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 Deze nieuwsbrief is exclusief gewijd aan de 
gemeenteraad van vrijdag 20 december. 
 

De gemeenteraad van afgelopen vrijdag telde maar liefst 63 agendapunten in openbare en 
3 agendapunten in besloten zitting. Op de dagorde stonden onder meer het 
meerjarenplan, het budget en de begroting 2014, de vaststelling van de diverse 
gemeentebelastingen en de goedkeuring van diverse retributiereglementen. 
Tijdens de bij momenten hevige debatten kwamen de goed voorbereide CD&V-
mandatarissen uitstekend voor de dag. CD&V mag zich terecht de morele winnaar van de 
gevoerde debatten noemen. 
Het zou ons te ver voeren om in detail op alle punten in te gaan, maar uit de 
tussenkomsten en toelichting die gegeven werd door onze mandatarissen geven we toch 
graag de krachtlijnen. 
 

Meerjarenplanning 
 
Burgemeester Marleen van den Bussche gaf toelichting bij de meerjarenplanning.  Deze 
meerjarenplanning loopt over de periode 2014-2019 en geeft aan wat er de komende jaren 
op til staat. Deze strategische meerjarenplanning is opgedeeld in twee luiken; 

- Prioritaire acties waarover gerapporteerd wordt aan de gemeenteraad, goed voor 

zowat 30 procent van het budget 

- ‘overig beleid’, goed voor zowat 70 procent van het totale budget. Hierin zit de 

normale werking vervat 

Marleen schetste ook nog eens het proces dat aan de opmaak van deze meerjarenplanning 

voorafging en dat vooral een uitgebreid inspraakproces is waarbij niet alleen 

gemeentepersoneel en politieke fracties, maar ook alle adviesraden concrete acties konden 

voorstellen. Uiteindelijk vertaalt zich dat in 5 strategische doelstellingen , 21 

beleidsdoelstellingen en 136 acties 

“We hebben ook een kerntakendebat gevoerd en ons bezonnen over wat een gemeente 
nog moet doen en niet meer moet doen. Een moeilijke, maar nuttige oefening. En we 
schamen ons ook niet om naast onze sterktes, ook onze zwaktes duidelijk te omschrijven.” 
 

Gemeenten in financieel noodweer 

 
Financieschepen Frank Sierens gaf toelichting bij het financiële luik. Het zal de meesten 
onder u niet ontgaan zijn dat veel gemeenten in financieel nauwe schoentjes zitten. In een 

 



recente enquête gaf meer dan drie kwart van de gemeentebesturen aan dat ze niet alleen 
fors moeten besparen, maar dat een groot aantal gemeentebesturen ook belastingen en 
retributies moet aanpassen. Dat is voor Maldegem niet anders. Net als andere gemeenten 
wordt Maldegem met grote uitdagingen geconfronteerd: 
- Er zijn de stijgende pensioenlasten van de lokale ambtenaren (de gemeente is het enige 
bestuur dat zijn eigen pensioenlasten moet dragen) 
- er komen minder inkomsten uit de hogere niveau’s (milieu, sport, politie,…) 
- de inkomsten stijgen minder snel dan de stijging van de personeels- en werkingskosten 
- onbekende factoren als de kosten van de brandweerhervorming, de subsidies voor de 
rioolinvesteringen, de inkomsten uit de personenbelasting maken de evenwichten zeer 
precair 
- alle besturen moeten voldoen aan de begrotingsnormen die Europa aan zijn deelstaten 
oplegt 
“Ondanks die uitdagingen slagen we er in om in de loop van de komende jaren een 
schuldafbouw van meer dan 30 procent te realiseren. Verder is er ruimte voor meer dan 20 
miljoen euro aan investeringen en kunnen we een beleid voeren dat ook aandacht heeft 
voor de zwaksten in onze samenleving”, zegt Frank. 
De gemeente zal in de loop van de komende jaren ook haar werkingskosten met bijna tien 
procent doen dalen. “ 45% van het totale budget gaat naar personeelskosten: hierin wordt 
gesnoeid door de natuurlijke afvloeiingen niet te vervangen (18) en een aantal tijdelijke 
contracten (7) niet te verlengen. Het bestuur engageert zich voor die 7 om samen naar een 
oplossing te zoeken zodat dit geen naakte ontslagen zijn. Ons personeelsbestand zal dalen 
van 178 voltijdsen naar 160 voltijdsen  of in koppen van 253 man naar 217 man.” 
 

Herschikking inkomsten 

 
Maldegem herschikt haar belastingen en verhoogt een aantal retributies. De globale 
belastingdruk zal evenwel niet stijgen. CD&V Maldegem houdt zich daarmee aan haar 
verkiezingsbeloftes. 
We zetten de voornaamste wijzigingen op een rijtje; 
- de aanvullende personenbelasting daalt van 8 procent naar 7,5 procent 
- de algemene gemeentebelasting van 75 euro wordt afgeschaft 
- de belasting opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgt daarentegen van 1350 naar 
1650 opcentiemen 
Daarnaast stijgen een aantal andere ‘nevenbelastingen’. “ Die nevenbelastingen zijn in 
Maldegem eerder beperkt: ze worden aangepast aan de index. Belangrijk is de nieuwe 
belasting op leegstaande bedrijfsgebouwen én de vrijstelling van 3 jaar voor de belasting 
op economische bedrijvigheid voor startende ondernemingen en zelfstandigen”, aldus 
Sierens. 
 
Voor de retributies geldt voortaan het principe van kostenbewust aan te rekenen: de 
werkelijke kost wordt doorgerekend aan de gebruiker  en jaarlijks wordt een indexering 
voorzien. 

De fiscale herverdeling beloont wie werkt, wie milieu-inspanning 
levert of eenvoudig woont.  
 

Afval en milieu 
 
De voorbije weken was er in Maldegem een stormloop op huisvuilzakken. De prijs van een 



huisvuilzak zal volgend jaar inderdaad stijgen. Maar…. 
- Elk gezin krijgt afhankelijk van de gezinsgrootte ook een aantal gratis 

huisvuilzakken 

- De algemene gemeentebelasting (die eigenlijk een milieubelasting was) van 75 

euro is afgeschaft 

“We willen milieubewustzijn belonen en streven naar een beperking van de afvalberg. Wie 
veel afval produceert zal in de toekomst inderdaad meer moeten betalen”, zegt Annelies 
Lammertyn. “Ook de tarieven op het containerpark worden aangepast.” 
Wat verandert er daar? 

- Gratis krediet van 25 euro vervalt (zat in de 75 euro gemeentebelasting die dus ook 

afgeschaft is) 

- Er komen twee zones: een gratis zone en een betalende zone 

- De tarieven voor de betalende zone stijgen, maar, waar men vroeger het tarief van 

één kubiek diende te betalen ook voor kleine hoeveelheden zal in de toekomst een 

tarifiëring ingevoerd worden voor kleine hoeveelheden van 60 liter, tot 250 liter 

waardoor de prijsstijging voor de gezinnen die ‘gewone’ hoeveelheden afval 

aanvoeren al bij al beperkt blijft 

“Wie grote hoeveelheden aanvoert zal inderdaad aanzienlijk meer betalen”, zegt Annelies. 
“Maar we gaan ook inzetten op wijkcomposteringspaviljoenen in de diverse leefkernen.” 
Nog opvallend: in de loop van volgend jaar zullen ook de inwoners van Knesselare op het 
Maldegems containerpark terecht kunnen. Zij zullen evenveel betalen als de inwoners van 
Maldegem, daarnaast betaalt de gemeente Knesselare mee in de werkings- en 
uitbatingskost van het containerpark. 
 
Overigens keurde de N-Va-fractie mee de nieuwe tarieven voor de huisvuilzakken goed. 
 

Kerstpakketjes 
 
 
Fractieleider Marten De Jaeger feliciteerde in zijn tussenkomst de bestuursploeg van CD&V 
nadrukkelijk met het geleverde werk. “Voor ons liggen er veel kerstpakketjes onder de 
kerstboom”, zegt Marten.  
“Voor ons was het verderzetten van het gevoerde beleid voor CD&V Maldegem een 
absolute must. Onder meer inzake gezinsbeleid, buurtwerking, verenigingen-vrijwilligers, 
dienstverlening, toekomstgerichte ruimtelijke visie, sport werden de krijtlijnen reeds 
uitgezet in de loop van de voorbije legislatuur en staat continuïteit voorop.” 
Een greep uit wat in de planning staat en ook een onderdeel was van het CD&V 
verkiezingsprogramma 
- dorpskernvernieuwing (Masterplannen Maldegem-centrum en Adegem) 
- buurtwerking en aandacht voor de verschillende leefkernen: CD&V Maldegem staat voor 
een gemeentelijk beleid dat stimulerend werkt om van buurten ontmoetingsplaatsen te 
maken waar mensen graag wonen, zich veilig kunnen verplaatsen ( investeringen voor 
verkeersveiligheid en schoolomgevingen) en waar kinderen zich kunnen uitleven 
(meegroeispeelpleintjes – speelstraten).  Kinderen zijn bij uitstek de dragers van het “kleine 
ontmoeten” en vormen op die manier vaak de belangrijkste schakels in het samenkomen 
van generaties. 
- steun aan verenigingen (jeugd, sport, wijkkermissen): uitgebreide logistieke 



ondersteuning 
- optimaal benutten van Meos en kleine aanpassingen en verbeteringen in Kleit aan de 
sporthal 
“Onze gemeente verkeert in vergelijking met heel wat andere Vlaamse gemeenten in de 
luxepositie dat de grootste investeringen reeds zijn gebeurd.  Daar hebben onze 
mandatarissen tijdens de vorige legislaturen gezorgd.  Het is tijd om de investeringen te 
laten renderen ten voordele van de burgers.  CD&V Maldegem heeft in haar programma de 
dienstverlening als prioriteit naar voor geschoven.  De uitbouw van een nieuwe interne en 
externe communicatie, met als kers op de taart een nieuwe website en huisstijl moeten 
deze dienstverlening een boost kunnen geven.” 
 

Lokale handel, economie en landbouw 
 
Geert De Roo ging wat dieper in op de realisaties op vlak van lokale handel, economie en 
landbouw. “Er komt een ambtenaar lokale economie die moet fungeren als 
verbindingspersoon tussen gemeente, lokale handelaar en bedrijvencentrum (centraal 
aanspreekpunt). We voorzien een vrijstelling van belasting op economische bedrijvigheid 
voor eerste drie jaar. Ook het gratis parkeren in het centrum blijft behouden.” 
Wat de landbouw betreft zijn er maatregelen voor 

- introductie van de korte keten met aandacht voor eventuele standplaats 
voor landbouwers met eigen kweek op markt 

- fiscale begunstiging 
- agro- onderneming: samenwerkingsverbanden met landbouwers ivm 

sneeuwruimen, onderhouden landbouwwegen, snoeien, grachten kuisen,… 
- apart overleg met de agrarische sector gericht op reële inspraak: 

landbouwraad 
- respect voor het afgebakend agrarisch gebied 
 

Jeugd 
 
Valerie Taeldeman ging nader in op de plannen inzake jeugd. “De grootste investering van 
deze bestuursploeg wordt het project KUMA/JEUGD.  Met het nieuwbouwproject naast de 
bestaande KUMA scheppen we een definitieve oplossing voor de fuivende jeugd en voor 
het jeugdhuis in het centrum van onze gemeente. Het bestuur blijft inzetten op het 
betoelagen van de jeugdbewegingen via werkingssubisidies, kampsubsidies, kadervorming 
en fuifsubsidies. “ 
 
De samenwerking tussen  de nieuwe verantwoordelijke van het jeugdhuis en de 
jeugddienst wordt opgedreven via structureel overleg. De nieuwe 
jeugdhuisverantwoordelijke wordt tevens ingeschakeld in het drugpreventiebeleid en in 
het uitwerken van een zomeraanbod.  
 
Opvallend is de uitbreiding van het zomeraanbod: zowel in Maldegem-centrum, Adegem 
en Kleit zullen kinderen 6 volle weken terecht kunnen op het speelplein. Dit biedt een 
oplossing voor ouders die het soms moeilijk hebben om in die periode de opvang van 
kinderen te combineren met werk.  
“Voor het uitbouwen van een lokaal speelweefsel voorzien we jaarlijks 9000 euro en voor 
projecten rond jeugdcultuur 11.000 euro. “ 
 
 



Huisvesting/woonbeleid 

 
Het bestuur blijft de volgende jaren structureel samenwerken met Woonwijzer 
Meetjesland.  
Op regelmatige basis gaat het Lokaal Overleg Wonen door met alle woonactoren die actief 
zijn in Maldegem”, zegt Valerie Taeldeman.  “In nauwe samenwerking met de sociale 
huisvestingsmaatschappijen zullen er nieuwe sociale woonprojecten gerealiseerd worden 
in Maldegem (o.a.Edestraat, binnengebied Melda) en in Kleit (o.a.binnengebied tussen 
Urselweg/Kleitkalseide/Hogebranddreef). We bestrijden de leegstand en verhogen de 
belasting op de onbebouwde percelen in de hoop dat deze percelen op de markt komen.” 
 

Toerisme 
 
Ook toerisme blijft belangrijk, als hefboom voor de lokale economie. De dienst toerisme 
wordt geïntegreerd in bestaande diensten zodat bezoekers voortaan terecht zullen kunnen 
aan meerdere loketten in de gemeente. 
 
 
 

 
 
 

 


