
Een motie van wantrouwen in Maldegem 
 

Onze redenen voor een motie van wantrouwen 
 

Dit zijn onze drie voornaamste redenen voor het indienen van een motie van wantrouwen. Die sluiten aan op de 
argumenten die N-VA in een perstekst formuleerde en waarmee zij uit het bestuur stapt. 

• De aankondigingspolitiek van de burgemeester zorgt voor veel onrust bij vele inwoners. Realisaties van 
prestigeprojecten zoals een cultureel centrum van 25 miljoen en een nieuwe fuifzaal naast de bestaande K-
ba zullen Maldegem met een extreem hoge schuldgraad opzadelen. De Maldegemnaar betaalt en de 
schuldenberg zou een zware hypotheek leggen op elk volgend bestuur. Realisaties van projecten die wel op 
maat zijn van Maldegem (zoals de renovatie van de ontmoetingscentra of investeringen in de jeugd- en 
sportinfrastructuur) laten intussen op zich wachten. Inhoudelijk werd bijna geen enkele vooruitgang 
geboekt. Tal van dossiers slabakten, raakten geblokkeerd of kwamen niet van grond, mede doordat het 
personeelsbestand fel is uitgedund.   

• Er kunnen ernstige vragen worden gesteld bij het draagvlak van dit bestuur bij de bevolking. Participatie en 
inspraak voor de voorliggende projecten ontbreken volledig. Burgers, adviesraden en verenigingen worden 
nauwelijks tot niet betrokken. Dat geldt trouwens ook voor de gemeenteraad en het schepencollege. Dit is 
onaanvaardbaar. De verenigingen wachten overigens nog steeds op de uitbetaling van een deel van de 
middelen uit het Vlaams coronafonds, iets waar de nieuwe bestuursploeg werk van zal maken.  

• De crisis bij het gemeentelijke personeel is gegroeid tot onhoudbare proporties. Steeds meer medewerkers 
kiezen zelf om weg te gaan of worden de laan uitgestuurd. Het vertrouwen van het personeel is zoek. Het 
personeel wordt het slachtoffer van het autoritaire bewind van de burgemeester, en wordt vaak respectloos 
behandeld. Dit wordt nog versterkt door de vele gecontracteerde consultants die vooral hun 'broodheer' 
dienen. Dit is bovendien in strijd met deugdelijk bestuur. Dit alles schaadt niet enkel de medewerkers in hun 
welbevinden, maar leidt ook tot een slecht werkende gemeente. Om het met een beeld te zeggen: de 
burgemeester wou de gemeente runnen als een bedrijf maar na 3 jaar moeten we vaststellen dat ons 
gemeentehuis een kille fabriek geworden is. 

 

Een nieuwe bestuursploeg 
 

N-VA, CD&V en Groen hebben dan ook de voorbije weken zowel op inhoudelijk als op vertrouwensvlak gesprekken 
gevoerd en zijn tot een bestuursovereenkomst gekomen. Door gebruik te maken van een nieuw decreet rond de 
versterking van de lokale democratie dienen we een constructieve motie van wantrouwen in, waarmee we een 
nieuwe bestuursmeerderheid willen installeren. De motie werd deze voormiddag op 2 februari ingediend met de 
bedoeling het nieuwe bestuur te installeren op een extra gemeenteraad op 10 februari, indien de motie een 
meerderheid van de stemmen achter zich krijgt. 

Wij stellen in deze motie de nieuwe ploeg voor die Maldegem de komende drie jaar wil besturen, onder voorbehoud 
van goedkeuring door de gemeenteraad. In de nieuwe bestuursploeg levert N-VA drie schepenen: Nicole Maenhout, 
Peter Van Hecke en Danny Vannevel. Groen levert één schepen: Stefaan Standaert. CD&V levert twee schepenen: 
Valerie Taeldeman en Annelies Lammertyn. CD&V levert ook de nieuwe burgemeester: Koenraad De Ceuninck. 
Marten De Jaeger van CD&V neemt het voorzitterschap van de gemeenteraad op zich.  

 

Contact 

 

Cedric De Smet, voorzitter N-VA, 0476/590388, cedric.desmet@n-va.be 

Alain Van Hoecke, voorzitter CD&V, 0496/040362, vanhoeckealain9@gmail.com 

Peter Timmerman, voorzitter Groen, 0494/561246, peter.timmerman@groen-maldegem.be 
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