdende de invoer van een parkeerverbod en de afbakening
van parkeervakken in de Bloemestraat dateert van 17 november 2016.
Op 26 maart 2018 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de
bouw van twee eengezinswoningen in de Bloemestraat.
Het project betreft de bouw van twee eengezinswoningen die elk worden voorzien
van een ruime carport. Tijdens de opmaak van het advies merkte de dienst mobiliteit
op dat er ter hoogte van het project een parkeerplaats is gelegen. De opritten van
deze eengezinswoningen zouden uitkomen op de plaats langs de rijbaan waar dit
parkeervak is gelegen. Om de toegankelijkheid van de twee eengezinswoningen te
kunnen garanderen, dient deze parkeerplaats te worden verwijderd.
De dienst mobiliteit vindt het aangewezen om ter vervanging van de te verwijderen
parkeerplaats, op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. De mogelijkheid om twee
conforme parkeerplaatsen en twee driehoekige verdrijvingsvlakken in te richten, werd
gevonden ter hoogte van de woningen 17 tot en met 21.

De gemeenteraad keurt het reglement houdende de invoer van een parkeerverbod en
afbakening van parkeervakken in de Bloemestraat goed.

Op de volgende plaatsen is het verboden te parkeren in de Bloemestraat:
• Zijde onpare huisnummers:
◦ Vanaf het kruispunt met de Noordstraat tot de woning nr. 7
◦ Vanaf de woning nr. 11 tot en met het eerste aangeduide parkeervak, gelegen ter
hoogte van de woning nr. 15
◦ Net voor het kruispunt Bloemestraat - Zilvererf tot en met de eerste aangeduide
parkeervak, gelegen ter hoogte van de woning nr. 17
◦ Vanaf de woning nr. 23 tot en met het eerste aangeduide parkeervak, gelegen ter
hoogte van de woning nr. 31
◦ Vanaf de oprit, gelegen voor de woning nr. 33 tot en met de woning nr. 37
◦ Vanaf de woning nr. 39 tot net voor het kruispunt Bloemestraat Bloemendalelaan.
Op de volgende plaatsen is het stilstaan en parkeren verboden in de Bloemestraat:
• Zijde pare huisnummers:
◦ Vanaf de woning nr. 36H tot en met de overzijde van de garage van de woning
nr. 3
Op de volgende plaatsen zullen parkeervakken worden afgebakend in de Bloemestraat door
middel van witte markeringen:
• Zijde pare huisnummers:
◦ Ter hoogte van het kruispunt Noordstraat - Bloemestraat, net na de parkeerplaats
voor personen met een beperking: 2 parkeervakken
• Zijde onpare huisnummers:
◦ Ter hoogte van de woning nr. 7 en de woning nr. 9: 2 parkeervakken
◦ Ter hoogte van de woning nr. 15: 3 parkeervakken
◦ Ter hoogte van de woning nr. 17 tot en met de woning nr. 21: 2 parkeervakken
◦ Ter hoogte van de woning nr. 31: 1 parkeervak
◦ Ter hoogte van de woning nr. 37: 1 parkeervak

9. AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OVER HET WEGVERKEER HOUDENDE DE
INVOER VAN EEN VERBOD OP GEMOTORISEERD VERKEER UITGEZONDERD
FIETSERS, BROMFIETSERS EN DIENSTEN IN LEKVIJVERSWEGEL
•

•
•

•

•

Een melding betreffende sluipverkeer in de Lekvijverswegel, die de verbinding maakt
tussen de parking Den Hoogen Pad en de Ringbaan zorgde ervoor dat onderzocht
werd of maatregelen kunnen worden getroffen zodat deze weg niet meer door
sluipverkeer zou kunnen worden gebruikt.
Momenteel wordt de toegang in Lekvijverswegel verboden voor gemotoriseerd
verkeer, uitgezonderd voor fietsers, bromfietsen en diensten.
De doorgang met de bestaande breedte dient wel gevrijwaard te blijven, omdat het
treintje van de opvang 'De Zandloper' deze weg gebruikt om van en naar de school
'De Papaver', gelegen in Adegem-Dorp, te rijden. Voor de schoolgaande jeugd is dit
de meest veilige en ideale route om zich te verplaatsen tussen de opvang 'De
Zandloper' en de school 'De Papaver'.
Om het verbod op gemotoriseerd verkeer in Lekvijverswegel kracht bij te zetten,
wordt het voorstel geformuleerd om de verkeersborden C5 en C7 (aan de beide
zijden van deze wegel te plaatsen. Door de plaatsing van deze specifiekere
verkeerstekens wordt benadrukt dat het verbod in het bijzonder op deze
voertuigcategorieën van toepassing is.
Voor de plaatsing van dergelijke verkeersborden dient een aanvullend reglement te
worden opgemaakt.

De gemeenteraad keurt het reglement houdende de invoer van een verbod op gemotoriseerd
verkeer uitgezonderd fietsers, bromfietsers en diensten in Lekvijverswegel goed.
Op de volgende plaats wordt een verbod op gemotoriseerd verkeer uitgezonderd fietsers,
bromfietsen en diensten ingevoerd:
• Lekvijverswegel

Deze maatregel zal ter kennisgeving worden gebracht door middel van de verkeersborden C5
en C7 met onderbord 'fietsers, bromfietsers en diensten'.

10. GECOÖRDINEERD
AANVULLEND
POLITIEREGLEMENT
OVER
HET
WEGVERKEER HOUDENDE DE INVOER VAN EEN PARKEERPLAATS VOOR
PERSONEN MET EEN BEPERKING
•

Het gecoördineerd politiereglement houdende de invoer van een parkeerplaats voor
personen met beperking dateert van 22 november 2018.

•

Een bewoner van de Politiek Gevangenlaan diende een aanvraag in om ter hoogte
van de woning met nummer 19 een parkeerplaats voor personen met een beperking
te voorzien.

De gemeenteraad keurt het reglement houdende het gecoördineerd aanvullend reglement op
de politie over het wegverkeer houdende de invoer van een parkeerplaats voor personen met
een beperking goed.
De parkeerplaatsen voor personen met een beperking worden bijgevolg ingericht op volgende
plaatsen:
Marktstraat - marktplein
1 parkeerplaats ter hoogte van de Residentie Ter Linde
1 parkeerplaats aan de ingang van de school Zusters Maricolen
1 parkeerplaats ter hoogte van de ingang van het gemeentehuis
Marktstraat
1 parkeerplaats ter hoogte van de woning nr. 30
Karreweg
1 parkeerplaats ter hoogte van de woning nr. 17A
Westeindestraat
1 parkeerplaats op de parking Westeinestraat ter hoogte van de inrit van deze parking
1 parkeerplaats op de parking Westeindestraat ter hoogte van de ingang van het SintAnnapark
Gidsenlaan
1 parkeerplaats ter hoogte van het zwembad
2 parkeerplaatsen op de parking van de jeugdlokalen
Nieuwstraat
1 parkeerplaats ter hoogte van de woning nr. 18
Edestraat
1 parkeerplaats aan de overzijde van de woning nr. 21
Noordstraat
1 parkeerplaats ter hoogte van de woning nr. 30
Schouwburgplaats
1 parkeerplaats ter hoogte van de ingang van het postkantoor
Stationsplein
1 parkeerplaats op de parking van het Stationsplein
Vakekerkweg
1 parkeerplaats ter hoogte van de woning nr. 63 (middelste parkeerplaats)
Gasmeterstraat
1 parkeerplaats ter hoogte van de woning nr. 10
Politiek Gevangenenlaan
1 parkeerplaats ter hoogte van de woning nr. 19
Bogaardestraat
1 parkeerplaats ter hoogte van de woning nr. 28
1 parkeerplaats ter hoogte van de woning nr. 77A
Brielstraat
1 parkeerplaats ter hoogte van de woning nr. 32 tijdelijk verplaatsen naar het
appartementsgebouw nr. 24 tot het moment dat de garage in het appartementsgebouw
toegankelijk is
Koningin Fabiolalaan
1 parkeerplaats ter hoogte van de woning nr. 1

Kanunnik Andrieslaan
2 parkeerplaatsen op de parking Kanunnik Andries naast de woning nr. 7
Eerste parkeerplaats ter hoogte van de post
Gentse Steenweg
2 parkeerplaatsen op de parking van de jeugdherberg
Begijnewater
2 parkeerplaatsen op de parking van het rust- en verzorgingstehuis WZC Warmhof nr. 1
Lazarusbron
1 parkeerplaats op de parking van het OCMW
1 parkeerplaats ter hoogte van het gebouw nr. 8
Katsweg
1 parkeerplaats rechtover de woning nr. 12
1 parkeerplaats rechtover de woning nr. 22
1 parkeerplaats rechtover de ingang van het kerkhof
Mevrouw Courtmanslaan
5 parkeerplaatsen op de parking van het dienstencentrum Oud St.-Jozef nr. 92
2 parkeerplaatsen op de parking van het dienstencentrum Oud St.-Jozef ter hoogte van het
nieuwe jeugdcentrum K-ba
1 parkeerplaats rechtover de woning nr. 95
Bloemestraat
2 parkeerplaatsen op de voormalige parking Van Mullem (momenteel niet beschikbaar)
1 parkeerplaats op de parking van de gemeentelijke dienst infrastructuur
2 parkeerplaatsen op de parking sportterreinen De Waele
1 parkeerplaats ter hoogte van het kruispunt met de Noordstraat aan de zijde van de even
huisnummers
Sporthal Meos
3 parkeerplaatsen ter hoogte van de ingang sporthal Meos
Kleine Warmestraat
2 parkeerplaatsen op de parking van het Voetbalstadion
Adegem-Dorp
1 parkeerplaats ter hoogte van de kerk
1 parkeerplaats ter hoogte van de bibliotheek
1 parkeerplaats op de parking gelegen achter de kinderopvang
2 parkeerplaatsen op de parking van het Cultureel Centrum CC Den Hoogen Pad
2 parkeerplaatsen op de parking van het kerkhof
1 parkeerplaats op de parking van het voormalige rusthuis
Zandakkers
1 parkeerplaats ter hoogte van de kinderopvang Zandloper
Staatsbaan
1 parkeerplaats ter hoogte van de woning nr. 121
Industrielaan
1 parkeerplaats op de parking van de Lokale Politie nr. 10
Kleitkalseide
1 parkeerplaats ter hoogte van de kerk
1 parkeerplaats ter hoogte van de woning nr. 109
Hogebranddreef
1 parkeerplaats op de parking van het voetbalstadion
Halledreef
1 parkeerplaats op de parking van de Mariagrot
Brezendedreef
1 parkeerplaats ter hoogte van de kerk
Paardekerkhof
1 parkeerplaats op de parking van zaal de Poermolen
Donkstraat
1 parkeerplaats rechtover de woning nr. 112
Middelburgse Kerkstraat
1 parkeerplaats rechtover de woning nr. 13 zodanig dat de garagepoort van de woning nr. 13
niet wordt gehinderd
Groene Markt
1 parkeerplaats ter hoogte van de woning nr. 5

Pieter Bladelinplein
1 parkeerplaats ter hoogte van de woning nr. 6
Kloosterstraat
1 parkeerplaats op de parking van de Kanunnik Andrieszaal
Schorreweg
1 parkeerplaats op de parking van het voetbalterrein

11. AANVULLEND POLITIEREGLEMENT OVER HET WEGVERKEER HOUDENDE DE
INVOER
VAN
EEN
PARKEERPLAATS
VOORBEHOUDEN
VOOR
POSTVOERTUIGEN IN DE KANUNNIK ANDRIESLAAN
◦
◦

◦

◦

◦

Een bewoner van de Boudewijn Lippensstraat diende een aanvraag in om ter
hoogte van het appartementsgebouw nr. 13 een parkeerplaats voor personen
met een beperking te voorzien.
Naar aanleiding van deze vraag werd er een akkoord bereikt over de supprimatie
van de eerste parkeerplaats en de omvorming van de tweede parkeerplaats naar
een parkeerplaats voor personen met een beperking. Bij het wijzigen van het
gecoördineerd politiereglement betreffende de invoer van een parkeerplaats voor
personen met een beperking van 20 december 2018, werd de parkeerplaats
verkeerdelijk onder Boudewijn Lippensstraat opgenomen in plaats van Kanunnik
Andrieslaan. Dit betekent dus dat het reglement niet correct is en dus dient te
worden aangepast.
Naar aanleiding van de verwijdering van de parkeerplaatsen voorbehouden voor
postvoertuigen ontving het gemeentebestuur een schrijven van Bpost met de
vraag om de verwijdering van de parkeerplaatsen voor postvoertuigen in de
Kanunnik Andrieslaan te herzien en om tenminste 1 parkeerplaats voor te
behouden voor postvoertuigen.
De dienst mobiliteit adviseert om de eerste parkeerplaats om te vormen tot een
parkeerplaats
voor
personen
met
een
beperking,
omdat
de
manoeuvreerbewegingen bij dit parkeervak beperkt zijn en de tweede
parkeerplaats voor te behouden voor postvoertuigen.
Het behoud van 1 parkeerplaats voor postvoertuigen dient in een aanvullend
reglement te worden opgenomen.

De gemeenteraad keurt het reglement houdende de invoer van een parkeerplaats
voorbehouden voor postvoertuigen in de Kanunnik Andrieslaan goed.
Op de volgende plaats wordt er 1 parkeerplaats voorbehouden voor postvoertuigen:
Kanunnik Andrieslaan: de tweede parkeerplaats ter hoogte van de post

12. POLITIEREGLEMENT HOUDENDE HET AFSLUITEN VAN DE OUDE MOLENWEG
EN DE POPKENSSTRAAT ZIJDE N9, UITGEZONDERD VOOR FIETSERS, SPEED
PEDELECS EN BROMFIETSEN KLASSE A EN HET VOORZIEN VAN EEN
OVERSTEEKPLAATS VOOR FIETSERS TER HOOGTE VAN DIT KRUISPUNT
•

•

Op de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid van 3 oktober 2017 werd het
voorstel besproken om een beveiligde fietsoversteekplaats te voorzien op de N9, ter
hoogte van het kruispunt Oude Molenweg - Popkensstraat. Er werden 3 voorstellen
uitgewerkt. Bij elk voorstel dienen de zijstraten (Oude Molenweg en Popkensstraat) te
worden afgesloten aan de zijde van de N9. De afsluiting van deze zijstraten zal
infrastructureel worden afgedwongen en er wordt voldoende opstelruimte voor de
fietsers, zowel voor het in- als het uitrijdende verkeer, voorzien.
Het voorstel met behoud van de bestaande rijstrookbreedte van 3,05 meter, met een
middengeleider met een breedte van circa 1,50 meter en een veiligheidsstrook van
0,50 meter, geniet de voorkeur van het college. Het Agentschap Wegen en Verkeer
wenst niet in te gaan op de vraag om accentverlichting aan te brengen ter hoogte van
de fietsoversteek. Het Agentschap stelt voor om, indien nodig, de lichtsterkte van de
straatverlichting te verzwaren. Aanvullend is het Agentschap geen voorstander om de

•
•

•

fietsoversteek in blokmarkering te voorzien, om verwarring bij de weggebruikers te
voorkomen. De fietsers dienen net zoals bij een gemarkeerde fietsoversteekplaats
voorrang te verlenen aan het verkeer op de N9.
De breedte van de doorsteek, zijde Popkensstraat, wordt vergroot naar 3 meter. De
breedte van de middengeleider blijft behouden zoals voorgesteld.
Door de Oude Molenweg en de Popkensstraat ter hoogte van de N9 af te sluiten voor
gemotoriseerd verkeer, zullen deze straten verkeersluw worden. Hierdoor en door de
creatie van een fietsoversteekplaats op de N9, zullen deze straten aantrekkelijker
worden voor fietsverkeer, waardoor de oversteekbeweging frequenter zal worden
gemaakt op deze locatie. De bestaande fietserstunnel onder het viaduct zal hierdoor
aan belang winnen en waardevoller worden als onderdeel van een veilige fietsroute
richting het centrum van Maldegem.
Om de straten voor gemotoriseerd verkeer op de N9 effectief ontoegankelijk te
maken en de maatregel kracht bij te zetten, is de dienst mobiliteit voorstander om een
fysieke barrière te plaatsen in de vorm van reflecterende paaltjes. Dit zal ervoor
zorgen dat de beide straten ter hoogte van het kruispunt met de N9 doorlopend zullen
worden (d.i. doodlopende straat met doorgang voor de fietsers en de voetgangers).

De gemeenteraad keurt het reglement houdende het afsluiten van de Oude Molenweg en de
Popkenstraat zijde N9, uitgezonderd voor fietsers, speed pedelecs en bromfietsers klasse A
en het voorzien van een oversteekplaats voor fietsers ter hoogte van dit kruispunt goed.
Op de volgende plaats wordt de toegang beperkt, uitgezonderd voor fietsers, speed pedelecs
en bromfietsen klasse A:
• Koning Leopoldlaan: vanaf het kruispunt met de Oude Molenweg
• Koning Leopoldlaan: vanaf het kruispunt met de Popkensstraat
Op de volgende plaats wordt een oversteekplaats voor fietsers voorzien, zonder
blokmarkering:
• Koning Leopoldlaan: ter hoogte van het kruispunt Koning Leopoldlaan - Oude
Molenweg - Popkensstraat.

13. OVEREENKOMST AANLEG GROENBUFFER PRUP KROMMEWEGE: GEMEENTE
MALDEGEM - VENECO - DE BREE
• De Bree Solutions nv is als eigenaar van de grond belast met het uitvoeren en
onderhouden van de bufferzone.
• In overleg tussen de gemeente, Veneco en De Bree Solutions werd een
overeenkomst inzake beheer en onderhoud van de bufferzone in het PRUP
Bedrijventerrein Krommewege opgemaakt
De gemeenteraad keurt de overeenkomst tussen De Bree Solutions nv,
Intergemeentelijke vereniging Veneco en Gemeente Maldegem inzake beheer en
onderhoud bufferzone PRUP Bedrijventerrein Krommewege goed.

14. OVERNAME BURGEMEESTER JOZEF DE PRESTSTRAAT - AKTE
•

•
•

De gemeenteraad keurde op 16 mei 2001 het tracé van de verkaveling van de firma
Gulfcom Europe nabij de Hillestraat, goed waarin o.m. werd aangegeven dat de
verkavelaar de weg en bijhorende infrastructuur kosteloos aan de gemeente diende
af te staan.
De gemeenteraad kende op 17 september 2003 de naam burgemeester Jozef De
Preststraat toe aan de nieuwe straat.
De overname gebeurt om redenen van openbaar nut, namelijk om de burgemeester
Jozef De Preststraat op te nemen in het gemeentelijke openbare domein.

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor de kosteloze overname van de wegenis van de
burgemeester Jozef De Preststraat goed.

15. OVERNAME N 499 VELDEKENS - ZWEPE
•
•
•
•
•
•
•
•

De gemeenteraad keurde op 4 november 2013 principieel de overdracht van de
gewestweg N 499 Veldekens – Zwepe goed.
Op 29 juni 2017 werd door de gemeenteraad de overeenkomst inzake beheer en
onderhoud van de N 499 Veldekens- Zwepe goedgekeurd.
Het Agentschap Wegen en Verkeer organiseerde een aanbesteding, voor het
uitvoeren van herstellingswerken aan de N 499 tussen de kilometerpunten 2.558 en
6.072, met een geraamde kostprijs van 1.439.072,2 euro (incl. BTW).
De werken werden uitgevoerd en in de loop van 2017 - 2018 werden enkele
betonstroken door de aannemer heraangelegd.
In zitting van 28 juni 2018 besliste de gemeenteraad pas over de de overname van
de gewestweg te beslissen nadat een studiebureau had gecontroleerd of de werken
werden uitgevoerd conform het bestek.
Uit het verslag van het aangestelde studiebureau blijkt dat de herstellingswerken
werden uitgevoerd overeenkomstig de geldende reglementering, en dat ook een
aantal aanpassingen met betrekking tot de afwatering nodig zullen zijn.
De zone van Veldekens - Zwepe wordt door Aquafin ook voorgesteld voor opname
op het rollend meerjareninvesteringsprogramma voor de optimalisatie van de
bovengemeentelijke rioleringsinfrastructuur in het Vlaams gewest.
Het administratief dossier voor de overdracht van de gewestweg N 499 tussen kmp.
2,558 en kmp. 6,072 bestaat uit een namens de gemeente te ondertekenen attest
van goede berijdbaarheid, het plan van het over te nemen weggedeelte en het
akkoord van de gemeenteraad met de overdracht.

De gemeenteraad gaat akkoord met de overname van de gewestweg N 499 tussen de kmpt.
2,558 en 6,072 op Maldegems grondgebied en de ondertekening van het administratief
dossier.

16. WESTEINDESTRAAT - AANPASSING WATERLEIDINGSNET
•
•
•

•
•

De gemeenteraad keurde op 27 september 2018 de aanpassingswerken aan het
waterleidingsnet in de Westeindestraat, goed.
De kostprijs van de aanpassingswerken werd geraamd op 458.256,40 euro, welke de
Watergroep volledig ten hare laste neemt, op haar budget voor geprogrammeerde
werken.
In het derde deel starten de werken ter hoogte van de markt, (achterzijde
gemeentehuis en Sint Annakasteel) met de aanleg, in de voetpaden van de
Westeindestraat aan de ene zijde van een leiding diameter 200 mm en aan de
andere zijde van een leiding diameter 80 mm.
De werkzone loopt ook in de verharde strook voor de building op de markt en de
bushaltes.
De raming van de werken werd bijgesteld naar 582.799,40 euro, die De Watergroep
nog steeds voor haar rekening neemt.

De gemeenteraad keurt de aanpassingswerken aan het waterleidingsnet in de
Westeindestraat, vanaf de Ede tot aan de Brugse Steenweg, overeenkomstig het gewijzigde
ontwerpplan door De Watergroep met een totaal geraamde kostprijs van 582.799,40 euro,
goed.

17. SPAM 18 VERBRANDEN BOS - KALLESTRAAT - VASTSTELLING TRACÉ
De gemeenteraad beslist om het agendapunt te verdagen tot de nieuwe plannen aan het
dossier kunnen toegevoegd worden.

18. AANPASSINGEN STATUTEN CULTUURRAAD - OPHEFFEN BEHEERSORGANEN
GEMEENSCHAPSCENTRUM EN BIBLIOTHEEK
•
De afsprakennota adviesorganen Maldegem werd door de gemeenteraad
goedgekeurd in zitting van 29 juni 2017.
•
De gemeenteraad keurde op 27 februari 2019 de statuten en het huishoudelijk
reglement van de cultuurraad goed.
•
Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 26 maart 2019 kennis
van het plan van aanpak in functie van de hersamenstelling van de cultuurraad en de
voorgestelde werkwijze met drie structurele werkgroepen onder de cultuurraad. Er zal
door het college op een later tijdstip hierover een beslissing worden genomen.
•
In zitting van 30 april 2019 besliste het college om in de toekomst te werken met één
grote participatieraad. Deze participatieraad wordt samengesteld uit leden van
volgende 5 overlegplatforms: jeugdraad, culturele aangelegenheden, welzijn, sport,
economie.
◦
Tot de culturele aangelegenheden behoren: bib, erfgoed, toerisme, cultuur
◦
Onder welzijn ressorteren: sociaal, N-Z, senioren
◦
Onder economie vallen: landbouw, lokale economie, milieu
◦
Sport en jeugd spreken voor zich.
•
Daarnaast zou ook ten volle worden ingezet op participatie die eerder vrijblijvend
georganiseerd wordt en waarbij de Maldegemse burger thematisch zal bevraagd
worden.
•
Het college wil dat deze nieuwe participatiestructuur zo snel mogelijk wordt
voorbereid, uitgewerkt en geïmplementeerd.
•
In afwachting hiervan is het college van mening dat de huidige adviesraden hun
samenstelling en werking kunnen behouden tot de nieuwe participatiestructuur er is.
•
De statuten van de cultuurraad, de organiek reglementen van het beheersorgaan van
de bibliotheek en van het gemeenschapscentrum, alsook de afsprakennota
adviesorganen Maldegem vermelden echter expliciet dat de raden binnen de
6 maanden na installatie van de nieuwe gemeenteraad dienen te worden
hersamengesteld.
•
Uit het advies van de cultuurraad klinkt veel onbegrip. Binnen de krijtlijnen die het
bestuur heeft uitgetekend wordt het dus een uitdaging om het ongeloof van velen om
te buigen tot een uitdaging om de inspraak vanuit het verenigingsleven en het
culturele
veld
een
eigentijdse
vorm
te
geven.
Het advies van de cultuurraad dd. 2 juni 2019 luidt:
In vergadering van 31 mei 2019 nam het uittredend bestuur van de cultuurraad
kennis van de mail van 22 mei 2019, waarbij het gemeentebestuur dringend advies
vraagt i.v.m. een aantal agendapunten van de gemeenteraad van juni en dit kaderend
in de optie van het schepencollege om in de toekomst te werken met één grote
participatieraad.
De bestuursleden, waarvan het mandaat met de verkiezing van een nieuw
gemeentebestuur eindigde, betreuren ten zeerste dat ijlings een advies dient
gegeven te worden over een zo belangrijke aangelegenheid als de hersamenstelling
van de adviesraden. Volgens artikel 14 van de Afsprakennota i.v.m. de adviesraden
Maldegem dd. 29.06.2017 dient het lokale bestuur steeds minimaal een termijn van
zes weken te geven, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de adviesvraag.
In het geval van de adviesvraag dd. 22.05.2019 dient de cultuurraad een advies te
verlenen binnen de tien dagen zonder daarbij zelfs in de gelegenheid te zijn om de
algemene vergadering over een zo belangrijke aangelegenheid bijeen te roepen.
In zijn memorandum ‘Cultuur(wijs) in Maldegem 2019-2025’, voorgesteld in december
aan vertegenwoordigers van de nieuwe gemeenteraad, stelt de cultuurraad in punt 5
b. / samenwerking, dat het overleg tussen de verschillende adviesraden dient
geïntensifieerd te worden via de bestaande afsprakennota, goedgekeurd door de
gemeenteraad. De cultuurraad is om redenen van efficiëntie geen voorstander van
één grote participatieraad, die als een uiterst log adviesinstrument ervaren wordt.
De ontslagnemende bestuursleden van de cultuurraad, van wie het mandaat eind
2018 eindigde, betreuren dan ook dat de nieuwe statuten, met overtuigende
eensgezindheid aangenomen tijdens de algemene vergadering van 29.11.2018, nog
niet aan uitvoering toe zijn hoewel ze drie maanden terug werden goedgekeurd

tijdens de gemeenteraad op 27.02.2019. De geplande opschorting van de artikels (7,
9, 12 en 14) heeft als funest gevolg dat nog niet kan overgegaan worden tot de
hersamenstelling van de algemene vergadering en van het bestuur, daar waar dit
diende afgerond te zijn vóór 30 juni 2019. Bovendien is er geen enkel perspectief op
het tijdstip waarop de cultuurraad opnieuw operationeel zal zijn. Onder de vrijwilligers,
die de jongste decennia erin slaagden om met succes cultuur in Maldegem op de
kaart te zetten, creëert dit veel onbegrip en moedeloosheid. Dit kan enkel verholpen
worden door een nieuw bestuur op basis van de nieuwe statuten van de cultuurraad
en niet door te fungeren als een aanhangsel van een logge, eengemaakte grote
participatieraad.
Na overleg onder het handvol voormalige bestuursleden dat nog rest, engageerden
gewezen voorzitter Etienne Dhont en gewezen secretaris Piet Blomme zich om
bovenstaand standpunt naar het college toe te vertolken.
De gemeenteraad beslist om de hersamenstellingstermijn van 6 maanden in de artikels 7, 9,
12 en 14 in de statuten van de cultuurraad op te schorten en de cultuurraad in haar huidige
samenstelling te erkennen als gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur in uitvoering van het
decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, volgens de nadere voorwaarden
bepaald in de statuten en het huishoudelijk reglement van de cultuurraad, zoals goedgekeurd
door de gemeenteraad van 27 februari 2019.
De gemeenteraad beslist om de beheersorganen van de bibliotheek en van het
gemeenschapscentrum op te heffen en bijgevolg ook de respectievelijke organiek
reglementen. De materies van de bibliotheek en van het gemeenschapscentrum zullen door
de cultuurraad worden opgenomen conform de statuten van de cultuurraad.
De gemeenteraad beslist om de hersamenstellingstermijn van 6 maanden in de artikel 10 van
de afsprakennota adviesorganen Maldegem op te schorten en het beheersorgaan van de
bibliotheek en van het gemeenschapscentrum te schrappen in artikel 5.

19. STOPZETTING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KNESSELARE - GEBRUIK
RECYCLAGEPARK
•
•
•

De gemeenteraad besliste in zitting van 14 december 2016 over de
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Knesselare voor het gebruik van het
Maldegemse recyclagepark;
In het kader van de fusie van de gemeenten Knesselare en Aalter kunnen bewoners
van de fusiegemeente vanaf 1 januari 2019 gebruik maken van het huidige
volwaardige recyclagepark in Aalter;
Er is niet langer noodzaak om inwoners van Knesselare gebruik te laten maken van
het recyclagepark van Maldegem;

De samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Maldegem en de vroegere
gemeente Knesselare (nu Aalter), omtrent het gebruik van het recyclagepark wordt met
onmiddellijke ingang stopgezet.

20. OCMW MALDEGEM JAARREKENING 2018 - ADVIES
•

•
•
•
•

Het budget 2018 van het OCMW werd goedgekeurd bij besluit van de raad van
maatschappelijk welzijn op 19 december 2017, na gunstig advies door het college
van burgemeester en schepenen op 5 december 2017, en waarvan de gemeenteraad
op 25 januari 2018 kennis nam.
De budgetwijziging 2018/1 werd beslist door de raad voor maatschappelijk welzijn op
18 december 2018.
De jaarrekening wordt vastgesteld door de raad van maatschappelijk welzijn op 26
juni 2019.
Het gecumuleerde budgettaire resultaat wordt vastgesteld op 3.024.772,69 euro.
Het balanstotaal bedraagt 15.072.592,43 euro.

De jaarrekening 2018 van het OCMW Maldegem geeft geen aanleiding tot het formuleren van
opmerkingen.

21. VASTSTELLING JAARREKENING 2018 GEMEENTE MALDEGEM
•
•
•
•
•
•
•
•

De gemeenteraad keurde in zitting van oktober 2018 het budget 2018 goed.
Het college stelde op 13 maart 2017 de waarderingsregels vast.
De jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting
van de algemene rekeningen.
De beleidsnota bestaat uit de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening en
de financiële toestand.
De financiële nota bestaat uit de exploitatierekening, de investeringsrekening en de
liquiditeitenrekening.
De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de staat van
opbrengsten en kosten.
Het gecumuleerde budgettaire resultaat wordt vastgesteld op 7.875.665 euro.
Het balanstotaal bedraagt 87.148.498,68 euro.

De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2018 vast met een gecumuleerd budgettair resultaat
van 7.875.665,36 euro (voor aftrek van de bestemde gelden) en een resultaat op kasbasis
van 6.311.248,13 euro (na aftrek van bestemde gelden).
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2018 vast met een positief boekhoudkundig resultaat
van 2.098.043,00 euro en een balanstotaal van 87.148.498,68 euro.

22. CENTRALISEREN INKOMSTEN GEMEENTEFONDS
De gemeente en het OCMW kunnen onderling bepalen welk aandeel van het
gemeentefonds rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort.
•
Als er geen eensluidende beslissing is, krijgt het OCMW 8% en de gemeente 92%.
Het is aangewezen om in het kader van de integratie van de gemeente en het
OCMW om de liquide middelen van inkomende subsidies te centraliseren bij de
gemeente. Dit draagt bij tot een meer accurate cash-planning en verlaagt de
administratieve last.
•

De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de centralisatie van de ontvangsten uit het
gemeentefonds bij de gemeente met ingang van het boekjaar 2020.

23. SAMENSTELLING PLAATSELIJK AUDITCOMITÉ
De raad voor maatschappelijk welzijn van 23 juni 2009 besliste om het “charter van
de Interne Audit van de OCMW‟s van de Welzijnsband Meetjesland” goed te keuren.
•
De gemeenteraad besliste op 28 juni 2018 om toe te treden tot de vereniging Audio.
• Het auditcomité heeft als opdracht de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn bij te staan in de uitvoering van de verantwoordelijkheid voor
het bevorderen van goed (deugdzaam) bestuur en een adequaat risicobeheer. Dit
houdt onder meer het toezicht op de onafhankelijkheid en de prestaties van Audio in
alsook de opvolging dat de aanbevelingen van de interne audit tot voldoende
bijsturing leiden, zodat het organisatiebeheer voldoende sterk wordt uitgebouwd.
•
Aangezien er één kader voor organisatiebeheersing gehanteerd wordt voor OCMW
en gemeente samen, is het logisch dat er slechts één gemeenschappelijk auditcomité
wordt opgericht.
•

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn richten een plaatselijk auditcomité
op. Het bestaat uit de burgemeester, die het auditcomité voorzit, de voorzitter van het
bijzonder comité sociale dienst, de eerste schepen, de algemeen directeur en de financieel
directeur. Het auditcomité nodigt de volgende personen uit, die geen stemrecht hebben:
1) de kwaliteitscoördinator, die het secretariaat van het comité op zich neemt;

2) de verantwoordelijke van de administratieve eenheid waarop de agendapunten
betrekking hebben.
Het auditcomité kan eveneens personeelsleden uitnodigen in het kader van zijn activiteiten.
Het auditcomité is een specifieke commissie met als rol erover te waken dat de interne of
externe auditors hun opdrachten in volledige objectiviteit, vrijheid en onafhankelijkheid
kunnen uitvoeren. Het auditcomité waakt over de goede uitvoering van de opdrachten van de
interne audit. Daarnaast waakt het erover dat elke auditor over de nodige middelen beschikt
om zijn opdrachten uit te voeren.
Het auditcomité verstrekt adviezen over organisatiebeheersing aan het college, het vast
bureau en de raden en verschaft eveneens de redelijke zekerheid dat de
organisatiebeheersing op gepaste en efficiënte wijze gerealiseerd worden.

24. AFGEVAARDIGDE ALGEMENE VERGADERING AUDIO
•
•

De Algemene Vergadering van de welzijnsvereniging Audio heeft de toetreding van
de gemeente Maldegem op 9 mei 2019 goedgekeurd.
De welzijnsvereniging Audio vraagt om een afgevaardigde te mandateren voor
vertegenwoordiging op de Algemene Vergadering.

Raadslid … wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de
Algemene Vergadering van de welzijnsvereniging Audio.

25. KAPITAALVERHOGING ZEFIER -DEEL PORTFINICO
•

•
•

•
•

•

•

•

De gemeente is vennoot van de cvba Zefier. Via Zefier heeft de gemeente
Strategische Participaties (zoals gedefinieerd in de statuten van Zefier)
onderschreven die Zefier verkregen heeft na een herstructurering van de Vlaamse
financieringsverenigingen (FINIWO).
Eén van die Strategische Participaties is Portfineco. De gemeente heeft in
desbetreffende rekeningsector (B) een aandeel van 0,88% dat een kapitaal
vertegenwoordigt van EUR 8.750,00.
Portfineco heeft in het kader van bijkomende investeringen in windturbines in de
haven van Zeebrugge te kennen gegeven dat een kapitaalverhoging van 1.600.000
euro noodzakelijk zal zijn. De kapitaalverhoging zal plaatsvinden in het najaar nadat
de betrokken vennoten van Zefier formeel geraadpleegd zijn en bereid gevonden zijn
om het deel van Zefier, m.n. 800.000 euro, te onderschrijven.
Zefier vraagt om pro rata, het deel van de gemeente Maldegem, in het kapitaal van
de rekeningsector de kapitaalverhoging te onderschrijven, m.n. 7.000,00 euro.
Er wordt de mogelijkheid geboden om voor een groter bedrag in te schrijven voor het
geval bepaalde vennoten niet op of voor minder dan hun pro rata deel zouden
inschrijven, en met als bovengrens het bedrag van de maximale
investeringsverbintenis (800.000 euro).
De verhoging kan gefinancierd worden met via een overboeking vanuit de
rekeningsector A (EGPF), waar een deel overgekaptaliseerd is (dit is het
financieringsoverschot per 31 december 2018 zoals vermeld op de rekeningstaat).
Indien deze overboeking niet volstaat, dient de gemente Zefier te verzoeken het
overschot te financieren door middel van vreemd vermogen aan te gaan door Zefier
voor uw rekening. Het mogelijk over te boeken kapitaal bedraagt 8.678,58 euro.
Aangezien er kan gefinancierd worden via een overboeking vanuit een andere
rekeningsector bij Zefier voor een totaal bedrag van 8.678,58 euro, is het opportuun
om minstens dat dit doen. Er kan ook beslist worden om meer te investeren. Dan zal
de gemeente wel borg moeten staan voor de lening die Zefier hiervoor zal aangaan.
De investeringen in projecten ICO Windpark samen met Electrabel en C.RO samen
met Eneco windenergie zullen een rendement op geïnvesteerd vermogen (kapitaal)
opleveren van minimum 8%.

De gemeenteraad verzoekt Zefier in naam en voor rekening van de gemeente het haar
toekomende investeringsbedrag te onderschrijven zoals dat blijkt uit het investeringsvoorstel
van Zefier m.n. 7.000,00 euro.
Indien niet alle vennoten het hun toekomende investeringsbedrag onderschrijven, voor zover
mogelijk een bijkomend investeringsbedrag te onderschrijven dat echter niet hoger mag zijn
dan 20.000 euro.

26. KENNISNAME HULPVERLENINGSZONE MEETJESLAND JAARREKENING 2018
•
•

De jaarrekening 2018 van de Hulpverleningszone Meetjesland werd goedgekeurd
door de zoneraad in haar zitting van 20 maart 2019.
De jaarrekening heeft een algemeen begrotingsresultaat van 1.369.936,99 euro in
de gewone dienst en 0 euro in de buitengewone dienst.

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2018 van de Hulpverleningszone
Meetjesland.

27. LOKALE POLITIE - DELEGATIE VAN DE BEVOEGDHEDEN INZAKE
EINDELOOPBAANMAATREGELEN POLITIE NAAR DE BURGEMEESTER
•

Er kan een delegatiemogelijkheid worden ingebouwd voor 1) het samenstellen van de
eindeloopbaancommissie, 2) het al dan niet toekennen van de aangepaste betrekking
in het kader van het eindeloopbaanregime en 3) het al dan niet toekennen van de
NAVAP.
Een dergelijke delegatie heeft tot gevolg dat er op korte termijn gevolg kan worden
gegeven aan eventuele aanvragen tot eindeloopbaanregime of NAVAP voor
personeelsleden van het operationeel kader van de politie.

•

De gemeenteraad delegeert volgende bevoegdheden in het kader van het
eindeloopbaanregime aan de burgemeester:
 het samenstellen van de eindeloopbaancommissie, die advies geeft over het al dan
niet toekennen van een aangepaste betrekking bij een politiewerkgever,
 het beslissen over het al dan niet toekennen van een aangepaste betrekking bij een
politiewerkgever, in het licht van een leeftijdsbewust personeelsbeleid
Deze delegatie kan geen betrekking kan hebben:
 op het toekennen van een aangepaste betrekking aan officieren
 als de burgemeester de bedoeling heeft om af te wijken van de rangorde van de
eindeloopbaancommissie.
 het toekennen van een non-activiteit voorafgaand aan de pensionering aan de
burgemeester.

28. LOKALE POLITIE - DELEGATIES INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DE
LOPENDE LEGISLATUUR IN DE POLITIEZONE MALDEGEM
•
•
•
•

De gemeenteraad is bevoegd om met betrekking tot overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten lastvoorwaarden vast te leggen en de
wijze van gunning te bepalen;
Sinds 13 april 2019 laat de wetgever in het algemeen toe dat delegatie kan tot het
grensbedrag voor een aangenomen factuur van 30.000 euro excl. BTW.
Voor de buitengewone dienst is delegatie toegelaten “wanneer de waarde van de
opdracht lager is dan het door de Koning vastgelegde bedrag”.
Voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone is vereist dat, inzake
opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer en binnen de perken van
de begrotingskredieten van de gewone dienst, voor aanneming van werken,
leveringen en diensten, bepaalde bevoegdheden van de gemeenteraad over te
dragen aan het het college van burgemeester en schepenen voor een periode van 1
juli 2019 tot en met 31 december 2024;

•

Voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone is vereist om binnen de
perken van de begrotingskredieten van de gewone dienst, begrensd tot het bedrag
voor opdrachten die vastgesteld worden met eenvoudig aangenomen factuur,
bepaalde bevoegdheden van de gemeenteraad over te dragen aan de korpschef of
een ander personeelslid van de politiezone voor een periode van 1 juli 2019 tot en
met 31 december 2024

De gemeenteraad verleent bevoegdheidsdelegatie aan het college van burgemeester en
schepenen om met betrekking tot overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten,
de lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunning te bepalen, voor zover het college
optreedt binnen de budgetten voorzien in de goedgekeurde gewone begroting.
De gemeenteraad verleent bevoegdheidsdelegatie aan het college van burgemeester en
schepenen om met betrekking tot overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten,
de lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunning te bepalen, voor zover het college
optreedt binnen de budgetten voorzien in de goedgekeurde buitengewone begroting en
begrensd tot het door de Koning vastgestelde bedrag.
De gemeenteraad verleent bevoegdheidsdelegatie aan de korpschef van de politiezone om
met betrekking tot overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, de
lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunning te bepalen, voor zover de korpschef
optreedt binnen de budgetten voorzien in de goedgekeurde gewone begroting en begrensd
tot het bedrag van 8.500 euro exclusief Btw voor opdrachten die vastgesteld worden met
eenvoudig aangenomen factuur.

29. LOKALE POLITIE - TOEKENNING PROVISIE GERINGE UITGAVEN
•

Artikel 34 ter van de wet op de geïntegreerde politiedienst bepaalt in §1 dat de
betaling van uitgaven die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van de
lokale politie mag worden verricht door personeelsleden van de zone die de raad
daartoe aanstelt.
De raad bepaalt het bedrag van de provisie die aan bedoelde personeelsleden
wordt toegekend en het maximale bedrag per uitgave.

De gemeenteraad stelt een kasprovisie van 500 euro ter beschikking van Jana Strubbe,
diensthoofd PLIF (personeel, logistiek, ICT & financiën).

30. LOKALE POLITIE - JAARVERSLAG 2018
•

Het jaarverslag 2018 van de lokale politie wordt voor aktename voorgelegd aan de
gemeenteraad.

De gemeenteraad neemt akte van het jaarverslag 2018 van de lokale politie Maldegem.

31. LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING (INP) - MEDEWERKER INTERVENTIE
VERKEER) MET TOEPASSING VAN DE WERFRESERVE
•
•
•
•
•

De gemeenteraad stelde in zitting van 25 juni 2015 de formatie van het operationeel
en van het administratief en logistiek personeel van de PZ Maldegem, vast.
Op 27 september 2018 werd een voltijdse betrekking voor inspecteur van politie medewerker interventie/verkeer door de gemeenteraad vacant verklaard.
De burgemeester besliste op 20 juni 2019 over de aanwijzing en de benoeming van
Tom De Jaeger als inspecteur van politie - medewerker interventie met ingang vanaf
1 september 2019.
Er werd een andere sterke kandidaat ook geschikt bevonden.
Deze kandidaat komt van rechtswege op de wervingsreserve (volgens rangorde) voor
inspecteur van politie - medewerker interventie via de mobiliteitsprocedure 2019-02.

•
•
•

Deze wervingsreserve geldt tot de publicatie van de tweede daaropvolgende
mobiliteitscyclus, nl. 2019-04 en kan enkel gebruikt worden voor een bijkomende
benoeming binnen dezelfde functionaliteit.
Een inspecteur van politie heeft een aanvraag gedaan tot Non Activiteit Voorafgaand
aan de Pensionering (NAVAP) met ingang van 01 december 2019.
Op basis van de dienstnoodwendigheden is de bezetting van deze functie
verantwoord.

De gemeenteraad beslist om één voltijdse statutaire betrekking van inspecteur van politie
medewerker interventie/verkeer van de lokale politie Maldegem, vacant te verklaren via
wervingsreserve van mobiliteit 2019-02.

VRAGEN
32. SCHRIFTELIJKE VRAGEN
•

Vraag door raadslid Valerie Taeldeman (CD&V) :
◦ Woonwijzer Meetjesland
Schepen Nicole Maenhout (N-VA) en schepen Marleen Van den Bussche (de
Merlaan) geven antwoord.

•

Vraag door raadslid Anneke Gobeyn (CD&V) :
◦ Parkfeest 7 juli 2019
Schepen Peter Van Hecke (Open Vld) geeft antwoord.

•

◦

Schadegeval asbest site sporthal Kleit
Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) geeft antwoord.

◦

Vacature korpschef politie
Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) geeft antwoord.

Vraag door raadslid Leandra Decuyper (CD&V) :
◦ Stopzetting gebruiksovereenkomst JH De Redekiel
Schepen Glenn Longeville (Open Vld) geeft antwoord.
◦

Visie op woonuitbreidingsgebieden
Schepen Nicole Maenhout (N-VA) geeft antwoord.

