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v.u. Piet Vercruysse, Oude Gentweg 1 d - Maldegem
Marten De Jaeger officieel in functie

Hij legde de eed af op de meest recente gemeenteraad maar op 1 
januari ging Marten De Jaeger ook officieel aan de slag als 
schepen. Marten is een nieuwkomer in het Maldegemse college 
en vervangt Antoine Pauwels die afscheid neemt.

Binnen het college (zie onze eerdere nieuwsbrieven) werden de 
bevoegdheden herverdeeld. Marten zal onder meer bevoegd worden voor milieu, onderwijs en 
economische bedrijvigheid. Annelies Lammertyn neemt de bevoegdheden van Antoine Pauwels 
als schepen van burgerlijke stand over.

Binnen de gemeenteraad zal Antoine opgevolgd worden door 
Isabelle Colpaert die eerder ook al een tijdlang Maarten De 
Smet verving toen die beroepshalve tijdelijk onbeschikbaar 
was. 

Heisa over economische bedrijvigheid

Het versturen van de aanslagbiljetten voor de belasting op economische bedrijvigheid zorgt 
voor heel wat onrust op de sociale media. In de krant konden we ondertussen lezen dat raadslid
Bart Van Hulle de belasting aanvecht en naar de Raad van State trekt.

Daarmee blaast Van Hulle de bruggen voor verder overleg met de meerderheid over eventuele 
bijsturingen en aanpassingen op. Vooraleer het belastingreglement gestemd en goedgekeurd 
werd was er trouwens al uitgebreid overleg met de oppositiepartijen.

Omdat elke discussie begint met kennis van zaken even de krachtlijnen van de belasting op een 
rijtje. 

Gezinnen betalen belastingen via de personenbelasting en daarvan gaat een opcentiem 
naar de gemeentekas. Bedrijven betalen vennootschapsbelasting en hiervan gaat niks 
naar de gemeentekas, terwijl die bedrijven toch ook in ruime mate gebruik maken van 
de gemeentelijke dienstverlening. Het gemeentebestuur gaat uit van het principe dat 
iedereen moet bijdragen, en dan nog liefst op basis van het principe: de sterke 



schouders dragen de zwaardere lasten.

De belasting op economische bedrijvigheid is niet nieuw: ze bestaat sinds 1996 en 
vervangt een hele hoop kleinere belastingen zoals die in veel andere gemeenten 
bestaan. Ze is voor dit jaar enkel aangepast aan de index, wat nog niet gebeurde sinds 
1996. 

Er kwam inderdaad een klacht bij de Raad van State tegen deze belastingen door 
raadslid Van Hulle, hierover is tot op heden geen uitspraak. Om te vermijden dat de 
gemeente belangrijke inkomsten misloopt door een uitspraak, hebben wij in oktober 
2014 een aangepast reglement voorgelegd aan de gemeenteraad. Omdat de heer Van 
Hulle in zijn klacht vooral de schending van het gelijkheidsbeginsel benadrukt hebben 
wij het reglement in die zin aangepast, met het gevolg dat alle verfijningen, 
vrijstellingen en nuances uit het reglement verdwenen zijn, iets wat de huidige 
meerderheid ten zeerste betreurt en  niet wil. 

Wij begrijpen dan ook de bezorgdheid en de klachten van de ondernemers: er is na de 
gemeenteraad van oktober al een overleg geweest met alle fracties uit de 
gemeenteraad én nadien met vertegenwoordigers van zelfstandigen, landbouw en 
bedrijven met de vaste belofte het reglement voor 2015 te herschrijven, conform alle 
wettelijke bepalingen én aangepast aan de filosofie die het gemeentebestuur wil 
hanteren. Steun aan bedrijven en handel staan daarbij ook op een voorname plaats.

Het herstemmen van de belasting is geen lepe tsjeventruc maar een aanpassing van het 
reglement aan de klachten van Bart Van Hulle aan de Raad van State. Daardoor is Bart 
Van Hulle deels zelf verantwoordelijk voor de onvolkomenheden in dit reglement. 
Overigens kwam het aangepaste reglement tot stand na overleg met de 
oppositiepartijen. Een constructieve dialoog  wordt wel erg moeilijk als er steeds 
iemand naar de rechtbank loopt… Alle vertrouwen is hierdoor weg en komt de dialoog 
niet ten goede. Toch wil CD&V Maldegem de dialoog blijven aangaan. Overleg zal 
gepleegd worden met de landbouwers, de middenstandsvertegenwoordigingen en 
vertegenwoordigers van de ondernemingen. 

Ook Lut D’hondt legt eed af

En niet alleen binnen de gemeenteraad, ook binnen het ocmw is er 
een nieuw gezicht. Lut D’hondt legde begin januari de eed af in 
handen van gemeenteraadsvoorzitter Koenraad De Ceuninck. Lut 
neemt binnen de CD&V-fractie in het ocmw de plaats in van Cecile 
Ryckaert die afscheid neemt van de actieve politiek.

CD&V-receptie: snel zijn



De jaarwisseling staat opnieuw voor de deur.  Traditioneel nodigen wij u uit op de derde zondag 
van januari voor een gezellig samenzijn. Wij kozen dit jaar eens voor een andere formule.

Op zondag 18 januari 2015 verwachten wij u vanaf 11u in CC Den Hoogen Pad te Adegem voor 
een aperitiefje, waarna u kan genieten van een pastabuffet en aansluitend een dessertje. 

We zetten er onze afscheidnemende mandatarissen Antoine Pauwels en Cecile Ryckaert in de 
bloemetjes.

Kostprijs: 

- Leden: gratis 
- Niet- leden: 15 euro (deze persoon kan hiermee op zijn of haar verzoek lid worden).

Wie echt heel snel is, kan zich   nog inschrijven door te mailen of te bellen naar Piet Vercruysse 
(pietvercruysse@skynet.be ; tel. 0496/02 88 00) en het gepaste bedrag te storten op het CD&V-
rekeningnummer BE63 2900 4638 4108 met de vermelding van het aantal personen. 


