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Goedkeuren notulen vorige vergadering

Feiten en context
De notulen van de vorige vergadering worden ten minste acht dagen voor de dag van de
vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Elk gemeenteraadslid heeft
het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van
de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen,
worden de notulen in die zin aangepast.
Hogere regelgeving


Decreet over het Lokaal Bestuur

Met 20 stemmen voor (Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure
Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Wim Vanbiervliet, Guy Blomme, Hilde
Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy,
Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van
Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn), 1 onthouding (Kathleen Ghyselinck)
Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
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Opheffen Loko (Lokaal overleg kinderopvang en
opvoedingsondersteuning)

Feiten en context
Door de evaluatie van de adviesraden (voorjaar 2019) werd tot de conclusie gekomen dat er
voor het lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning een volledig nieuw
alternatief moet gezocht worden.
Hogere regelgeving

Gemeente De Pinte
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Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 (BS 18 juni 2013) houdende het
lokaal beleid kinderopvang
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2019 kennisname zelfevaluatie adviesraden

Motivering
Het lokaal overleg kinderopvang blijft op zich dus wel bestaan gezien het een verplicht
adviesorgaan is. Het orgaan zal een nieuwe werkvorm krijgen als werkgroep binnen de
gezinsraad.
De adviesfunctie van het Lok blijft dus bestaan, dit dan als werkgroep onder de gezinsraad.
De gezinsraad heeft als doel overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen de
verschillende opvanginitiatieven, gezinsverenigingen en ouderraden binnen de gemeente, dit
als groter geheel zodat niet iedereen fungeert op zijn eiland.
Motivatie stemgedrag
De Open VLD fractie wenst 'tegen' te stemmen tegen de ontbinding van het LOK op vandaag
omdat ze vinden dat vooraleer je iets ontbindt om opnieuw onder te brengen in een andere
structuur deze andere structuur eerst op punt moet staan. Vooral rekening houdende met het
feit dat de LOK een wettelijk verplicht adviesorgaan is. Ze zijn hierbij van mening dat de op te
richten gezinsraad – waar het LOK zal in onder gebracht worden, zoals nu wordt voorgesteld,
nog niet voldoende gestructureerd is en het is onvoldoende duidelijk hoe de werkgroepen
zullen functioneren. Verder beschikt het LOK in de nieuwe structuur momenteel nog niet over
de statuten, niettegenstaande dit een wettelijke verplichting is. Hierbij wenst de fractie ook te
verwijzen naar de bedenkingen van VVSG. Bovendien zijn er enkele juridische aspecten
waarmee je rekening moet houden. Het LOK is een adviesraad, met een adviserende functie,
waardoor het zich toch wel onderscheidt van deze andere samenwerkingsverbanden. Je moet
dus echt bewaken dat het LOK zijn adviesfunctie naar het lokaal bestuur toe, blijft behouden:
 bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en bij een eventuele bijsturing
ervan
 over de uitvoering van het beleidsplan en waar nodig bijsturingen voorstellen
 m.b.t. de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.
Met 19 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Wim Vanbiervliet, Guy
Blomme, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen
Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den
Abbeele, Ina Quintyn), 2 stemmen tegen (Christel Verleyen, Evelyne Gomes)
Besluit:
Enig artikel.
Het bestaande lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning wordt opgeheven.
Het lok besliste op 18/09/2019 om zichzelf op te heffen als adviesraad en tot het oprichten
van een gezinsraad met als werkgroep lok.
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Opheffen Amigoscomité (beheersorgaan met betrekking tot interne
werking)

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Wim Vanbiervliet, Raadslid
Feiten en context
Door de evaluatie van de adviesraden (voorjaar 2019) werd tot de conclusie gekomen dat er
voor het Amigoscomité een volledig nieuw alternatief nodig is.
Hogere regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Vorige beslissingen
Besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2019 kennisname zelfevaluatie adviesraden
Gemeente De Pinte
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Motivering
Het Amigoscomité zal een nieuwe werkvorm krijgen als werkgroep binnen de op te richten
gezinsraad.
Het Amigoscomité kan zo mee adviseren en meer draagkracht creëren naar het lokaal bestuur
toe vanuit de werkgroep onder de gezinsraad.
De gezinsraad heeft als doel overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen de
verschillende opvanginitiatieven, gezinsverenigingen en ouderraden binnen de gemeente, dit
als groter geheel.
Motivatie stemgedrag
De Open VLD-fractie wenst hierbij 'tegen' te stemmen aangezien zij hierbij van mening zijn
dat er eerst een nieuwe structuur op punt moet staan vooraleer de oude wordt ontbonden en
niet omgekeerd.
Met 18 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Guy Blomme, Hilde Claeys,
Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Liselotte
Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn), 2
stemmen tegen (Christel Verleyen, Evelyne Gomes)
Besluit:
Enig artikel.
Het bestaande orgaan "Amigoscomité" wordt opgeheven.
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Gezinsraad - oprichting en goedkeuren statuten

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Wim Vanbiervliet, Raadslid
Feiten en context
Oprichten van een gezinsraad als adviesraad van het lokaal bestuur.
Hogere regelgeving
Met de oprichting van de gezinsraad geeft het lokaal bestuur uitvoering aan de bepalingen uit
het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid
kinderopvang. (BS 18 juni 2013)
Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2019 kennisname zelfevaluatie adviesraden

Motivering
De gezinsraad is een adviserend, coördinerend en stimulerend orgaan dat op regelmatige en
systematische wijze het lokaal bestuur, op een niet bindende wijze adviseert over alle
gezinsgerelateerde onderwerpen. De gezinsraad heeft als doel overleg en samenwerking tot
stand te brengen tussen de verschillende opvanginitiatieven, gezinsverenigingen en
ouderraden binnen de gemeente. De gezinsraad kan steeds inhoudelijke werkgroepen
oprichten en ontbinden. Het LOK (lokaal overleg kinderopvang) en het Amigoscomité zijn 2
vaste werkgroepen binnen de gezinsraad. De samenstelling van de werkgroepen wordt
geregeld binnen hun huishoudelijk reglement.
De vertegenwoordigers van de werkgroepen krijgen tijdens de gezinsraad inspraak, maar ook
terugkoppeling over het lokaal beleid.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Een gezinsraad als adviesraad op te richten.
Artikel 2.
De statuten, zoals gehecht in bijlage, goed te keuren.
Gemeente De Pinte
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Artikel 3.
De leden van de werkgroep lokaal overleg kinderopvang (LOK) zijn alle aanbieders van
kinderopvang in de gemeente. De inhoudelijke en adviserende werking is dan ook
hoofdzakelijk gerelateerd aan het thema 'kinderopvang'. De leden van de werkgroep Amigos
zijn de hoofdmonitoren en monitoren van speelpleinwerking Amigos, alsook ouders van
kinderen die naar de speelpleinwerking Amigos gaan. De inhoudelijke en adviserende werking
is dan ook hoofdzakelijk gerelateerd aan het thema 'speelpleinwerking'.
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Opstart digitaal loket kinderopvang

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Wim Vanbiervliet, Raadslid
Feiten en context
Elke gemeente is verplicht een lokaal loket kinderopvang uit te bouwen (decreet 20 april
2012, houdende kinderopvang). Het lokaal loket is geen doel op zich maar een middel om
gezinnen te helpen in hun zoektocht naar kinderopvang en om beter zicht te krijgen op de
verhouding tussen vraag en aanbod.
In Sint-Martens-Latem bestaat een loket kinderopvang in het Sociaal Huis, maar dit beperkt
zich tot het doorgeven van beperkte informatie over de aanbieders van kinderopvang in de
gemeente. Er is geen continu overzicht over beschikbare plaatsen. Om de opdrachten van het
lokaal loket te kunnen vervullen is het noodzakelijk om tot een uitwisseling van gegevens te
komen tussen het lokaal loket en de organisatoren kinderopvang en volstaat het niet om
enkel vragen door te verwijzen.
De Vlaamse overheid kent sinds 1 april 2019 subsidies toe aan loketten die aan de
subsidievoorwaarden voldoen. Een gesubsidieerd lokaal loket kinderopvang is vanaf 2020 wel
verplicht om een ruimere registratie te doen van de opvangvragen en daarover te rapporteren
aan Kind en Gezin.
Via een lokaal loket kinderopvang verzamel je enerzijds heel wat gegevens over vraag en
aanbod aan kinderopvang binnen de gemeente waardoor een goed beleid mogelijk is.
Anderzijds heeft een lokaal bestuur als opdracht om dienstverlening zo toegankelijk mogelijk
te maken voor de burgers in de gemeente. Hiertoe kan een goed werkend loket kinderopvang
sterk bijdragen. We wensen het bestaande Loket Kinderopvang dan ook professioneler en
klantvriendelijker uit te bouwen.
Een loket kinderopvang kan zowel een fysiek onthaal als een digitaal platform zijn. De
voorkeur gaat uit naar een 2-ledig systeem, waarbij ouders, begeleiders en het lokaal bestuur
snel info kunnen vinden in een digitaal systeem, maar toch de nodige menselijke
ondersteuning krijgen bij de zoektocht naar kinderopvang.
Een geïntegreerd Lokaal Loket Kinderopvang voor De Pinte en Sint-Martens-Latem lijkt in
functie van de andere samenwerkingen op het vlak van kinderopvang tussen de beide
besturen opportuun. Dit staat ook omschreven in de samenwerkingsovereenkomst tussen het
Lokaal Bestuur De Pinte en Lokaal Bestuur Sint-Martens-Latem met betrekking tot het Huis
van het Kind De Pinte - Sint-Martens-Latem (goedkeuring gemeenteraad 29 april 2019).
Artikel 1§4 stelt: beide besturen trachten het Lokaal Overleg Kinderopvang te integreren. Bij
de start van de samenwerking wordt onderzocht hoe de verschillende subsidies en voordelen
aan de respectievelijke kindbegeleiders in de gezins- en groepsopvang uit De Pinte en SintMartens-Latem op elkaar kunnen afgestemd worden.
De subsidie voor de beide besturen bedraagt in totaal 3.242,31 euro (De Pinte: 1847,77 euro
en Sint-Martens-Latem: 1394,54 euro).
Er werden offertes opgevraagd bij volgende leveranciers en dienstverleners met betrekking
tot het Lokaal Loket Kinderopvang:
Infano vzw, Keizerstraat 35, 1740 Ternat
Landelijke Kinderopvang, Remylaan 4B, 3018 Wijgmaal
Cubitec, Ertbruggelaan, 46 , 2100 Antwerpen
Er werden 3 offertes ontvangen:
Infano vzw, Keizerstraat 35, 1740 Ternat
Landelijke Kinderopvang, Remylaan 4B, 3018 Wijgmaal
Cubitec, Ertbruggelaan, 46 , 2100 Antwerpen
Het verslag van nazicht in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Hogere regelgeving
Gemeente De Pinte
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Decreet van 20 april 2012 houdende kinderopvang van baby's en peuters, hoofdstuk
4, artikel 13
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 (BS 18 juni 2013) houdende het
lokale beleid kinderopvang (met betrekking tot het Lokaal Overleg Kinderopvang)

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 1 oktober 2018, waarbij de oprichting van de
intergemeentelijke dienst 'Huis van het Kind' gunstig werd geadviseerd
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018, waarin de
samenwerkingsovereenkomst tussen Lokaal Bestuur De Pinte en Lokaal Bestuur SintMartens-Latem werd goedgekeurd

Motivering
Gezien de hoge kostprijs van Cubitec, wordt er al niet geopteerd om met hen samen te
werken. Wanneer er gekeken wordt naar Infano en Landelijke kinderopvang, dan is het
grootste voordeel van Infano dat zoekende ouders daar meteen een zicht hebben op vrije
plaatsen. Er is opvolging vanaf registratie tot en met toewijzing. Dit is bij landelijke
kinderopvang niet het geval. Het uitgangspunt ligt daar helemaal anders (ouders worden
enkel ondersteund wanneer de zoektocht moeilijk loopt en mogen eerst zelf hun weg zoeken).
Omwille van dit grote extra voordeel wordt de uitvoering van dit digitaal loket gegund aan
Infano. Hierbij is er geen kost voor het lokaal bestuur. De Pinte en Sint-Martens-Latem geven
hiervoor enkel de subsidies af die door Kind en Gezin ontvangen worden hiervoor.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt één lokaal loket Kinderopvang georganiseerd door De Pinte en Sint-Martens-Latem.
De uitvoering van het lokaal Overleg Kinderopvang gebeurt hierdoor zoals omschreven in de
samenwerkingsovereenkomst Huis van het Kind De Pinte – Sint-Martens-Latem.
Artikel 2.
De uitvoering van het Lokaal Loket Kinderopvang wordt gegund aan de prijs-kwaliteit meest
voordelige bieder, namelijk Infano. Zij staan in voor de subsidieaanvraag, de opvolging van
vragen en de begeleiding van de ouders, de rapportering aan Kind en Gezin en de
terugkoppeling aan de lokale besturen via het Huis van het Kind. Hier zijn geen kosten voor
het lokaal bestuur aan verbonden, De Pinte en Sint-Martens-Latem geven hier enkel de
subsidies die hiervoor ontvangen worden af.
Artikel 3.
Het advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang van Sint-Martens-Latem en De Pinte, op
datum van 18 september 2019 wordt toegevoegd in bijlagen.
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CREAT - instappen raamovereenkomst strooizout

Feiten en context
Doordat het lokaal bestuur is toegetreden tot de aanvullende diensten van Farys, kunnen wij
via CREAT gebruik maken van de raamovereenkomsten.
De dienst Grondzaken wenst gebruik te maken van de overeenkomst voor strooizout.
Op deze overeenkomst is een bijdrage aan CREAT van 5% van toepassing.
Hogere regelgeving


Decreet over het Lokaal Bestuur

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 26 september 2016 betreffende de toetreding tot de
divisie aanvullende diensten van Farys

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Gemeente De Pinte
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Besluit:
Enig artikel.
Er wordt ingestapt op de raamovereenkomst strooizout via CREAT.
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Wijk-Werken Leie en Schelde - regierol sociale economie

Feiten en context
Het Wijk-Werken is de opvolger van de vroegere PWA’s.
De projectvereniging ‘Wijk-Werken Leie en Schelde’ werd opgericht per 1 januari 2018 met
als deelnemende besturen Merelbeke (maatschappelijke zetel), Deinze, De Pinte,
Destelbergen, Gavere, Melle, Nazareth, Nevele, Sint-Martens-Latem en Zulte.
In de statuten van de projectvereniging is voorzien dat, naast het Wijk-Werken, ook andere
tewerkstellingsinitiatieven voor doelgroepen binnen de vereniging kunnen georganiseerd
worden.
De Raad van Bestuur van het Wijk-Werken Leie en Schelde stelt voor dat Wijk-Werken Leie
en Schelde de 'regierol sociale economie' op zich neemt voor het volledige werkingsgebied
van de projectvereniging, met als doel:
 de ontwikkeling van een gedragen beleidsvisie op de sociale economie;
 de uitbouw van lokale sociale economie en het maatschappelijk verantwoord
ondernemen;
 het bevorderen van de samenwerking met en tussen de sociale economie.
Hogere regelgeving
De wet van 26 mei 2002 betreffende recht op maatschappelijke integratie.
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het
vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van
de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012
betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie
en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen
Besluit van de Vlaamse regering van 25 september 2017 betreffende wijk-werken
De statuten van de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde
Motivering
De Vlaamse overheid voorziet in een subsidie van 50.000 euro per jaar, gedurende de periode
2020-2025 (m.a.w. 300.000 euro over de gehele periode).
De Vlaamse overheid verplicht enkel drie breed geformuleerde acties per jaar:
1. de netwerking op het grondgebied stimuleren;
2. de lokale sociale economie verder uitbouwen;
3. het maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen.
Het betreft acties op het niveau van de regierol, het is m.a.w. niet de bedoeling om zelf
activiteiten te ontplooien zoals bvb. het opzetten van een maatwerkbedrijf. Mogelijke
voorbeelden zijn: een kenningsmakingsbeurs voor de reguliere economie en de sociale
economie, opleidingsaanbod versterken voor doelgroepmedewerkers, het verduurzamen van
overheidsopdrachten, ... (meer voorbeelden in de presentatie in bijlage).
Het indienen van het voorstel moet gebeuren voor 31 januari 2020 en zou gebeuren via de
projectvereniging. Vanuit de provincie wordt ondersteuning geboden bij de opmaak van de
aanvraag.
Plaats in meerjarenplan en budget
In het meerjarenplan 2020-2025 dient een actie 'regierol sociale economie' te worden
voorzien.
Er is echter geen financiële impact voor het lokale bestuur. De Vlaamse subsidie wordt aan de
projectvereniging uitgekeerd, er worden geen bijkomende financiële bijdragen van de
deelnemende besturen verwacht.
Gemeente De Pinte
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel
Akkoord te gaan dat de regierol sociale economie wordt opgenomen door de projectvereniging
Wijk-Werken Leie en Schelde.
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Interne controle gemeente - rapport 2018

Feiten en context
Ingevolge het Gemeentedecreet is de algemeen directeur verantwoordelijk voor de interne
controle op de werking van de gemeentelijke diensten. Zij stelt het interne controlesysteem
vast, na overleg met het managementteam. De algemeen directeur rapporteert jaarlijks over
de organisatie en de werking van het interne controlesysteem. In uitvoering hiervan wordt het
verslag m.b.t. werkingsjaar 2018 voorgelegd.
Hierbij dient opgemerkt dat met de invoering van het decreet lokaal bestuur het begrip
interne controle werd vervangen door organisatiebeheersingssysteem. Door de raad werd in
zitting van 24 juni 2019 een gezamenlijk kader voor gemeente en OCMW goedgekeurd.
Hogere regelgeving



Gemeentedecreet
Decreet over Lokaal Bestuur

Besluit:
Enig artikel.
Er wordt kennisgenomen van de rapportering interne controlesysteem werkingsjaar 2018.
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Princiepsbeslissing voor samenwerking met het oog op de realisatie
van een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Feiten en context
Gelet op het feit dat een lokaal sociaal beleid een gezamenlijke opdracht is van alle lokale
besturen, dient de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn een
princiepsbeslissing te nemen voor het uitbouwen van een samenwerking rond het
Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) tussen de lokale besturen van Deinze, De Pinte, Nazareth,
Sint-Martens-Latem, Zulte, de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten en het
CAW Oost-Vlaanderen.
Hogere regelgeving





Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Bestuursdecreet van 7 december 2018
Decreet lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018
Besluit van de Vlaamse regering van 30 november 2018 over het lokaal sociaal beleid

Motivering
Hoofstuk 4 van het decreet lokaal sociaal beleid heeft aan de lokale besturen een duidelijk
opdracht toegekend. Als regisseurs van het lokaal sociaal beleid moet het lokaal bestuur werk
maken van een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening voor
de bevolking en daarbij moet bijzondere aandacht worden besteed aan de onderbescherming.
Daartoe bouwt het lokaal bestuur een Sociaal Huis uit. Het Sociaal Huis moet een herkenbaar
lokaal aanspreekpunt zijn voor burgers met betrekking tot het aanbod van lokale sociale hulpen dienstverlening. Vanuit dit Sociaal Huis wordt, onder regie van het lokale bestuur, een
samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal gerealiseerd dat minstens het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn, het erkende centrum voor algemeen welzijnswerk en
de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen omvat (verplichte actoren).
Het decreet lokaal sociaal beleid heeft expliciet vermeld dat het lokaal bestuur
dat geïntegreerd breed onthaal ook mag realiseren in samenwerking met andere lokale
besturen.
Gemeente De Pinte
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Het decreet stelt verder dat de Vlaamse Regering kan bepalen welke functies het
samenwerkings-verband geïntegreerd breed onthaal moet opnemen, maar in elk geval
moeten het minstens de volgende functies zijn:
1° neutrale informatie over het aanbod van de lokale sociale hulp- en dienstverlening
verstrekken;
2° de rechten verkennen;
3° de rechten realiseren;
4° de hulpvragen verhelderen;
5° neutraal naar de gepaste lokale sociale hulp- en dienstverlening doorverwijzen.
De decreetgever heeft ook een de volgende werkingsprincipes van een GBO vastgelegd:
1° neutraal, bekend, herkenbaar en zichtbaar zijn voor de burger;
2° generalistisch werken met specialisaties binnen handbereik;
3° outreachend handelen naar kwetsbare doelgroepen;
4° in continuïteit in de hulp- en dienstverlening voorzien;
5° participatief en krachtgericht werken in de hulp- en dienstverlening.
De actoren die verplicht deel moeten uitmaken van het samenwerkingsverband geïntegreerd
breed onthaal wisselen onder elkaar persoonsgegevens uit opdat aan die gebruikers
verantwoorde hulp- en dienstverlening kan worden verstrekt en opdat de continuïteit van de
hulp- en dienstverlening kan worden gegarandeerd. De verwerking van de onderscheiden
categorieën van persoonsgegevens voorziet in een passend beveiligingsniveau en gebeurt met
de nodige vertrouwelijkheid.
De Huizen van het Kind, vermeld in artikel 7 van het decreet van 29 november 2013
houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, maken deel uit van een
integraal en afgestemd beleid met betrekking tot toegankelijkheid van de lokale sociale hulpen dienstverlening en de aanpak van onderbescherming. De lokale besturen moeten in hun
nieuw meerjarenplan hun actie- punten voorzien voor de lokale uitvoering van het decreet
lokaal sociaal beleid
Met deze uitgangspunten voor ogen is er in onze regio een overleg op gang gekomen met de
5 lokale besturen (gemeenten en OCMW’s), het CAW en de diensten maatschappelijk werk
van de mutualiteiten, allen ook kernleden van de Eerstelijnszone Schelde en Leie. De idee was
dat men best kiest voor een maximale overlapping van werkingsgebieden van verschillende
bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden in de sector van sociale zaken en welzijn. Het
GBO staat los van het verhaal van de Eerstelijnszone maar zal in de toekomst zeker een
belangrijke methodiek aanreiken om ook het verhaal van de eerstelijnszone tot een succes te
maken.
Met vertegenwoordigers van de lokale besturen (schepenen, voorzitters BCSD, ambtenaren
gemeente en OCMW) van Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, een
vertegenwoordiger van alle diensten maatschappelijk werk mutualiteiten en het CAW OostVlaanderen werden 2 voorbereidende vergaderingen belegd in het DC Leiespiegel Deinze.
Daarbij primeerde het idee dat samenwerking en kostendeling de beste optie is voor alle
deelgenoten. De samenwerking opent mogelijk ook Vlaamse subsidies (€ 25.000/jaar –
samen halen we het vereiste minimumaantal inwoners), maar dat is geen verworven recht en
is afhankelijk van de beslissingen van de nieuwe Vlaamse regering; De lokale besturen
moeten een principieel besluit nemen met de volgende inhoud:
a)
Men is bereid verder samen te werken met de lokale besturen van Deinze, De Pinte,
Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, de diensten maatschappelijk werk van de
mutualiteiten en het CAW Oost-Vlaanderen voor de realisatie van een Geïntegreerd Breed
Onthaal
b)
Het blijft een feitelijk samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid met een
afgelijnde duurtijd van één legislatuur, maar verlengbaar indien wenselijk. De onderliggende
afspraken zullen geregeld worden met een partnerschapsovereenkomst GBO;
c)
Het GBO vergt een specifieke methodiek en voldoende manuren om deze decretale
verplichting te realiseren. Er wordt aan de raden voorgesteld om 1 VTE contractuele
deskundige GBO (maatschappelijk werker, B1-B3) aan te stellen. Deze deskundige werkt voor
de 5 besturen, elk heeft evenveel baat zodat de elk van de 5 lokale besturen 1/5de van de
loon- en andere kosten dient te dragen.
d)
Elk lokaal bestuur zal in het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 het actiepunt GBO
opnemen en de middelen die zij besteden aan dat actiepunt duidelijk vermelden zodat de
kans op een Vlaamse subsidie voor een GBO-samenwerking (maximum € 25.000 per jaar)
wordt gevrijwaard.
e)
Overwegende dat het lokaal sociaal beleid alle lokale besturen overspant wordt het
principieel besluit voorgelegd aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
van het OCMW;
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Financiële impact
De princiepsbeslissing bevat een luik over de noodzakelijke personeelsinzet (1 contractuele
VTE, maatschappelijk werker) waarvan de jaarkost kan geraamd worden op € 50.000. De
Vlaamse administratie kondigt een toelage aan van € 25.000 per jaar maar men moet
wachten op het nieuwe Vlaamse regeerakkoord.
Afhankelijk van het wel of niet verwerven van een Vlaamse subsidie wordt de kost per
deelnemend lokaal bestuur geraamd op € 5.000 tot € 10.000 per jaar
Plaats in meerjarenplan en budget
De princiepsbeslissing bevat een luik over de noodzakelijke personeelsinzet (1 contractuele
VTE, maatschappelijk werker) waarvan de jaarkost kan geraamd worden op € 50.000. De
Vlaamse administratie kondigt een toelage aan van € 25.000 per jaar maar men moet
wachten op het nieuwe Vlaamse regeerakkoord.
Afhankelijk van het wel of niet verwerven van een Vlaamse subsidie wordt de kost per
deelnemend lokaal bestuur geraamd op € 5.000 tot € 10.000 per jaar
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De raad keurt het voorstel van samenwerking met het oog op de realisatie van een
Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) principieel goed.
Artikel 2.
Er wordt gekozen voor een samenwerking tussen de lokale besturen van Deinze, De Pinte,
Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, de diensten maatschappelijk werk van de
mutualiteiten en het CAW Oost-Vlaanderen.
Artikel 3.
Er wordt gekozen voor een feitelijk samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid met
een afgelijnde duurtijd van één legislatuur, maar verlengbaar indien wenselijk.
Artikel 4.
De onderliggende afspraken zullen geregeld worden met een partnerschaps-overeenkomst
GBO die moet worden ondertekend door de 5 lokale besturen, een vertegenwoordiger van de
intermutualistische samenwerking diensten maatschappelijk werk en het CAW OostVlaanderen.
Artikel 5.
Het voorstel om 1 VTE contractuele deskundige GBO (maatschappelijk werker, B1-B3) aan te
stellen wordt principieel goedgekeurd, op voorwaarde dat de deskundige zal werken voor elk
van de 5 lokale besturen, en op voorwaarde dat elk van de 5 lokale besturen 1/5de van de
loon- en andere kosten zal dragen en op voorwaarde dat de subsidies vanuit de hogere
overheid effectief gegenereerd worden.
Artikel 6.
Er zal een dossier subsidieaanvraag worden opgemaakt om een Vlaamse subsidie voor een
GBO-samenwerkingsverband in te dienen.
IZ-Pe rsoneel
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Begrip "dagelijks personeelsbeheer" - vaststelling

Feiten en context
De beslissing van de gemeenteraad van 14 december 2009 inzake " dagelijks
personeelsbeheer" moet geactualiseerd worden.
De gemeenteraad dient vast te stellen wat onder het begrip " dagelijks personeelsbeheer"
wordt begrepen. Onder het begrip "dagelijks personeelsbeheer" worden allerlei vormen van
individueel personeelsbeheer verstaan, zoals allerlei aanvragen voor verlof, disponibiliteit,
loopbaanonderbreking e.d., individuele toepassingen van de bepalingen met betrekking tot
vorming en evaluatie e.d. ,bepalingen die rechtstreeks voortvloeien uit een de toepassing zijn
van de rechtspositieregeling voor het personeel, evenals het vastleggen van vakantieperiodes
en feestdagen.
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Het dagelijks personeelsbeheer moet toegewezen worden aan de algemeen directeur. De
algemeen directeur kan de uitoefening van het dagelijkse personeelsbeheer ook
toevertrouwen aan andere personeelsleden.
Hogere regelgeving




Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 , in het bijzonder artikelen 40
en 170
Decreet van 27 maart 1991 in verband met de rechtspositieregeling van het
gesubsidieerd personeel in het gesubsidieerd officieel onderwijs, in het bijzonder
artikel 4 §5
Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2009 in verband met de vaststelling
"dagelijks personeelsbeheer"
Besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2018 in verband met de kennisname van
de rechtspositieregeling gemeente De Pinte

Motivering
De gemeenteraad beschikt over de bevoegdheid dit begrip zelf in te vullen met dien verstande
dat de aangelegenheden die door een wettelijke of decretale bepaling of een
uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan een ander gemeentelijk bestuursorgaan zijn
voorbehouden (zoals bepaald in de rechtspositieregeling van de gemeente en van het
gesubsidieerd officieel onderwijs) niet kunnen gedelegeerd worden. Het is aangewezen om
alles wat op wettige wijze binnen een wettelijke opgelegde termijn moet afgehandeld worden
daadwerkelijk aan de algemeen directeur over te laten.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het dagelijks personeelsbeheer, zoals bedoeld in artikel 170 van het decreet over het lokaal
bestuur dat aan de algemeen directeur wordt toevertrouwd wordt als volgt vastgesteld:
a) Individueel personeelsbeheer
1. Het vaststellen en aanpassen van functiebeschrijvingen van het gemeentepersoneel met
uitzondering van de decretale graden
2. Het geven van toestemming voor dienstreizen en de keuze van het meest geschikte
vervoermiddel
3. Het beslissen over het al dan niet toekennen van volgende verloven/loopbaanmaatregelen
 Bevallingsverlof
 Opvangverlof
 Onbetaald verlof als gunst/ als recht
 Verlof voor opdracht
 Omstandigheidsverlof
 Loopbaanonderbreking
 Zorgkrediet
 Politiek verlof
 Vakbondsverlof
4. Het voeren van de procedure inzake opdrachthouderschap:
 De personeelsleden die door de aard van hun functie in aanmerking komen voor
opdrachthouderschap, op de hoogte brengen dat ze zich kandidaat kunnen stellen
 Het toetsen van de ingediende kandidaturen aan de opdracht en de daarvoor geldende
competentievereisten
 Beslissen over de toewijzing van de opdracht op basis van een vergelijking van de
kandidaten
5. Het vaststellen van de duur van de in aanmerking komende diensten, voor de opbouw van
de geldelijke anciënniteit, die het personeelslid in het onderwijs als interim of als tijdelijk
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personeelslid heeft gepresteerd aan de hand van een attest, verstrekt door de bevoegde
autoriteiten
6. Het indienen van een voorstel aan de aanstellende overheid voor de toewijzing van de
waarneming van een hogere functie aan een welbepaald personeelslid
7. Het indienen van een voorstel tot procedure interne mobiliteit ten aanzien van de
aanstellende overheid
8. Het beslissen over de dienstvrijstellingen
9. De individuele weddevaststelling met inbegrip van de beslissing over de overname van
anciënniteiten, weliswaar binnen de grenzen inzake meerekenbaarheid van anciënniteiten
bepaald door de gemeenteraad(in de rechtspositieregeling) en de grenzen die de aanstellende
overheid (in de vacature) heeft gesteld
10. Het beslissen over het doorschuiven in de functionele loopbaan
11. Het vaststellen van de toelage voor het waarnemen van een hogere functie (statutaire
functie) en van de salarisschaal verbonden aan de hogere functie
12. Het goedkeuren van aanvragen van personeelsleden voor toelagen en vergoedingen
13. Beslissen over het presteren van overuren en de goedkeuring ervan
14. Een personeelslid opdragen om zich buiten de normale diensturen thuis beschikbaar te
houden voor interventies (permanentieplicht)
15. Een personeelslid oproepen, voor een dringend werk buiten de arbeidstijdregeling of
permanentieplicht
16. Het opleggen van een personeelslid van tijdelijk andere arbeid (cfr. arbeidsreglement)
17. Het beslissen over de overdracht van balansuren naar de volgende maand
18. Het beslissen over het toestaan van afwijkingen van de vastgesteld recuperatieregeling in
het kader van uitzonderlijke activiteiten
19. Het verlenen van toestemming om het werk te hervatten na een periode van
ongerechtvaardigde afwezigheid
20. Het verlenen van een afwijking op het reglement van de tijdsregistratie
21. Beslissen over het aantal vakantiedagen
22. Toelating tot overdracht van vakantiedagen naar het volgende vakantiejaar
23. Vastleggen van één of meer collectieve vakantiedagen
24. Organisatie van ziektecontrole, uitgeoefend door het geneeskundig controleorgaan dat is
aangeduid door het bestuur
25. Beslissing over de niet-erkenning van een afwezigheid als ziekteverlof
26. Bepalen van het jaarlijks ziektekrediet
27. Beslissing over het deeltijds opnieuw opnemen van de functie door het statutaire
personeelslid, na een afwezigheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht
28. Het toezicht op de afspraken van die het leidinggevend personeelslid maakt met het
statutaire op proef aangestelde personeelslid, het contractueel personeelslid tijdens de
inloopperiode of het bevorderde personeelslid voor de actieve inwerking van dit personeelslid
in zijn functie en zijn integratie in de gemeentelijke diensten
29. Controle op de naleving van de beroepsplichten van het personeelslid
30. Controle op de aanwezigheid, afwezigheid, naleving van de arbeids- en pauzetijden.
31. Controle op prestaties en attitude
b) Individuele toepassingen van de bepalingen met betrekking tot vorming
32. Opstellen van een vormingsplan per personeelslid
33. Het behandelen en goedkeuren van de individuele vormingsaanvragen
34. De verplichting opleggen om aan vormingsactiviteiten deel te nemen (inclusief beslissen
over het budgethouderschap, de goedkeuring van de wijze van verplaatsing en goedkeuring
van de gemaakte kosten)
35. Het toekennen van dienstvrijstelling voor de deelname aan verplichte vormingsactiviteiten
36. Het toekennen van vrijstellingen voor de deelname aan een vormingsactiviteit in het
kader van de vormingsplicht
37. Beslissen over welk personeelslid voorrang krijgt wanneer een gelijktijdige deelname aan
een vormingsactiviteit vanwege het dienstbelang niet mogelijk is
38. Het toestemmen of weigeren van de deelname aan niet verplichte vormingsactiviteiten
inclusief beslissen over het budgethouderschap, de goedkeuring van de wijze van verplaatsing
en goedkeuring van de gemaakte kosten) én het toekennen van dienstvrijstelling voor de
deelname aan deze niet verplichte vormingsactiviteiten.
c) Individuele toepassing van de bepalingen met betrekking tot opvolging en
evaluatie
39. Zorgen voor de interne organisatie van de opvolging van de personeelsleden
40. Het aanduiden van de evaluatoren en hun opvolgers voor de verschillende diensten van
de gemeente en dit in overleg met het managementteam
41. Zorgen dat de evaluatoren opgeleid zijn om hun taak als evaluator uit te voeren
42. Waken over de eenduidige toepassing van het opvolgingssysteem binnen de diensten
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43. Voor de ongunstig geëvalueerde evaluatoren, al dan niet tijdelijk, een andere evaluator
aanwijzen
44. Naar aanleiding van de evaluatie passende maatregelen nemen met het oog op het
verbeteren van de wijze waarop het betrokken personeelslid functioneert
45. Met uitzondering van het ontslag wegens beroepsongeschiktheid beslissen over het gevolg
van de evaluatie (op basis van het voorstel van de evaluator), de algemeen directeur
formuleert zelf het gevolg voor de personeelsleden van wie hij evaluator is, en baseert zijn
beslissing daarop
46. Indienen van een gemotiveerd voorstel tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid op
basis van het evaluatieverslag van de tussentijdse evaluatie
47. Beslissen over het ontslag wegens beroepsongeschiktheid wanneer de algemeen directeur
de aanstellende overheid is
48. Naar aanleiding van de beroepsprocedure tegen de evaluatie, het schriftelijk advies van
de beroepsinstantie in ontvangst nemen en voor ontvangst tekenen
49. Naar aanleiding van de beroepsprocedure tegen de evaluatie, beslissen over de
bevestiging of aanpassing van de evaluatie en van het evaluatieresultaat en een
gemotiveerde beslissing schriftelijk meedelen aan het personeelslid, aan de voorzitter van de
beroepsinstantie en aan de evaluator
50. Bij het uitblijven van het advies van de beroepsinstantie binnen de vastgestelde termijn
de evaluatie en het evaluatieresultaat in de gunstige zin aanpassen
51. Doorgeven aan de beroepsinstantie van een beroep tegen de evaluatie met een ongunstig
evaluatieresultaat, ingediend door het personeelslid
d) Collectief personeelsbeheer
52. Het opmaken van dienstroosters (in uitvoering van het arbeidsreglement)
53. Het vastleggen van vakantieperiodes binnen de bepalingen van het arbeidsreglement en
de rechtspositieregeling
54. Het toestaan van een uitzondering op de algemene regeling inzake dienstverzekering
55. Het opstellen van dienstnota's
56. Het opstellen van aanvraagformulieren voor allerlei aanvragen (vorming, toelagen;;)
57. Interne communicatie over personeelsaangelegenheden
58. Het nemen van maatregelen inzake werkregeling bij uitzonderlijke temperaturen
e) Andere
59. Het voeren van schriftelijke communicatie in het kader van de spontane sollicitaties
60. Het verstrekken van verklaringen en het ondertekenen van attesten met betrekking tot
personeelsadministratie die geen beslissing van het college van burgemeester en schepenen
of de gemeenteraad inhouden
61. Het voor kennisneming viseren van de berichten van de vakorganisaties die in de lokalen
van de diensten van het personeel waarvan zij de beroepsbelangen behartigen worden
aangeplakt (KB tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling tussen de
overheid en de vakbonden van haar personeel)
62. Aanduiden van de plaatsen waar berichten kunnen worden aangeplakt
63. Beheer van de individuele personeelsdossiers
64. Controle op de naleving van het arbeidsreglement en van de rechtspositieregeling
Artikel 2.
Het college van burgemeester en schepenen blijft bevoegd voor de materies bedoeld in punt 1
en 3 als het gaat over het gesubsidieerd personeel van het onderwijs zoals bedoeld in het
decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositieregeling van het gesubsidieerd
personeel in het gesubsidieerd officieel onderwijs.
Artikel 3.
Het college van burgemeester en schepenen blijft bevoegd voor de vormingsaanvragen
uitgaande van het gesubsidieerd personeel van het onderwijs zoals bedoeld in punt 33 indien
de vorming een vervanging noodzakelijk maakt.
Artikel 4.
De algemeen directeur rapporteert ieder kwartaal aan het college van burgemeester en
schepenen over de uitoefening van de in artikel 1 opgesomde bevoegdheden inzake dagelijks
personeelsbeheer.
Artikel 5.
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 oktober 2019.
Artikel 6.
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Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst Interne zaken en de leden van
het managementteam.
Artikel 7.
Het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2009 wordt opgeheven per 1 oktober
2019.
IZ- Onde rwijs
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Aanmeldingsprocedure onderwijs

Feiten en context
Het nieuwe inschrijvingsdecreet voor het onderwijs werd tijdens de plenaire vergadering van
het Vlaams Parlement op 24 april 2019 goedgekeurd. Het is van toepassing voor
inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021. Scholen die inschrijvingen willen weigeren,
zullen digitaal moeten aanmelden. Als er geen capaciteitsprobleem is, moet er niet digitaal
aangemeld worden, maar het mag wel. In het lokaal overleg onderwijs met de vijf
basisscholen van de gemeente De Pinte / Zevergem werd overeengekomen om gezamenlijk
aan te melden. De gemeenteraad heeft in zitting van 26 augustus 2019 beslist om een
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met V-ICT-OR om centraal aan te melden voor de
vijf basisscholen van De Pinte.
Daarbij werd al gesteld dat de 5 basisscholen gezamenlijk wensen aan te melden.
Indien men wenst te starten met een digitaal aanmeldingssysteem moet men voor 15
november een standaarddossier of een afwijkingsdossier indienen bij AGODI of de Commissie
inzake Leerlingenrechten.
Bij het indienen van het dossier moet men de criteria bepalen op welke manier de kinderen
geordend worden in het systeem. Ook moet men bepalen of men voorrang wenst te verlenen
aan de broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeel. Tot slot moet men ook
weten voor welk capaciteitsniveau men wenst aan te melden.
Wat de ordeningscriteria betreft, heeft men volgende mogelijkheden:
 Afstand: van de school tot domicilie en/of werkplek ouder
 Schoolkeuze: plaats van de school op de voorkeurslijst van de ouder
 Toeval: enkel in combinatie met afstand of schoolkeuze
Men kan deze criteria ook combineren
De basisscholen van De Pinte houden rekening met de relatieve aanwezigheid van
indicatorleerlingen en passen de verplichte dubbele contingentering toe bij 1ste en 2de
kleuterklas en 1ste leerjaar. Zij volgen de 8,5% van AGODI voor de gemeente De Pinte
(cijfers van 2017-2018 en gepubliceerd op de website van AGODI). De relatieve aanwezigheid
is de procentuele verhouding tussen het aantal indicatorleerlingen (124 leerlingen in De Pinte)
en het totaal aantal leerlingen (1458 leerlingen in De Pinte).
Hogere regelgeving




Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997
Omzendbrief BaO/2012/01 in verband met inschrijvingsrecht en
aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 26 augustus 2019 in verband met de
samenwerkingsovereenkomst Centraal Aanmeldingsregister ten behoefte van
onderwijsinstellingen

Adviezen



Advies van de schoolraad
Advies van lokaal overleg scholen

Motivering
De verschillende basisscholen wensen in te stappen in een aanmeldingssysteem. De directies
zijn van mening dat het criterium van visie van de school, het pedagogisch aspect het
belangrijkste criterium is bij een aanmelding . Na de schoolkeuze zou men dan in tweede
instantie rekening willen houden met de afstand.
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Het is aangewezen voorrang te verlenen aan broers en zussen en kinderen van personeel,
men kan deze samen digitaal aanmelden met de andere/overige leerlingen met respect voor
voorrang. Broers en zussen en kinderen van personeel worden dan eerst geordend. De
directies zijn eveneens van oordeel dat men best voor alle leerjaren aanmeldt.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de aanmeldingsprocedure met
als eerste keuze de ordeningscriteria van de schoolkeuze en in tweede instantie de afstand
van de school.
Artikel 2.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het gegeven dat er voorrang wordt verleend
aan kinderen die behoren tot dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel en dat het
capaciteitsniveau waarvoor men aanmeldt geldt voor alle jaren.
Artikel 3.
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om een
aanmeldingsdossier op te maken rekening houdend met bovenstaande artikelen en dit voor
15 november 2019 in te dienen bij de bevoegde instanties.
Ruimtelijke o rdeni ng en mi lieu
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Hernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Som
vzw aangaande de huishoudelijke energiescans

Feiten en context
Sinds 2015 voert SOM vzw huishoudelijke energiescans uit op het grondgebied van gemeente
De Pinte ten gevolge van de overheveling van het werkingsgebied van Ateljee vzw naar SOM
vzw.
Door een aantal recente wijzigingen in de wetgeving (oa GDPR - zie verder) als ook binnen de
werking van SOM vzw dient de bestaande samenwerkingsovereenkomst op volgende punten
vernieuwd te worden:
 De distributienetbeheerders Eandis en Infrax zijn op 1 juli 2018 gefuseerd tot 1
bedrijf, Fluvius.
 De taakstelling van de energiehuizen is uitgebreid (cf. Besluit van de Vlaamse
Regering d.d. 14/12/2018 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010,
wat betreft de energiehuizen). Door deze wetswijziging vallen de opvolgscans type 2
voortaan onder de bevoegdheid van de energiehuizen. Deze taakstelling valt dus niet
langer onder de gemeentelijke bevoegdheid waardoor deze moet geschrapt worden uit
de bestaande samenwerkingsovereenkomst.
 SOM vzw is geherstructureerd van energiesnoeibedrijf naar energiescanbedrijf. Gezien
de benoeming "energiesnoeier" voorbehouden is voor organisaties die werkzaam zijn
binnen de lokale diensteneconomie, kan SOM vzw deze naam niet langer gebruiken.
 De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection
Regulation (GDPR) van 24 mei 2016 is vanaf 25 mei 2018 integraal van toepassing
geworden. Er dient een verwerkingsovereenkomst aan de bestaande samenwerking
toegevoegd te worden.
Deze bovengenoemde wijzigingen hebben geen invloed op de inhoudelijke uitvoering van de
huishoudelijke energiescans en de sociale energie-efficiëntie projecten. De financiering voor
deze maatregelen behoort nog steeds tot de verantwoordelijkheid van de
distributienetbeheerder waardoor deze samenwerking kosteloos blijft voor de gemeente.
Het college heeft in zitting van 23 augustus 2019 de vernieuwde
samenwerkingsovereenkomst volgens bijlage goedgekeurd. Deze beslissing dient door de
gemeenteraad te worden bekrachtigd.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Gemeente De Pinte
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De gemeenteraad keurt het voorstel van de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen
de gemeente en de VZW Som, volgens bijlage goed.
Artikel 2.
De burgemeester en algemeen directeur worden gemachtigd om de
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
ROM-Milieu
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Samenstelling gemeentelijke MINA-raad - kennisname

Feiten en context
Na de start van de nieuwe legislatuur voorzien de statuten van de MINA-raad dat de
adviesraad opnieuw moet worden samengesteld.
Er werd een oproep gedaan via de gemeentelijke infokrant voor nieuwe leden. Het
schepencollege nam kennis van de ledenlijst op 14 juni 2019.
Op 25 juni 2019 ging de installatievergadering door van de MINA-raad, zie verslag in bijlage.
Er volgt later nog een oproep naar de andere adviesraden voor een afgevaardigde, nadat alle
adviesraden opnieuw werden samengesteld.
Vorige beslissingen


Besluit gemeenteraad van 21 oktober 2013 mbt de statuten en samenstelling van de
MINA-raad

Plaats in meerjarenplan en budget
2019/0.SUBDZM/0329-03/649310/GEMEENTE/DZM/IP-GEEN
Besluit:
Enig artikel
Kennis te nemen van de ledenlijst van de gemeentelijke MINA-raad.
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Beheersoverdracht uitbating recyclagepark - overeenkomst
betreffende de exploitatie van het gemeentelijk recyclagepark

Feiten en context
Gemeente De Pinte trad in 1986 toe tot de Intercommunale Vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland (IVM). De benaming is sinds 2003 veranderd
naar ‘Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland’
(IVM o.v.). In 2010 is de vereniging verlengd met een duurtijd van 18 jaar (tot 17 februari
2028).
Voor de dienstverlening is het om praktische, organisatorische en economische redenen
aangewezen dat dit intergemeentelijk wordt aangepakt. De Pinte wil dan ook op termijn
streven naar meer uniformiteit en een gezamenlijk afval- en materialenbeleid binnen de
afvalintercommunale.
De overdracht heeft enkel betrekking op de uitbating (personeel) en het beheer van de
afvalstromen (huur containers, ophaling en verwerking). Het bepalen van de
toegangsvoorwaarden en de tarifering blijft een exclusieve gemeentelijke bevoegdheid. De
afvalfracties waarvoor op heden nog een overeenkomst loopt met een derde partij (bv.
Ateljee) maken geen deel uit van de beheersoverdracht.
Vooraleer het gemeentepersoneel van het recyclagepark kan overgaan naar IVM dient de
gemeentelijke rechtspositieregeling te worden aangepast, dit conform art 185 van het decreet
lokaal bestuur.
De gemeenteraad ging op 26 augustus 2019 principieel akkoord met de uitbesteding, maar
wenste nog meer duidelijkheid over de berekening van het dovicon model.
Hogere regelgeving



Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere
wijzigingen

Gemeente De Pinte

15/27





Decreet van 23 december 2011 (Materialendecreet) betreffende het duurzaam beheer
van materiaalkringlopen en afvalstoffen
Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 (Vlarema) tot vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen en latere wijzigingen
Uitvoeringsplan van 16 september 2016 voor huishoudelijk afval en gelijkaardig
bedrijfsafval van de Vlaamse regering en latere aanpassingen

Vorige beslissingen



Beslissing van de gemeenteraad van 22 juni 2009 m.b.t. de verlenging van de
opdrachthoudende vereniging voor een termijn van 18 jaar, met ingang van
18/02/2010 en lopende tot en met 17/02/2028
Beslissing van de gemeenteraad van 26 augustus 2019 mbt princiepsbeslissing voor
overname van het gemeentelijk recyclagepark door IVM

Plaats in meerjarenplan en budget


2019/0.AFVAL/0300-02/614421/GEMEENTE/DZM/IP-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met de uitbesteding en ondertekening van de overeenkomst
betreffende de exploitatie van het gemeentelijk recyclagepark aan IVM.
Artikel 2.
Na wijziging van de gemeentelijke rechtspositieregeling mbt overname van personeel geeft de
gemeente De Pinte aan de opdrachthoudende vereniging IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29,
9900 Eeklo, de opdracht om het gemeentelijk recyclagepark te exploiteren onder de
voorwaarden zoals opgenomen in bijgevoegde overeenkomst.
Artikel 3.
De burgemeester en algemeen directeur worden gemachtigd om de akte te ondertekenen.
Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900
Eeklo.
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Politieverordening betreffende de inzameling en het beheer van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Feiten en context
Het Uitvoeringsplan met betrekking tot huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen dat in 2016 (de wijzigingen) van kracht werd zorgde voor een aantal
aanpassingen die in de politieverordening moeten worden doorgevoerd. De gemeente stopte
enkele jaren terug al met de inzameling van PMD op het recyclagepark en de ophaling van
groenafval aan huis. Al deze zaken dienden ook nog te worden aangepast, alsook het
stopzetten van de gratis beurten.
De commissie afvalbeheer en de MINA-raad gaf hierover reeds advies in 2017.
Al de wijzigingen werden in het geel aangeduid. De belangrijkste hiervan zijn:
 art 23: geen gebruik van glasbollen voor grote hoeveelheden glas van zelfstandigen
(bv horeca)
 art 42: wijziging door ophaling P+MD
 art 71: handelaars niet meer op zaterdag naar het RP + enkel met handelaarskaart +
beperkt tot 2m³/beurt (hoeveelheid moet vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval)
 art 71: tijdelijke toegangskaarten worden beperkt in tijd
 art 72: stopzetting inzameling luiers = restafval + plastic folies naar betalend gedeelte
(kleine folies via P+MD) + bloempotjes bij harde plastics
 art 80: geen vrachtwagens
 art 84: max 1 m³/bezoek voor alles (geen uitzondering meer van 2m³ voor
groenafval)
Gemeente De Pinte
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Hogere regelgeving







Decreet Lokaal Bestuur
Nieuwe gemeentewet
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA), waaruit blijkt dat prijsvorken moeten worden vastgesteld waarbinnen de
tarieven voor grofvuil en steenpuin moeten vallen
Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van 16
september 2016 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen


beslissing van de gemeenteraad van 15 december 2014 mbt politieverordening
betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De politieverordening betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
Deze politieverordening gaat van kracht op 1 januari 2020. De gemeenteraadsbeslissing van
15 december 2014 betreffende de politieverordening wordt opgeheven vanaf 1 januari 2020.
Artikel 3.
Deze verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig de nieuwe gemeentewet en
het decreet lokaal bestuur.
Artikel 4.
Een eensluidend afschrift van deze verordening wordt conform de Nieuwe Gemeentewet,
toegezonden aan de Deputatie, aan de hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg OostVlaanderen, afdeling Gent en aan de hoofdgriffier van de politierechtbank, Oost-Vlaanderen,
afdeling Gent.
Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de OVAM en IVM.
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Samenstelling gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking
(GROS) - kennisname

Feiten en context
Na de start van de nieuwe legislatuur voorzien de statuten van de GROS dat de adviesraad
opnieuw moet worden samengesteld.
Er werd een oproep gedaan via de gemeentelijke infokrant voor nieuwe leden. Het
schepencollege nam kennis van de ledenlijst op 14 juni 2019.
Op 18 juni 2019 ging de installatievergadering door van de GROS, zie verslag in bijlage.
Er volgt later nog een oproep naar de andere adviesraden voor een afgevaardigde, nadat alle
adviesraden opnieuw werden samengesteld.
Plaats in meerjarenplan en budget
2019/016002.04/0160-03/649309/GEMEENTE/DZM/IP-GEEN
Besluit:
Enig artikel
Kennis te nemen van de ledenlijst van de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking (GROS) .
Gron dzaken

Gemeente De Pinte
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Infrabel - Bezettingsovereenkomst F7 - Nijverheidstraat Daningsdreef

Feiten en context
Bij een routinecontrole langs de spoorlijn heeft Infrabel opgemerkt dat er een fietspad ligt ter
hoogte van de Daningsdreef tot de Nijverheidstraat op Infrabeldomein. Het betreft hier een
perceel tussen kilometerpaal 7.800 en kilometerpaal 8.281 langs spoorlijn 75. De totale
oppervlakte van het perceel is ongeveer 430 m².
Infrabel is akkoord om dit terrein in bezetting te geven en dat voor een duur van maximum 9
jaar, verlengbaar, ingaand op 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 2027.
De jaarlijkse geïndexeerde bezettingsvergoeding voor het betreffende stuk grond bedraagt
133,30 euro. Dit bedrag zal ambtshalve gefactureerd worden.
Motivering
Via de bezettingsovereenkomst geeft Infrabel toelating aan de gemeente om het fietspad op
de route F7 over haar eigendom aan te leggen.
Plaats in meerjarenplan en budget


2019/0.WEGEN/0210-01/610000/GEMEENTE/GZN/IP-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De bezettingsovereenkomst "Toelating nr. 3535.DE PINTE.750", als bijlage bij dit besluit en er
integraal van deel uitmakend, tussen gemeente De Pinte en Infrabel betreffende het fietspad
Daningsdreef - Nijverheidstraat wordt goedgekeurd. Hierdoor verleent Infrabel toelating aan
gemeente De Pinte voor het bezetten van 430m² domein van Infrabel gelegen tussen de
Daningsdreef en de Nijverheidstraat. De bezettingsvergoeding bedraagt 133,30 euro per jaar.
Financiën
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Afsprakennota tussen het gemeentebestuur De Pinte en de Kerkfabriek
Sint-Nicolaas van Tolentijn

Feiten en context
In het Eredienstendecreet van 7 mei 2004, gewijzigd op 6 juli 2012, staat het overleg tussen
het gemeentebestuur en de kerkfabriek centraal. Daarbij is de responsabilisering van beide
actoren een belangrijk gegeven op voet van gelijkwaardigheid.
Om deze samenwerking zo vlot mogelijk te laten verlopen is het wenselijk afspraken te
maken. Deze afspraken kunnen van organisatorische, financiële en praktische aard zijn.
Het gemeentebestuur en de kerkfabriek dienen deze afsprakennota te respecteren. De
kerkfabriek kan in zijn meerjarenplan geen zaken opnemen die strijdig zijn met deze nota.
Hogere regelgeving







Decreet lokaal bestuur
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten
Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst
Omzendbrief BB-2013/01 van 01 maart 2013 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst

Motivering
Gemeente De Pinte
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De vorige afsprakennota liep over de periode 2014-2019. Aangezien deze periode ten einde
loopt en met de opmaak van het nieuw meerjarenplan, is het nuttig om de afsprakennota te
hernieuwen voor de periode 2020-2025.
Motivatie stemgedrag
De gemeenteraadsfractie Ruimte vindt het een gemiste kans dat er niet tot één gedragen
document is gekomen, vanuit het centraal kerkbestuur en de lokale overheid, m.b.t. beide
kerkgebouwen waarbij een verbreding mogelijk kan worden gemaakt voor
gemeenschapsversterkend nevengebruik, in het belang van alle inwoners. De fractie
waardeert de opname van privatief gebruik in de afsprakennota, maar betreurt dat bij twijfel
de pastoor de eindbeslissing heeft. Dit zet de deur open naar mogelijke willekeur.
Met 15 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Guy Blomme, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann
Vandenbussche, Evelyne Gomes), 6 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo
Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn)
Besluit:
Enig artikel.
De Gemeenteraad keurt de opgemaakte afsprakennota voor de periode 2020-2025 goed.
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Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn - Meerjarenplan 2020-2025

Feiten en context
Op 27 juni 2019 keurde de kerkraad Sint-Nicolaas Van Tolentijn te De Pinte het
meerjarenplan 2020-2025 goed.
Op 28 juni 2019 keurde het centraal Kerkbestuur De Pinte + Zevergem het gecoördineerde
meerjarenplan 2020-2025 goed.
Het centraal kerkbestuur dient de rekeningen voor 2 juli 2019 aan de gemeente te bezorgen.
Bij ontstentenis van het versturen van zijn advies naar de gemeenteraad binnen een termijn
van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het inkomen bij het erkend representatief orgaan
van de meerjarenplannen, wordt het voornoemd orgaan geacht een gunstig advies te hebben
uitgebracht.
De gemeenteraad spreekt zich uit over de goedkeuring binnen een termijn van honderd
dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend representatief
orgaan bij de gemeenteoverheid of de dag na het verstrijken van de termijn van vijftig dagen,
en verstuurt zijn besluit uiterlijk de laatste dag van deze termijn aan de provinciegouverneur,
het centraal kerkbestuur, de kerkfabrieken in kwestie en het erkend representatief orgaan. De
gemeenteraad kan het meerjarenplan goedkeuren, niet goedkeuren of aanpassen aan wat in
het overleg, vermeld in artikel 33, besproken werd.
Als binnen de termijn van honderd dagen, bedoeld in het derde lid, geen besluit naar de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabrieken in kwestie en het erkend
representatief orgaan is verstuurd, wordt de gemeenteraad geacht zijn goedkeuring aan de
meerjarenplannen te hebben verleend.Het eredienstdecreet stipuleert in artikel 43 dat het
meerjarenplan aan de goedkeuring van de gemeenteraad onderworpen is.
Het dossier was op 8 augustus 2019 volledig, hierdoor eindigt de adviestermijn op 16
november 2019.
Hogere regelgeving




Decreet lokaal bestuur
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten
Gemeente De Pinte
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Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst
Omzendbrief BB-2013/01 van 01 maart 2013 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 21 oktober 2013 – Kerkfabriek Sint-Nicolaas van
Tolentijn aangaande goedkeuren meerjarenplan 2014-2019

Motivering
De totale exploitatietoelage van de kerkfabriek wordt voor de duurtijd van 2020-2025
momenteel vastgesteld als volgt:
2020: 13 052,47 euro
2021: 19 467,00 euro
2022: 19 470,00 euro
2023: 19 164,00 euro
2024: 19 306,00 euro
2025: 20 572,00 euro
En wordt nog specifiek per jaar bepaald in functie van de reële uitgaven zoals afgesloten in de
jaarrekening.
Er wordt een maximale investeringstoelage van 8 500 euro (met uitzondering van het
dienstjaar 2020 & 2021 waar die 12 500 euro bedraagt) toegekend, die kan aangewend
worden om projecten te realiseren inzake gebouwen aan de erediensten.
Voor de opstart van een investeringsdossier wordt het schepencollege geïnformeerd over de
investering.
Op basis van dit startdossier kan het college bepalen of het akkoord gaat en hieraan de
investeringstoelage koppelen.
Plaats in meerjarenplan en budget



2019/0.DOTATIE/0790-00/649521/BESTUUR/CBS/IE-GEEN
2019/0.DOTATIE/0790-00/664100/BESTUUR/CBS/IE-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
Het meerjarenplan 2020-2025 van Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn wordt
goedgekeurd.
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Afsprakennota tussen het gemeentebestuur De Pinte en de Kerkfabriek
O.L.V.-Hemelvaart

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Kathleen Ghyselinck, Voorzitter
gemeenteraad
Feiten en context
In het Eredienstendecreet van 7 mei 2004, gewijzigd op 6 juli 2012, staat het overleg tussen
het gemeentebestuur en de kerkfabriek centraal. Daarbij is de responsabilisering van beide
actoren een belangrijk gegeven op voet van gelijkwaardigheid.
Om deze samenwerking zo vlot mogelijk te laten verlopen is het wenselijk afspraken te
maken. Deze afspraken kunnen van organisatorische, financiële en praktische aard zijn.
Het gemeentebestuur en de kerkfabriek dienen deze afsprakennota te respecteren. De
kerkfabriek kan in zijn meerjarenplan geen zaken opnemen die strijdig zijn met deze nota.
Hogere regelgeving


Decreet lokaal bestuur
Gemeente De Pinte
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Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten
Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst
Omzendbrief BB-2013/01 van 01 maart 2013 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst

Motivering
De vorige afsprakennota liep over de periode 2014-2019. Aangezien deze periode ten einde
loopt en met de opmaak van het nieuw meerjarenplan, is het nuttig om de afsprakennota te
hernieuwen voor de periode 2020-2025.
Motivatie stemgedrag
De gemeenteraadsfractie Ruimte vindt het een gemiste kans dat er niet tot één gedragen
document is gekomen, vanuit het centraal kerkbestuur en de lokale overheid, m.b.t. beide
kerkgebouwen waarbij een verbreding mogelijk kan worden gemaakt voor
gemeenschapsversterkend nevengebruik, in het belang van alle inwoners. De fractie
waardeert de opname van privatief gebruik in de afsprakennota, maar betreurt dat bij twijfel
de pastoor de eindbeslissing heeft. Dit zet de deur open naar mogelijke willekeur.
Met 14 stemmen voor (Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure
Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Guy Blomme, Antoine Van Nieuwenhuyze,
Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche,
Evelyne Gomes), 6 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard
Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn)
Besluit:
Enig artikel.
De Gemeenteraad keurt de opgemaakte afsprakennota voor de periode 2020-2025 goed.
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Kerkfabriek O.L.V.-Hemelvaart - Meerjarenplan 2020-2025

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Kathleen Ghyselinck, Voorzitter
gemeenteraad
Feiten en context
Op 27 juni 2019 keurde de kerkraad O.L.V.-Hemelvaart te De Pinte het meerjarenplan 20202025 goed.
Op 28 juni 2019 keurde het centraal Kerkbestuur De Pinte + Zevergem het gecoördineerd
meerjarenplan 2020-2025 goed.
Het centraal kerkbestuur dient de rekeningen voor 2 juli 2019 aan de gemeente te bezorgen.
Het eredienstdecreet stipuleert in artikel 43 dat het meerjarenplan aan de goedkeuring van de
gemeenteraad en het advies van het erkend representatief orgaan onderworpen zijn. Bij
ontstentenis van het versturen van zijn advies naar de gemeenteraad binnen een termijn van
vijftig dagen, die ingaat op de dag na het inkomen bij het erkend representatief orgaan van
de meerjarenplannen, wordt het voornoemd orgaan geacht een gunstig advies te hebben
uitgebracht.
De gemeenteraad spreekt zich uit over de goedkeuring binnen een termijn van honderd
dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend representatief
orgaan bij de gemeenteoverheid of de dag na het verstrijken van de termijn van vijftig dagen,
en verstuurt zijn besluit uiterlijk de laatste dag van deze termijn aan de provinciegouverneur,
het centraal kerkbestuur, de kerkfabrieken in kwestie en het erkend representatief orgaan. De
gemeenteraad kan het meerjarenplan goedkeuren, niet goedkeuren of aanpassen aan wat in
het overleg, vermeld in artikel 33, besproken werd.
Gemeente De Pinte
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Als binnen de termijn van honderd dagen, bedoeld in het derde lid, geen besluit naar de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabrieken in kwestie en het erkend
representatief orgaan is verstuurd, wordt de gemeenteraad geacht zijn goedkeuring aan de
meerjarenplannen te hebben verleend.
Het dossier was op 8 augustus 2019 volledig, hierdoor eindigt de adviestermijn op 16
november 2019.
Hogere regelgeving







Decreet lokaal bestuur
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten
Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst
Omzendbrief BB-2013/01 van 01 maart 2013 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 21 oktober 2013 – Kerkfabriek O.L.V.-Hemelvaart
aangaande goedkeuren meerjarenplan 2014-2019

Motivering
De exploitatietoelage van de kerkfabriek wordt voor de duurtijd van 2020-2025 momenteel
vastgesteld op:
2020: 5 436,96 euro
2021: 11 348,63 euro
2022: 11 561,90 euro
2023: 11 509,27 euro
2024: 13 628,56 euro
2025: 14 875,51 euro
En wordt nog specifiek per jaar bepaald in functie van de reële uitgaven zoals afgesloten in de
jaarrekening.
Over de looptijd van dit meerjarenplan wordt een jaarlijkse maximale investeringstoelage van
10 000 euro toegekend (met uitzondering van het dienstjaar 2020 daar bedraagt de
maximale toelage 15 000 euro), die kan aangewend worden om projecten te realiseren inzake
gebouwen aan de erediensten.
Voor de opstart van een investeringsdossier wordt het schepencollege geïnformeerd over de
investering.
Op basis van dit startdossier zal het college bepalen of het akkoord gaat en hieraan de
investeringstoelage kan koppelen.
Plaats in meerjarenplan en budget



2019/0.DOTATIE/0790-00/649521/BESTUUR/CBS/IE-GEEN
2019/0.DOTATIE/0790-00/664100/BESTUUR/CBS/IE-GEEN

Motivatie stemgedrag
De gemeenteraadsfractie Ruimte onthoudt zich, met als motivatie dat onder punt 6 van het
meerjarenplan de intentie van de kerkfabriek kenbaar wordt gemaakt om op de gronden
Blijpoel een bouwproject te voorzien. Met dit signaal willen zij aangeven hier niet mee
akkoord te gaan.
Met 14 stemmen voor (Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure
Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Guy Blomme, Antoine Van Nieuwenhuyze,
Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche,
Evelyne Gomes), 6 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard
Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn)
Gemeente De Pinte
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Besluit:
Enig artikel.
Het meerjarenplan 2020-2025 van Kerkfabriek O.L.V.-Hemelvaart wordt goedgekeurd.
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Hulpverleningszone Centrum – dotatiebesluit - Begroting 2020

Feiten en context
Na de bespreking ervan in de begrotingscommissie keurde het zonecollege van de
Hulpverleningszone Centrum op 4 september 2019 het ontwerp van de begroting voor het
dienstjaar 2020 goed.
De dotaties van de gemeenten aan de Hulpverleningszone Centrum worden jaarlijks
goedgekeurd door de gemeenteraad. In functie van het ontwerp van de begroting en de door
de gemeenten aanvaarde verdeelsleutel worden voor 2020 door gemeente De Pinte volgende
dotaties toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum:
 Voor exploitatie: 278 400,47 euro
 Voor investeringen: 23 246,48 euro
 Bijdrage voor de pensioenen: 1 489,47 euro
De definitieve goedkeuring van de begroting 2020 door de zoneraad is ingepland voor 16
oktober 2019. De begroting van de zone dient te worden goedgekeurd in de zoneraad van
oktober omwille van de door de wetgever opgelegde termijnen inzake het
goedkeuringstoezicht.
De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat de begroting uitvoerbaar
zou zijn. Het bestuurlijk toezicht dient daarom een afschrift van de gemeenteraadsbesluiten
betreffende de dotaties aan de zone te ontvangen om de begroting voor het dienstjaar 2020
definitief te kunnen goedkeuren.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid en aan de Hulpverleningszone Centrum.
Hogere regelgeving




Decreet lokaal bestuur
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 44, 45 en 88
betreffende het vaststellen van de rekeningen
Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de hulpverleningszones, inzonderheid artikelen 16 en 70 betreffende
de balans, artikelen 17 en 71 betreffende de resultatenrekening en artikelen 68 en 69
betreffende de begrotingsrekening

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 1 oktober 2018 aangaande het vaststellen van de
zonale verdeelsleutel

Plaats in meerjarenplan en budget
De gevraagde dotatie zal in het meerjarenplan 2020-2025 opgenomen worden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Keurt goed de dotatie voor het dienstjaar 2020 van 278 400,47 euro voor exploitatie- en 23
246,48 euro voor investeringsuitgaven; en de bijdrage voor de pensioenen van 1 489,47
euro.
Artikel 2.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid en aan de Hulpverleningszone Centrum.
Gemeente raad
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Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
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De voorzitter van de gemeenteraad deelt mee dat de raden voor 2020 op volgende data zal
plaatsvinden:
 27 januari
 30 maart
 27 april
 25 mei
 29 juni
 31 augustus
 28 september
 26 oktober
 30 november
 14 december
 15 of 16 december (o.v.)
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Mondelinge vragen

Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een mondelinge vraag wil stellen,
wordt genoteerd:
Raadslid Verleyen: drie vragen
Raadslid Gomes: drie vragen
Raadslid Vermeyen: één vragen
Raadslid Vanbiervliet: drie vragen
Raadslid Quintyn: één vraag
De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.
2019/CV/10: Raadslid Verleyen vraagt of er aan de achterkant van het station in een goed
verlichte fietsenstalling kan worden voorzien. Er wordt geantwoord dat er zal worden
nagegaan in welke mate dit grond van de gemeente betreft. Verder dient dit ook bekeken te
worden in functie van het meerjarenplan.
2019/CV/11: Vervolgens vraagt raadslid Verleyen of het mogelijk is om de gemeentelijke
begraafplaats op te waarderen voor de komende periode (Allerheiligen). Ze verwijst hiervoor
naar de maatregelen die vorig jaar werden genomen. Er wordt geantwoord dat hiervoor
budget zal worden voorzien.
2019/CV/12: Tot slot wenst raadslid Verleyen te melden dat aan het rondpunt Zwartegat,
ter hoogte van de Nieuwstraat, er een verkeersbord staat dat aangeeft dat de weggebruiker
een verkeersdrempel nadert. Dit mag worden weggenomen en wordt doorgegeven aan de
bevoegde dienst.
2019/EG/11: Raadslid Gomes wenst te melden dat er speeltoestellen op het publieke
Speelplein aan de overkant van het OCP defect zijn. Ook zijn er meerdere putten op het plein
zelf. Zij wenst te vernemen of er een plan van aanpak is. Er wordt geantwoord dat er recent
een keuring van alle speeltoestellen is doorgegaan. De opgelijste aandachtspunten ingevolge
deze keuring worden door de diensten verder opgevolgd. De putten zullen door eigen
personeel worden opgevuld.
2019/EG/12: Vervolgens wenst Gomes te vermelden dat ze tevreden is met de
sensibiliseringsacties van het bestuur om de snelheid te matigen. Ze vindt het evenwel
jammer dat er ook wordt geflitst op minder gevaarlijke plaatsen. Er wordt geantwoord dat de
gemeente geen inspraak heeft in de locaties waar geflitst wordt. Bovendien worden de boetes
ook niet door de gemeente geïnd. Binnen het politiecollege is er wel een bespreking aan de
gang om na te gaan hoe aan deze opmerking kan tegemoet gekomen worden.
2019/EG/13: Tot slot wenst raadslid Gomes de stand van zaken te vernemen van de
belijning in de Keistraat. Ze heeft vastgesteld dat deze nog niet werd meegenomen. Er wordt
geantwoord dat het wel degelijk de bedoeling is om deze ook daar nog uit te voeren. Het
staat zo in de planning en is in overleg met de buurgemeente zo voorzien.
2019/LV/7: Raadslid Vermeyen vraagt of de gemeente een concrete actie van een inwoner
rond klimaatopwarming wenst te ondersteunen. Zijn acties staan los van enige politieke
strekking. Er wordt geantwoord dat deze actie gekend is en intussen al wordt opgevolgd door
de milieudienst om met deze inwoner samen te werken.
Gemeente De Pinte

24/27

2019/WV/14: Raadslid Vanbiervliet vraagt of er voor het naleven van de zone 30 in de
Groenstraat en Leopoldlaan begeleidende maatregelen bestaan om daar de maximum
toegelaten snelheid af te dwingen bij de weggebruiker. Er wordt geantwoord dat deze niet
voorhanden zijn maar dat dit nog eens zal worden doorgegeven aan de politie.
2019/WV/15: Vervolgens vraagt raadslid Vanbiervliet of er na het einde van de schooldag,
kan voorzien worden in fietsenbegeleiding van de vrije basisschool van De Pinte naar
Stekelbees. Vandaag worden de kinderen met de bus van de school naar de buitenschoolse
kinderopvang Stekelbees gebracht. Voor kinderen die met de fiets naar school komen,
betekent dat hun fiets op school blijft. Dit geeft tot gevolg dat deze fietsen ook na de opvang
door de ouders dienen opgehaald te worden op de school zelf, hetgeen een belemmerende
factor vormt bij het sensibiliseren van de schoolgaande kinderen om met de fiets naar school
te komen. Er wordt geantwoord dat dit reeds in het verleden werd bekeken. De oplossing is
niet zo evident omwille van de aansprakelijksverzekering die op dat ogenblik bij Stekelbees
ligt. Er zal aan de school worden gevraagd of zij kunnen instaan voor deze begeleiding.
2019/WV/16: Tot slot wenst raadslid Vanbiervliet te verwijzen naar de veelgebruikte
parking aan Sportpark Moerkensheide. Zeker bij samenlopende activiteiten en een
voetbalwedstrijd van FC Merelbeke staat de parking overvol en is er ook geen duidelijkheid
hoe de parking op-en af moet gereden worden. Bij een voetbalwedstrijd zelf zou de Club in
stewards kunnen voorzien. Verder lijkt het hem ook aangewezen om borden de plaatsen
zodat dat verkeerscirculatie op de parking beter gestroomlijnd wordt. Er wordt geantwoord
dat de opmerking terecht is en dat zal verder nog worden bekeken.
2019/IQ/3: Raadslid Ina Quintyn wenst te verwijzen naar de autovrije zondag van 22
september waarbij de Hugo Verriestlaan een autoloze wijk hadden georganiseerd. Ze heeft
daar vastgesteld dat enkele automobilisten de geplaatste borden manifest hebben genegeerd.
Ze vraagt om het nodige te doen om in de toekomst de inwoners te sensibiliseren om deze
verbodsborden te respecteren via een duidelijke communicatie. Er wordt hierbij aanvullend
geantwoord dat er ook zal worden nagekeken om dit extra te controleren en te evalueren
zodat dit volgend jaar nog beter kan.
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Toegankelijkheid bushaltes De Pinte - Zevergem (punt aangevraagd
door raadslid Quintyn)

Feiten en context
Gelet op het toegevoegde agendapunt van raadslid Ina Quintyn van de fractie Ruimte.
Onlangs werden de bushaltes in het Polderbos op initiatief van De Lijn verplaatst naar de
Pintestraat; halte Eeuwfeestlaan. Een nieuwe halte dus hét moment om een toegankelijke
halte voor personen met een beperking te voorzien in het centrum van De Pinte. Zij moeten
even vlot de bus kunnen nemen als andere reizigers. Wanneer de halte aangepast is, moeten
zij hun busrit niet langer reserveren. Dat laatste is overigens ook een doelstelling van De Lijn:
de afschaffing van de reservatie voor personen met een handicap die een bus willen nemen.
Tegen 2020 zullen alle bussen van De Lijn normaal gezien toegankelijk zijn. Een toegankelijke
bus is echter maar zinvol als ook de haltes dat zijn. Een halte is toegankelijk als:
 het perron verhoogd is;
 de doorgang op het perron voldoende breed en obstakelvrij is;
 het oppervlak van het perron voldoende effen, aaneengesloten en slipvrij is;
 het perron drempelvrij bereikbaar is;
 het perron voorzien is van een geleidelijn en opstapvlak in rubbertegels.
De Lijn is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van haar voertuigen maar de
verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid van de haltes ligt bij de wegbeheerders
waaronder de gemeente en het Vlaams Gewest.
De Lijn houdt een lijst bij met de toegankelijkheidsstatus van de bushaltes. In De PinteZevergem hebben we 66 bushaltes, waarvan er 6 op gewestwegen liggen. Dat wil zeggen dat
gemeente De Pinte verantwoordelijk is voor 60 haltes. Daarvan is er één toegankelijk voor
personen met een visuele beperking: halte Veldblomme. Drie haltes zijn toegankelijk voor
personen met een motorische beperking mits assistentie: halte Florastraat, Mattestraatje en
Veldblomme. Eén halte is toegankelijk voor personen met een motorische beperking: station
Florastraat.
Gemeente De Pinte
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Geen enkele halte is dus volledig toegankelijk. Het is duidelijk dat er een inhaalbeweging
moet gebeuren. Haltes aan gemeentewegen toegankelijk maken is een kerntaak van een
lokaal bestuur. Het openbaar vervoer, waarvoor wij allen belastingen betalen, moet
toegankelijk zijn voor iedereen.
Wanneer we willen dat zoveel mogelijk mensen het openbaar vervoer nemen om zich te
verplaatsen, dan moeten we als gemeente hiervoor ook onze verantwoordelijkheid nemen.
Toegankelijkheid moet een prominente plaats krijgen in het mobiliteitsbeleid.
Aangezien de nieuwe haltes ter hoogte van het sociaal huis en gelegen in de nabijheid van de
assistentiewoningen aan de Bommelstraat nog moeten aangelegd worden, is het het perfecte
moment om te starten met deze haltes.
Hogere regelgeving







Decreet lokaal bestuur omtrent bevoegdheid gemeenten openbaar vervoernet
Ontwerp van decreet van 3 april 2019 Vlaams Parlement betreffende
basisbereikbaarheid
Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid van 10 juli 2008 (B.S. 23/09/2008)
VN-Verdrag Artikel 3, waaronder respect voor persoonlijke autonomie, nondiscriminatie en toegankelijkheid
VN-Verdrag Artikel 9 verplicht VN-Verdragstaten ertoe om maatregelen te nemen om
personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang te
garanderen tot vervoer, zowel in stedelijke en landelijke gebieden
VN-Verdrag Artikel 20 waarbij staten maatregelen dienen te nemen om de
persoonlijke mobiliteit van gehandicapten te faciliteren op de wijze en op het tijdstip
van hun keuze en tegen een betaalbare prijs

Motivering
Gezien de onduidelijkheid over het toekomstig vervoersplan van De Lijn waarbij men gaat uit
van en vraaggestuurd aanbod en niet meer van een aanbodgestuurd aanbod, lijkt het niet
opportuun om nu al een bepaalde halte voor op te stellen die toegankelijk dient te worden
gemaakt.
Als er haltes toegankelijk zouden worden gemaakt, is het de bedoeling om rekening te
houden met op-en afstapbewegingen, en in functie van de vraag van mindervalide inwoners.
Ook in het kader van de uitbouw van mobipunten, kan de prioriteit van aanpak van bepaalde
haltes daarop worden afgestemd. Bovendien zou deze beslissing een voorafname zijn op het
meerjarenplan.
Gelet op het ter zitting aangebracht amendement om het voorstel van besluit aan te passen
en waarbij wordt voorgesteld om volgend artikel ter stemming voor te leggen:
" Enig Artikel:
De gemeenteraad geeft de opdracht aan het schepencollege om na te gaan welke bushalte
integraal toegankelijk moet gemaakt worden. "
De gemeenteraad gaat éénparig akkoord met dit amendement.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad geeft opdracht aan het College van burgemeester en schepenen om na te
gaan welke bushalte integraal toegankelijk moet gemaakt worden.

Namens de gemeenteraad
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