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G','ffiDePinte
Besluitenl

Gemeenteraad

van 16 december 2O19

Goedkeuren notulen vorige vergaderin g
Oprichting en samenstelling deontologische commissie
Huishoudelijk reglement deontologische commissie
Gedragscode voor personeelsleden van het lokaal bestuur De Pinte
Samenwerkingsovereenkomst Vlaams Energiehuis Veneco - Lokaal Bestuur De
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Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Provincie engagementsverklaring 2O2O2025
Beleidsplan en meerjarenbegroting Intergemeentelijk Onroerend Efgoeddienst
(IOED) Leie-Schelde 202I - 2026
Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - snelheidsremmende
maatregelen't Kruisken
Overzicht van niet verlengde gemeentelijke reglementen - beëindiging op 31
december 2}tg - kennisname
Opheffen reglement cu ltu u rprijs
Opheffen reglement a rtotheek
Opheffen reglement verkiezing sportkampioen
Opheffen reglement uitlenen stappentellers
Opheffen tegemoetkominþ sociale restorno voor nutsvoorzieningen.
Opheffen reg lement pa iatieve tegemoetkom i n g
Belastingreglement op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en van
gel ij kgestelde prod ucten
Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar
domein buiten de openbare markten
Retributiereglement op standplaatsen op het openbaar domein of op privéterrein
langsheen het openbaar domein en rondreizende ambulante handel op het
openbaar domein
Belastingreglement op taxidienst
Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen
Belastingreglement en registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen
Belastingreglement op tweede verblijven
Retributiereglement op de afgifte van asbestkits
Dit punt werd verdaagd.
Retributiereglement op.het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken,
GFT-stickers en grof huisvuil op afroep
Retributiereglement voor de verkoop van compostvaten, compostbakken,
wormenbakken en beluchtingsstokken
Retributiereglement voor het afleveren van een conformiteitsattest
Retributiereglement op het afleveren van omgevingsvergunningen, meldingen en
andere vergunningen ivm stedenbouw en milieu en stedenbouwkundige uittreksels
en inlichtingen
Belastingreglement op het bouwen, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van
gebouwen
Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) - goedkeuring reglement en
protocollen
Retributiereglement voor burgerlijke huwelijken
Belastingreglement voor het afleveren van administratieve stukken en/of uitvoeren
van administratieve handelingen door de dienst Burgerzaken
Retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen
Retributiereglement voor de afgifte van trouwboekjes
Retributiereglement voor de tijdelijke inname van het openbaar domein 2O2O 2025
Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk domein
2020 - 2022
Retributiereglement voor de blauwe zone 2020 " 2025
Subsidiereglement inbraakpreventie 2O2O - 2025
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Reglement voor het aanbrengen van publiciteit met tijdelijk karakter op de
openbar:e ruimte

Reglement voor het gebruik van de infrastructuur van het lokaal bestuur

Retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur
RetributiereglementPintefeest
Subsidiêreglement jeugdwerk De Pinte
Retributiereglêment voor het ontlenen van materiaal
Reglenlenttienerwerking2020-2025
Meerjarenplan 2019 - Semestriële opvolgingsrappoftering - kennisname
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaren 2020 tot
en met 2025
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaren 2020 tot
en met 2025
Kapel van l'lemelryck - samenwerkingsovereenkomst renovatie (agendapunt bij
hoogdringendheid)
Mededelingengemeenteraadsvoorzitter
Mondelinge vragen

De besluiten kunnen ingekeken worden bij de dienst Interne Zaken (van maandag tot vrijdag
van 9 tot 12 uur, uitgezonderd op feestdagen), tenzij deze in kader van de privacywetgeving
niet openbaar kunnen worden gemaakt.
Beroep en klachten kunnen ingediend worden bij:
De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
Vlaams Administratief Centrum Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 1
9000 Gent
en

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan BB, bus 70
1000 Brussel

De Pinte, IB/L2/2O79

rle Goethals
Algemeen directeur

ö#me*í]te De Pint*

Kathleen Ghyselinck
Voorzitter gemeenteraad
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