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Agendapunt 27 wordt na punt 34 behandeld.

Openbaar
Inte rne zaken

1

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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd, mits aanpassing bij het antwoord
op de mondelinge vraag van raadslid Verleyen (vraag mbt begraafplaatsen) en raadslid
Vanbiervliet (vraag mbt verkeersremmende maatregelen).

2

Rapport Audit Vlaanderen - kennisname

Feiten en context
Audit Vlaanderen voerde de thema-audit 'sportinfrastructuur bij lokale besturen' uit bij het
gemeentebestuur De Pinte.
Hogere regelgeving
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Motivering
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Het rapport van de thema-audit wordt toegelicht door Audit Vlaanderen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van het thema-auditrapport 'Sportinfrastructuur bij lokale
besturen - De Pinte'.
IZ-Pe rsoneel

3

Rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel (artikel 186
§ 2 1° en ° 2 decreet lokaal bestuur) - vaststellen

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Kristof Agache, Schepen
Feiten en context
De rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW personeel moet aangepast worden.
Het gaat om een juridische actualisatie op grond van hogere wetgeving, zoals de
inwerkingtreding decreet over lokaal bestuur, de codex Welzijn op het werk van 28/04/2017,
de inwerkingtreding van het bestuursdecreet, de pensioenwetgeving, de regeling van het
opvangverlof, ouderschapsverlof, verlof medische bijstand en politiek verlof. Daarnaast wenst
men bepaalde zaken bij te sturen in functie van een nieuw personeelsbeleid.
Op inhoudelijk vlak werden volgende zaken gewijzigd:
Werving en selectie
Voorwaarde van Belg te zijn wordt beperkt tot de decretale graden
 De selectieprocedure wordt versoepeld
o Procedure : minimaal een mondelinge proef
o Gemotiveerde afwijking van de preselectieproef wordt mogelijk
o Regels om kandidaten uit te nodigen worden versoepeld
o Regels inzake verwantschap bij selectiecommissie tot derde graad wordt
uitgebreid
Loopbaan
 Beroepsprocedure bij evaluatie: er wordt een overmachtsbepaling voorzien
 Meerekenbare privédiensten
o Nieuwe eenduidige regeling
o Niet meerekenbaar voor schaalanciënniteit
o 15 jaar meerekenbaar voor geldelijke anciënniteit (geldt niet voor WZC)
 Overdracht en terbeschikkingstelling voorzien conform het decreet over het lokaal
bestuur
Financieel
 Regels inzake de elektronische maaltijdcheques werden geïntegreerd in de
rechtspositieregeling
 Gebruik trein voor woon-en werkverkeer wordt volledig terugbetaald.
Hogere regelgeving







Decreet over het lokaal bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 en latere wijzigingen
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
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde
personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 tot wijziging van het 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 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige
aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de
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openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat de definitieve ambtsneerlegging
betreft
Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2018 betreffende de kennisname
rechtspositieregeling personeel De Pinte

Adviezen


Protocol van akkoord van 9 oktober 2019 ondertekend op 8 november 2019.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en het OCMW- personeel(artikel 186 § 2
1° en ° 2 decreet lokaal bestuur) zoals gehecht in de bijlage van De Pinte wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
Deze beslissing en het bijhorende dossier worden toegezonden aan de toezichthoudende
overheid.
Artikel 3.
Deze rechtspositieregeling gaat in met ingang van 1 januari 2020.

4

Derdebetalersovereenkomst met NMBS voor woon-werkverkeer voor
de personeelsleden

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Kristof Agache, Schepen
Feiten en context
Het lokaal bestuur neemt momenteel een belangrijk deel van de kost van het abonnement
van de medewerkers voor het treinverkeer ten laste, de zogenaamde wettelijke patronale
bijdrage.
Voor de medewerkers kan het abonnement ook gratis worden. Dit is mogelijk voor de
volgende abonnementen:
 Trajectabonnementen of Nettreinkaarten (uitsluitend trein of gecombineerd met MIVB,
De Lijn of Tec)
 Halftijds abonnement
De Staat past de resterende 20% van de kostprijs bij, indien men voldoet aan twee
voorwaarden. Men betaalt 80% van de kosten van de werknemer voor het abonnement en
men sluit een derdebetalersovereenkomst af met de NMBS.
In de rechtspositieregeling werd een bepaling opgenomen dat het lokaal bestuur de kosten
voor het treinabonnement zal betalen.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 in verband met de
rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel (artikel 186 § 2 1° en ° 2
decreet lokaal bestuur)

Motivering
In enkele jaren tijd is het wegverkeer bliksemsnel gestegen. Het gevolg: ochtend- en
avondfiles die onze wegen dreigen te verstikken.
In haar streven naar een oplossing voor deze mobiliteitsproblematiek heeft de federale
regering beslist om gratis woon-werkverkeer per trein aan te bieden.
Als men aan de voorwaarden voldoet om minstens 80% van de kosten te betalen en een
derdebetalersovereenkomst af te sluiten, dan past de Staat de resterende 20% van de
kostprijs bij.
Gemeente De Pinte
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De werknemers hoeven zelf niets meer te betalen. Het resterende deel moet niet
teruggevorderd worden. Dit wordt door de overheid rechtstreeks aan de NMBS overgemaakt.
Op die manier vermijdt men ook een administratieve rompslomp.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord om een derdebetalersovereenkomst af te sluiten met de
NMBS met betrekking tot het treinverkeer van de personeelsleden van de gemeente.
Artikel 2.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
IZ- Onde rwijs
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Gemeentelijke basisschool - nascholingsplan

Feiten en context
Op basis van een behoefteanalyse stelt de schooldirectie een coherent nascholingsplan op.
Dat bevat:
 De nascholingsbehoeftes op het niveau van de school en van elke individuele leraar
 Alle vormingsinspanningen die kennis, vaardigheden en attitudes van personeelsleden
van de school ontwikkelen, verbreden en verdiepen, ter verbetering en ondersteuning
van de onderwijskwaliteit
Dit nascholingsplan moet, na overleg in de schoolraad en goedkeuring door het lokaal comité,
geagendeerd worden op de gemeenteraad.
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur
Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997

Adviezen



Schoolraad van 25 juni 2019
Verslag ABOC van 16 oktober 2019

Motivering
Het nascholingsplan hangt sterk samen met andere beleidsdomeinen van de school. Het is
essentieel dat het plan gebaseerd is op een gedeelde visie en op de prioriteiten van de school.
De vaststelling van de noden kan resulteren in een prioriteitenplan op korte en lange termijn.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt het nascholingsplan, zoals gehecht in de bijlage, goed.

6

Gemeentelijke basisschool - samenwerkingsafspraken met het
centrum voor leerlingenbegeleiding

Feiten en context
Elke basisschool moet een beleid voeren inzake leerlingenbegeleiding. Dit vormt de basis voor
samenwerkingsafspraken met het centrum voor leerlingenbegeleiding. De school moet
initiatieven nemen om afspraken op te stellen. Alle huidige beleidscontracten met het CLB
lopen af op 31 augustus 2020.
De directie heeft de samenwerking met het CLB in september 2019 geëvalueerd en
bijgestuurd.
Hogere regelgeving
Gemeente De Pinte
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Decreet over het lokaal bestuur
De nieuwe Gemeentewet
Decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs,
het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid
hoofdstuk 2, afdeling 3, artikel 14
Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, art. 62, par. 1, 10°
Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 tot operationalisering van de
leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor
leerlingenbegeleiding inzonderheid hoofdstuk 3, artikel 15.

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 23 juni 2014 in verband met de kennisname van de
verlenging van het contract met het CLB voor 2014-2020

Adviezen
De directie adviseert om verder samenwerkingsafspraken te maken met het centrum voor
leerlingenbegeleiding Vrij CLB Deinze, Kattestraat 22 te 9800 Deinze.
Schoolraad van 16 oktober 2019
Motivering
Een schoolbestuur moet voor elk van zijn scholen die behoren tot het gesubsidieerd gewoon
en buitengewoon basisonderwijs, het voltijds gewoon secundair onderwijs, buitengewoon
secundair onderwijs en deeltijds beroepssecundair onderwijs én op de leertijd
samenwerkingsafspraken maken om erkend te worden of te blijven (de centra voor
leerlingenbegeleiding die bij de inwerkingtreding van dit decreet erkend zijn, moeten geen
nieuwe aanvraag tot erkenning indienen).
De school is de eerste actor is binnen de leerlingenbegeleiding en moet dan ook de
schoolinterne leerlingenbegeleiding op zich nemen.
De school werkt hiervoor een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding uit, dat een
invulling en uitwerking in alle fasen van het zorgcontinuüm per begeleidingsdomein omvat.
De school is de eindverantwoordelijke van het beleid op leerlingenbegeleiding voor iedere
fase van het zorgcontinuüm en zij wordt voor de uitvoering van haar taken ondersteund door
schoolexterne instanties.
De school moet samenwerken met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en moet
daarom het initiatief nemen tot het maken van samenwerkingsafspraken met een centrum.
Het overleg tussen de directie van de school en van het centrum voor leerlingenbegeleiding
heeft geleid tot samenwerkingsafspraken.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsafspraken van de directie met het centrum voor
leerlingenbegeleiding, Vrij CLB Deinze, Kattestraat 22 te 9800 Deinze, goed.
Artikel 2.
Het oorspronkelijk beleidscontract met het Vrije CLB Deinze wordt opgezegd vanaf 31
december 2019. De samenwerkingsafspraken vervangen dit beleidscontract.
IZ- IGS

7

TMVS DV – statutenwijziging – buitengewone algemene vergadering
op 10 december 2019

Feiten en context
De gemeente De Pinte is aangesloten bij de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services,
Dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv ;
Artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat uiterlijk negentig
kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen,
een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd en
dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben
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goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene
vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden.
De algemene vergadering wordt voorzien op 10 december 2019.
Het ontwerp van statutenwijziging door TMVS dv werd overgemaakt per aangetekend
schrijven van 4 september 2019.
Hogere regelgeving






Decreet over het lokaal bestuur
Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring moet hechten aan
de agendapunten van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan
de voorgestelde splitsing door overneming en aan de voorgestelde statutenwijzigingen
en tevens het mandaat van de vertegenwoordiger moet vaststellen
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Vlaams decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het
Provinciedecreet van 9 december 2005

Motivering
Het overzicht van de te wijzigen artikelen in de statuten zit in de bijlage.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services,
Dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv, zoals opgenomen in het desbetreffend
ontwerp, zoals gehecht in de bijlage, wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
Er wordt opdracht te geven aan de vertegenwoordiger, mevrouw Leen Gryffroy of de
plaatsvervanger, de heer Kristof Agache, deze wijzigingen op de buitengewone algemene
vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren.
Artikel 3.
Een afschrift van dit besluit zal hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te
9000 Gent, hetzij per elektronische post, 20191210BAVTMVS@farys.be, gestuurd worden.
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TMVS DV (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services
Dienstverlenende Vereniging) - buitengewone algemene vergadering
van 10 december 2019 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat
vertegenwoordigers

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVS DV . TMVS DV heeft op 23 oktober 2019 een
oproepingsbrief aan de gemeente overgemaakt voor de buitengewone algemene vergadering
van TMVS DV op 10 december 2019, waarin de agenda werd meegedeeld.
De gemeenteraad moet voor elke algemene vergadering het mandaat van de
vertegenwoordiger vaststellen en goedkeuring verlenen aan de punten op de agenda van de
algemene vergadering.
Hogere regelgeving





Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring moet hechten aan
de agenda van de algemene vergadering en tevens het mandaat van de
vertegenwoordiger moet vaststellen
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Decreet over het lokaal bestuur
Gemeente De Pinte
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Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 in verband met het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van TMVS DV.
Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 in verband met de
statutenwijziging van TMVS DV

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering TMVS DV van 10 december 2019 en de daarbij
behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en
naamswijziging deelnemer
3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging en het
ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB)
4. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB )
5. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB)
6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te
wijzigen
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten
8. Volmacht
Varia
Artikel 2.
De raad draagt de vertegenwoordiger, raadslid Leen Gryffroy of de plaatsvervangend
vertegenwoordiger, schepen Kristof Agache, op om namens het bestuur alle akten en
bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS DV
vastgesteld op 10 december 2019, te onderschrijven en hun stemgedrag af stemmen op het
in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de
agendapunten van voormelde algemene vergadering.
Artikel 3.
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan TMVS DV, hetzij per post, p/a
Intercommunaal Beheer TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post op
20191210BAVTMVS@farys.be.
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TMVW OV – statutenwijziging – buitengewone algemene vergadering
op 19 december 2019

Feiten en context
De gemeente De Pinte is aangesloten bij de Tussengemeentelijke Maatschappij voor
Watervoorziening, opdrachthoudende vereniging, in het kort TMVW ov.
Artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat uiterlijk negentig
kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen,
een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd en
dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben
goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene
vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden.
De algemene vergadering wordt voorzien op 19 december 2019.
Het ontwerp van statutenwijziging door TMVW OV werd overgemaakt per aangetekend
schrijven van 13 september 2019.
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur
Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring moet hechten aan
de agendapunten van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan
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de voorgestelde splitsing door overneming en aan de voorgestelde statutenwijzigingen
en tevens het mandaat van de vertegenwoordiger moet vaststellen
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Vlaams decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het
Provinciedecreet van 9 december 2005

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 in verband met de aanstelling van
twee vertegenwoordigers en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen

Motivering
Naast de agenda van buitengewone algemene vergadering zit het overzicht van de te wijzigen
artikelen in de statuten in de bijlage.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor
Watervoorziening, opdrachthoudende vereniging, in het kort TMVW ov, zoals opgenomen in
de desbetreffende agendapunten en beschreven ontwerp, zoals gehecht in de bijlage, wordt
goedgekeurd.
Artikel 2.
Er wordt opdracht te geven aan de vertegenwoordigers, de heer Antoine Van Nieuwenhuyze
en mevrouw Ann Vandenbussche of de plaatsvervangende vertegenwoordiger, mevrouw Leen
Gryffroy , deze wijzigingen op de buitengewone algemene vergadering die erover zal
beslissen, goed te keuren.
Artikel 3.
Een afschrift van dit besluit zal:
 hetzij per post t.a.v. TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent
 hetzij per elektronische post, 20191219BAVTMVW@farys.be, gestuurd worden.
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TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening Opdrachthoudende Vereniging) - buitengewone
algemene vergadering van 19 december 2019 - beraadslagen agenda
en bepalen mandaat vertegenwoordigers

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVW OV. TMVW OV (opdrachthoudende vereniging) heeft op
4 november 2019 een oproepingsbrief aan de gemeente overgemaakt voor de buitengewone
algemene vergadering van TMVW OV op 19 december 2019, waarin de agenda werd
meegedeeld.
De gemeenteraad moet voor elke algemene vergadering het mandaat van de
vertegenwoordiger vaststellen en goedkeuring verlenen aan de punten op de agenda van de
algemene vergadering.
Hogere regelgeving





Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring moet hechten aan
de agenda van de algemene vergadering en tevens het mandaat van de
vertegenwoordiger moet vaststellen
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Decreet over het lokaal bestuur
Gemeente De Pinte
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Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 in verband met het aanduiden van
twee vertegenwoordigers en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen
Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 in verband met de
statutenwijziging van TMVW ov

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering TMVW OV van 19 december 2019 en de daarbij
behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen, gedeeltelijke en algemene uittredingen en
naamswijziging van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten
3. Statutaire benoemingen en mededelingen
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging en
het ondernemingsplan 2019-2025 (cfr. art 459 en 432 DLB)
5. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB)
6. Vaststelling van code goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB)
7. Krijtlijnen organisatie uitzendarbeid
8. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten van
en de bijlagen 3 en 4 aan te passen aan de overwegingen en de voorstellen gedaan in de
toelichting
9. Splitsing van de T-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven T-aandeel 992 T-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per T-aandeel
daalt van EUR 2.480 naar EUR 2,50
10. Splitsing van de TK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de
Vereniging uitgegeven TK-aandeel 2.000 TK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale
waarde per T-aandeel daalt van EUR 5.000 naar EUR 2,50
11. Omzetting van de TK-aandelen in T-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers in ruil
voor 1 TK-aandeel 1 T-aandeel ontvangen
12. Splitsing van de D-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de
Vereniging uitgegeven D-aandeel 4.749 D-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde
daalt van EUR 118.725 naar EUR 25
13. Afschaffing van de D²-aandelen
14. Splitsing van de DK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de
Vereniging uitgegeven DK-aandeel 60 DK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde
per DK-aandeel daalt van EUR 1.500 naar EUR 25
15. Omzetting van DK-aandelen in D-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 DKaandeel 1 D-aandeel in ruil krijgen
16. Splitsing van de Z-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven Z-aandeel 11.500 Z-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per Zaandeel daalt van EUR 862.000 naar EUR 75
17. Splitsing van de SK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de
Vereniging uitgegeven SK-aandeel 50 SK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde
per SK-aandeel daalt van EUR 2.500 naar EUR 50
18. Splitsing van de S-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven S-aandeel 3.600 S-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per Saandeel daalt van EUR 180.000 naar EUR 50
19. Splitsing van de V-aandelen , als gevolg waarvan de deelnemers door 1 door de
Vereniging uitgegeven V-aandeel 80 V-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per
V-aandeel daalt van EUR 2.000 naar EUR 25
20. Afschaffing van de F1-aandelen met terugbetaling van de ingebrachte gelden
21. Afschaffing van de F3-aandelen
22. Wijziging van de benaming van de F2-aandelen in F-aandelen
23. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van de statuten;
24. Goedkeuring en aanneming van een nieuwe 'Bijlage 2= Lijst van de deelnemers met
vermelding van het aantal aandelen per deelnemer (artikel 7)' ingevolge de besluiten
genomen onder agendapunten 1 t.e.m. 16
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25. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 'Bijlage 3 :
Financieringsreglement Zuivering en Wegenis'
26. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 'Bijlage 4:
Financieringsreglement inzake secundaire activititeit'
27. Volmachten
Varia
Artikel 2.
De raad draagt de vertegenwoordigers, de heer Antoine Van Nieuwenhuyze en mevrouw Ann
Vandenbussche of de plaatsvervangend vertegenwoordiger, mevrouw Leen Gryffoy op om
namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene
vergadering van TMVW OV vastgesteld op 19 december 2019, te onderschrijven en hun
stemgedrag af stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde
standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.
Artikel 3.
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan TMVW OV, hetzij per post, p/a
Intercommunaal Beheer TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post op
20191219BAVTMVW@farys.be.
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Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in Oost- en
West-Vlaanderen (Imewo) - algemene vergadering van 11 december
2019 - goedkeuren agendapunten - goedkeuring statutenwijzigingen
en vaststellen mandaat volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening
in West- en Oost-Vlaanderen.
De gemeente werd per aangetekende brief van 11 september 2019 opgeroepen om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IMEWO die op 11 december 2019
plaats heeft in het AuditoRium4, Sint-Denijslaan 4 te 9000 Gent.
Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente overgemaakt.
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
 Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen
 Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de
daarmee verband houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook
statutaire werknemers worden ingezet
 Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling
De gemeente kreeg op 25 oktober 2019 een aangetekende zending van IMEWO waarbij er
een commentaarnota bij het ontwerp van statutenwijzigingen werd toegevoegd.
Hogere regelgeving





Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring moet hechten aan
de agendapunten van de algemene vergadering en tevens het mandaat van de
vertegenwoordiger moet vaststellen
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 in verband met het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van Imewo

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering en de
statutenwijziging een debat te voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de
wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering
van Imewo.
Gemeente De Pinte
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van de opdrachtgevende vereniging van 11 december 2019:
1. Statutenwijziging
a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte
te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet over lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door
de raad van bestuur opgestelde begroting 2020.
3. Code goed bestuur.
4. Statutaire benoemingen.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten/ toetreding gemeenten voor (neven)
activiteiten.
6. Statutaire mededelingen.
Artikel 2.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgesteld statutenwijzigingen van de
opdrachthoudende vereniging Imewo
Artikel 3.
De vertegenwoordiger van de gemeente, de heer Antoine Van Nieuwenhuyze of de
plaatsvervanger mevrouw Ann Vandenbussche die zal deelnemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging IMEWO op 11 december 2019 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) wordt opgedragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormelde artikels 1,2 en 3 van onderhavige beslissing.
Artikel 4.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en verricht hiervan kennisgeving aan de opdrachthoudende vereniging IMEWO,
ter attentie van het secretariaat (in pdf.versie), uitsluitende op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
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IGS Westlede - algemene vergadering van 3 december 2019 beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij IGS Westlede.
De gemeente werd per brief van 3 oktober 2019 opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering van IGS Westlede die op 3 december 2019 plaats heeft om 19.00 u in
het hoofdgebouw van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi.
Een dossier met de dagorde en documentatie bij de agendapunten werd aan de gemeente
overgemaakt.
Hogere regelgeving





Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de gemeenteraad voor elke algemene vergadering
zijn goedkeuring moet hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en
het mandaat van de vertegenwoordiger moet vaststellen
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarbij de vertegenwoordiger en de
plaatsvervangend vertegenwoordigers werden aangeduid om de gemeente te
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vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IGS Weslede tot de algehele
vernieuwing van de gemeenteraden
Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van IGS
Westlede.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De agendapunten van de algemene vergadering van IGS Westlede van 3 december 2019 en
de daarbij horende documentatie worden goedgekeurd:
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 5 juni 2019
2. Activiteiten en strategie 2020
3. Begroting 2020
Artikel 2.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente, mevrouw Ann Vandenbussche, of de
plaatsvervangend vertegenwoordiger, mevrouw Kathleen Ghyselinck, die zal deelnemen aan
de algemene vergadering van IGS Westlede op 3 december 2019, wordt opgedragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
hiervoor opgenomen in het artikel 1.
Artikel 3.
Voormelde beslissingen zullen worden uitgevoerd waaronder onder meer kennisgeving
hiervan te verrichten aan IGS Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi.
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Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) - algemene vergadering van 11
december 2019 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat
volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland (IVM).
De gemeente werd per aangetekende brief van IVM van 17 oktober 2019 uitgenodigd om deel
te nemen aan de algemene vergadering van IVM die plaatsvindt op woensdag 11 december
2019 om 19 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor van Eeklo, Industrielaan 2 te 9900
Eeklo.
Een dossier met de agenda en informatie betreffende de agendapunten 1, 2, 4 en 5 werd aan
de gemeente overgemaakt op 17 oktober 2019.
Een dossier met de informatie betreffende agendapunt 3 werd aan de gemeente overgemaakt
op 7 november 2019.
Hogere regelgeving






Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de gemeenteraad voor elke algemene vergadering
zijn goedkeuring moet hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en
het mandaat van de vertegenwoordiger moet vaststellen
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Artikel 30 bis van de statuten van IVM

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarbij mevrouw Laure Reyntjens,
schepen, als bestuurder bij IVM werd voorgedragen
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Besluit van de algemene vergadering van IVM van 20 maart 2019 betreffende de
benoeming van mevrouw Laure Reyntjens, schepen, als bestuurder
Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarbij de heer Erik Van de Velde,
gemeenteraadslid, als vertegenwoordiger en de heer Antoine Van Nieuwenhuyze,
gemeenteraadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger werden aangeduid om de
gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IVM voor de
duurtijd van de huidige legislatuur

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van IVM.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda van de algemene vergadering van IVM van 11
december 2019 om 19 uur die plaatsvindt in de halfronde zaal van het stadskantoor van
Eeklo, Industrielaan 2 te 9900 Eeklo en aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen:
1. Activiteiten en strategieën voor volgend boekjaar (2020) – bespreking
2. Begroting IVM 2020 – goedkeuring.
3. Financieel plan 2019 - 2025 – goedkeuring.
4. Project optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken.
5. Verlenging SOLVA als intercommunale en mogelijkheid tot uittreding – beslissing.
6. Varia.
Artikel 2.
De vertegenwoordiger, de heer Erik Van de Velde, gemeenteraadslid of plaatsvervangende
vertegenwoordiger, de heer Antoine Van Nieuwenhuyze, gemeenteraadslid van de gemeente
wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van IVM van 11 december 2019 zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake
onderhavige aangelegenheid en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de
volledige agenda.
De volmachtdrager beschikt over het totaal van het aantal stemmen waarover de gemeente
beschikt, zijnde 10.532 stemmen.
Artikel 3.
Voormelde beslissingen zullen worden overgemaakt aan de Toezichthoudende Overheid in
overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake waaronder onder meer kennisgeving
hiervan te verrichten aan het secretariaat van de Intergemeentelijke opdrachthoudende
Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM), Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900
Eeklo.
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Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en
Economische Ontwikkeling (Veneco) - algemene vergadering van 12
december 2019 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat
volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente is vennoot van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco.
De gemeente werd per mail van 25 oktober 2019 op de hoogte gebracht van de algemene
vergadering van Veneco die plaatsvindt op donderdag 12 december 2019 om 18.30 uur in de
Sint-Maurus-Hoeve - Rapenburg 1 - 9932 Lievegem.
De dagorde werd en de bijhorende documentatie werd eveneens aan de gemeente
overgemaakt.
Hogere regelgeving


Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de gemeenteraad voor elke algemene vergadering
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zijn goedkeuring moet hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en
het mandaat van de vertegenwoordiger moet vaststellen
Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 48 met betrekking tot de onverenigbaarheden dat onder andere stelt
dat de gemeentelijke vertegenwoordiger van de algemene vergadering geen lid mag
zijn van de raad van bestuur
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarbij mevrouw Leen Gryffroy,
raadslid werd aangeduid als vertegenwoordiger en de heer Kristof Agache, raadslid
werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente te
vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van Veneco en dit voor de
volledige legislatuur tot de algehele vernieuwing van de gemeenteraden

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van Veneco.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering
van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op donderdag 12 december
2019 om 18.30 uur in de Sint-Maurus-Hoeve - Rapenburg 1 - 9932 Lievegem wordt
goedgekeurd.
1. Akteneming/goedkeuring van verslag 59ste Jaarvergadering dd. 20-06-2019
2. Goedkeuring werkprogramma en begroting 2020
3. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders en deskundigen
Artikel 2.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente De Pinte, houder van 100 aandelen, mevrouw
Leen Gryffroy, gemeenteraadslid, of de plaatsvervangend vertegenwoordiger, de heer Kristof
Agache, schepen, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de Intergemeentelijke
Vereniging Veneco die plaatsvindt op donderdag 12 december 2019 om 18.30 uur in de SintMaurus-Hoeve - Rapenburg 1 - 9932 Lievegem wordt opgedragen:
1. Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met
betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen,
aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen
2. Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in het
geval dat de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
Artikel 3.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering
van Veneco op donderdag 12 december 2019 om 18.30 uur wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor
opgenomen in het artikel 1 en 2.
Artikel 4.
Voormelde beslissingen zullen worden uitgevoerd waaronder onder meer kennisgeving
hiervan te verrichten aan de Intergemeentelijke Vereniging Veneco, ter attentie van mevrouw
Veronique Verstraeten, Panhuisstraat 1 te 9070 Destelbergen en per mail aan
info@veneco.be.
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Eva onderwijs en samenwerking De Pinte vzw - Algemene vergadering
van 28 november 2019 - Beraadslagen agenda - Bepalen mandaat
volmachtdrager
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14/35

Feiten en context
Volgens artikel 12. §2. in de statuten van eva onderwijs en samenwerking De Pinte vzw moet
de agenda van de algemene vergadering voorafgaandelijk ter kennisgeving voorgelegd
worden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad spreekt zich uit over de agendapunten en
bepaalt het stemgedrag van zijn vertegenwoordigers.
De Raad van Bestuur van eva onderwijs en samenwerking De Pinte vzw stelt, voornamelijk in
functie van de wijziging van wetgevingen (DLB en VZW), een wijziging van de statuten voor.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 23 juni 2014 waarbij de statuten van eva onderwijs
en samenwerking De Pinte vzw werden goedgekeurd.
Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 waarbij het B-lid en een
plaatsvervanger voor eva onderwijs en samenwerking De Pinte vzw werd aangeduid

Motivering
De gemeenteraad moet zich uitspreken over de agendapunten van de Algemene vergadering
van 28 november 2019 en moet ook het stemgedrag van zijn vertegenwoordigers bepalen.
Het B-lid, mevrouw Benedikte Demunck, dient op deze Algemene Vergadering dan te
handelen volgens de instructies van de gemeenteraad.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt kennis genomen van de agenda en goedkeuring gegeven aan de agendapunten van
de Algemene vergadering van eva onderwijs en samenwerking De Pinte vzw op 28 november
2019 met als agendapunten:
1. Verwelkoming
2. Goedkeuring vorig verslag (9/11/2019)
3. Stand van zaken registratiesysteem DayCare
4. Wijziging statuten in functie van veranderde wetgeving Decreet Lokaal Bestuur
5. Goedkeuring "Evaluatieverslag 2014-2018" volgens art.227 Decreet Lokaal Bestuur
6. Wijziging huishoudelijk reglement (procedure betalingen)
7. Tussentijdse jaarrekening 2019
8. Goedkeuring voorstel begroting 2020
9. Voorstel uitbreiding personeel GBS
10. Varia en rondvraag
- Gebruik spelmateriaal tijdens opvang
11. Vastleggen volgende vergadering
Artikel 2.
De vertegenwoordiger van de gemeente, mevrouw Benedikte Demunck, die zal deelnemen
aan de Algemene vergadering van eva onderwijs en samenwerking De Pinte vzw op 28
november 2019 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden.
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Vzw sportbeheer eva De Pinte - Algemene vergadering van 28
november 2019 - Beraadslagen agenda en bepalen mandaat van de
volmachtdrager

Feiten en context
Zoals beschreven in artikel 13 in de statuten van de vzw sportbeheer eva De Pinte moet de
agenda van de algemene vergadering voorafgaandelijk voorgelegd worden aan de
gemeenteraad, zodat het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger, het B-lid (K. Agache), kan
worden bepaald.
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De raad van bestuur van sportbeheer heeft, zoals decretaal opgenomen in de
samenwerkingsovereenkomst, de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en de
verzelfstandiging van vzw sportbeheer eva De Pinte geëvalueerd en legt het verslag daarvan
voor aan de gemeenteraad.
De raad van bestuur van sportbeheer stelt, voornamelijk in functie van de wijziging van
wetgevingen (DLB en VZW), een wijziging van de statuten voor.
De raad van bestuur heeft een budgetraming 2020 opgemaakt onder voorbehoud van de
goedkeuring van de financiële meerjarenplanning 2020-2025.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 20 april 2015 waarbij de statuten van vzw
sportbeheer eva De Pinte en samenwerkingsovereenkomst tussen het
gemeentebestuur en de vzw sportbeheer eva De Pinte werden goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 waarbij het B-lid, diens
plaatsvervanger en de B-bestuurders werden aangeduid

Motivering
De gemeenteraad moet zich uitspreken over de agendapunten van de algemene vergadering
van 28 november 2019 en het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger, het B-lid de heer
Kristof Agache, bepalen.
Het B-lid dient op deze Algemene vergadering te handelen volgens de instructies van de
gemeenteraad.
Plaats in meerjarenplan en budget
Het budget 2020 van vzw sportbeheer eva De Pinte en meer specifiek de gemeentelijke
toelage kan goedgekeurd worden onder voorbehoud van goedkeuring van de financiële
meerjarenplanning 2020-2025.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De agenda van de Algemene Vergadering van 28 november 2019 van vzw sportbeheer eva De
Pinte wordt goedgekeurd:
 Opening vergadering en nazicht volmachten
 Verslag van 28 maart 2019 - goedkeuring
 Evaluatieverslag 2013-2018 - kennisneming
 Wijziging statuten - goedkeuring
 Budget 2020 - goedkeuring
 Rekeningnazieners – aanduiding
Artikel 2.
De vertegenwoordiger van de gemeente, de heer Kristof Agache, die zal deelnemen aan de
Algemene Vergadering van vzw sportbeheer eva De Pinte van 28 november 2019, wordt
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad
van heden.
Artikel 3.
Vzw sportbeheer eva De Pinte ontvangt in 2020 een gemeentelijke toelage voor de uitvoering
van de sportpromotionele werking zoals opgenomen in de financiële meerjarenplanning 20202025, onder voorbehoud van goedkeuring van de financiële meerjarenplanning 2020-2025
door de gemeenteraad.
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Eva programma vzw De Pinte - algemene vergadering van 28
november 2019 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat
vertegenwoordiger

Gemeente De Pinte
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Feiten en context
Volgens artikel 15. §3. In de statuten van eva programma vzw De Pinte moet de agenda van
de algemene vergadering voorafgaandelijk ter kennisgeving voorgelegd worden aan de
gemeenteraad. De gemeenteraad spreekt zich uit over de agendapunten en bepaalt het
stemgedrag van zijn vertegenwoordigers.
De Raad van Bestuur van eva programma vzw stelt, voornamelijk in functie van de wijziging
van wetgevingen (DLB en VZW), een wijziging van de statuten voor.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 waarbij het B-lid en een
plaatsvervanger voor eva programma-vzw De Pinte werd aangeduid

Motivering
De gemeenteraad moet zich uitspreken over de agendapunten van de Algemene Vergadering
van 28 november 2019 en moet ook het stemgedrag van zijn vertegenwoordigers bepalen.
Het B-lid, de heer Willem Rombaut, dient op deze Algemene Vergadering te handelen volgens
de instructies van de gemeenteraad.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt kennis genomen van de agenda en goedkeuring gegeven aan de agendapunten van
de Algemene Vergadering van eva programma vzw De Pinte op 28 november 2019 met als
agendapunten:
1. Verwelkoming door de voorzitter
2. Goedkeuring verslag 8 maart 2018
3. Samenstelling bestuursorgaan
4. Jaarrekening 2018
5. Voorlopige balans 2019
6. Begroting 2020
7. Arte Amanti 2020
8. Evaluatieverslag werking 2013 - 2019
9. Wijziging statuten - goedkeuring
10. Varia en Rondvraag
Artikel 2.
De vertegenwoordiger van de gemeente, de heer Willem Rombaut, die zal deelnemen aan de
Algemene Vergadering van eva programma vzw De Pinte op 28 november 2019 wordt
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad
van heden.
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Eva jeugdhuis impuls vzw - Algemene vergadering 5 december 2019 Beraadslagen agenda - bepalen mandaat vertegenwoordiger

Feiten en context
Volgens artikel 8 in de statuten van eva jeugdhuis impuls vzw moet de agenda van de
algemene vergadering voorafgaandelijk ter kennisgeving voorgelegd worden aan de
gemeenteraad. De gemeenteraad spreekt zich uit over de agendapunten.
Er wordt, voornamelijk in functie van de wijziging van wetgevingen (DLB en VZW), een
wijziging van de statuten voorgesteld.
Hogere regelgeving


Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen
Gemeente De Pinte
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Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 waarbij het B-lid en een
plaatsvervanger voor eva jeugdhuis impuls werd aangeduid

Motivering
De gemeenteraad moet zich uitspreken over de agendapunten van de Algemene Vergadering
van 5 december 2019 en moet ook het stemgedrag van zijn vertegenwoordigers bepalen. Het
B-lid, mevrouw Laure Reyntjens, dient op deze Algemene Vergadering te handelen volgens de
instructies van de gemeenteraad.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt kennis genomen van de agenda en goedkeuring gegeven aan de agendapunten van
de algemene vergadering van eva jeugdhuis impuls vzw op 5 december 2019 met als
agendapunten:
1. Verwelkoming
2. Goedkeuring verslag 20/11/2019
3. Wijziging statuten eva jeugdhuis impuls vzw
4. Eva jeugdhuis impuls vzw: Evaluatieverslag 2013-2018
5. Varia
6. Bepalen datum volgende vergadering
Artikel 2.
De vertegenwoordiger van de gemeente, mevrouw Laure Reyntjens, die zal deelnemen aan
de Algemene Vergadering van eva jeugdhuis impuls vzw op 5 december 2019 wordt
opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad
van heden.
Juridi sche d iens t
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Overname grond gelegen in het landinrichtingsproject 'Leie en
Schelde', inrichtingsplan 'Parkbos Gent - Oude Spoorwegbedding' van
de VLM

Feiten en context
Op 20 augustus 2019 bracht de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid de
gemeente op de hoogte van de overdracht door de Vlaamse Landmaatschappij van grond
gelegen in het landinrichtingsproject 'Leie en Schelde', inrichtingsplan 'Parkbos Gent - Oude
Spoorwegbedding'.
Het perceel heeft een oppervlakte van 1a 65ca en wordt overgedragen voor 15.136,01 euro.
De kosten van de overdracht zijn ten laste van de gemeente De Pinte.
Het goed werd door de Vlaamse Landmaatschappij aangekocht bij akte van aankoop verleden
voor het Aankoopcomité Gent I op 14 mei 2012 tegen de totale prijs van 30.264,46 euro.
(inclusief aktekosten)
De gronden worden overgedragen tegen de procentuele bijdrage van 50% zoals vastgesteld
in het financieringsplan van het goedgekeurde inrichtingsplan “Parkbos Gent – Oude
Spoorwegbedding” van 4 mei 2010, zijnde tegen 15.132,23 euro.
Dit bedrag moet nog vermeerderd worden met 3,78 euro beheerkosten (onroerende
voorheffing – niet subsidieerbaar), de totale overdrachtsprijs bedraagt dan 15.136,01 euro.
Via haar instemming op 9 maart 2009 met het uitvoerings- en financieringsplan van het
landinrichtingsproject “Leie en Schelde” - inrichtingsplan “Parkbos Gent-Oude
Spoorwegbedding” heeft de gemeente De Pinte zich ertoe verbonden de goederen over te
nemen.
De over te dragen goederen zijn vrij van pacht en gebruik.
De overdrachtsakte zal verleden worden door de Afdeling Vastgoedtransacties van de
Vlaamse Overheid.
Op heden bedragen de kosten van de overdracht 650 euro.
Hogere regelgeving



Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen
Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Gemeente De Pinte
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Ministerieel besluit van 4 mei 2010 tot goedkeuring van het inrichtingsplan Parkbos
Gent - Oude Spoorwegbedding

Vorige beslissingen



Gemeenteraadsbesluit van 21 mei 2007 betreffende het landinrichtingsproject 'Leie en
Schelde' - voorstel inrichtingsplan Parkbos Gent - Oude Spoorwegbedding - advies
Gemeenteraadsbesluit van 9 maart 2009 betreffende het landinrichtingsproject 'Leie
en Schelde' - eindvoorstel inrichtingsplan Parkbos Gent - Oude Spoorwegbedding advies

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad stemt in met de overdracht door de Vlaamse Landmaatschappij van grond
gelegen in het landinrichtingsproject 'Leie en Schelde', inrichtingsplan 'Parkbos Gent - Oude
Spoorwegbedding' met een oppervlakte van 1a 65ca en nummer 660N en verklaart zich
akkoord met de betaling van 15.136,01 euro hiervoor.
Artikel 2.
De gemeenteraad gaat akkoord met betaling van 650 euro aan de Afdeling
Vastgoedtransacties als provisie.
Artikel 3.
De ontwerpakte, zoals gehecht in bijlage en het daarin opgenomen bedrag wordt
goedgekeurd.
Artikel 4.
Voor het verwerken van het tekort wordt aan het college van burgemeester en schepenen
gevraagd het nodige krediet te voorzien bij de eerstvolgende Meerjarenplan aanpassing.
Artikel 5.
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd om de akte
te ondertekenen.

20

Grondinnames wegenis Keistraat

Feiten en context
Het gedeelte van de Keistraat, tussen de Rosdamstraat en de rotonde Baron de Gieylaan, was
in erbarmelijke staat. Door de putten langs de weg hadden er bovendien reeds meerdere
voertuigen schade opgelopen. Het gemeentebestuur wou dit daarom zo snel mogelijk
heraanleggen. Bij besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 maart 2016
werd de opmaak van het voorontwerp en het rooilijn- en onteigeningsplan goedgekeurd.
Bij gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2018 werden de grondinnames naar aanleiding
van de wegenis Keistraat: deel Rosdamstraat - rotonde Baron de Gieylaan goedgekeurd.
Voor de realisatie van deze werken dienden enkele innemingen te gebeuren van privégronden op grondgebied De Pinte.
Betrokkenen tekenden een verkoopbelofte.
De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid zorgde voor het opstellen van de
aktes.
Hogere regelgeving



Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen
Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en
latere wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 juni 1997 betreffende
akteneming melding van een nieuwe inrichting
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19/35







Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 maart 2016
betreffende opmaak voorontwerp + rooilijn- en onteigeningsplan
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 juni 2016 betreffende
het voorontwerp rooilijn- en innemingsplan
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 januari 2017
betreffende het aanstellen van een landmeter
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 november 2017
betreffende opstarten dossier Keistraat - deel Rosdamstraat - Te Lande
Besluit van de gemeenteraad van 29 januari 2018 betreffende grondinname wegenis
Keistraat: deel Rosdamstraat - rotonde Baron de Gieylaan

Plaats in meerjarenplan en budget


020001.13G/0200-01/2208000/GEMEENTE/GZN/IP-WEGEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde vergoedingen ten bedrage van 2.075,00
euro en 1.426,00 euro voor de grondinnames van respectievelijk nummer 2 en 3.
Artikel 2.
De ontwerpaktes, zoals gehecht in bijlage en de daarin opgenomen bedragen worden
goedgekeurd.
Artikel 3.
De vergoedingen werden budgettair voorzien op het investeringskrediet 020001.13G/020001/2208000/GEMEENTE/GZN/IP-WEGEN.
Artikel 4.
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd om de
aktes te ondertekenen.
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Willemsdorp - ontwerpakte overdracht wegenis

Feiten en context
De wegenis van de verkaveling Willemsdorp (verkaveling 186 - 16/08/1984) is tot op heden
nog niet overgedragen aan de gemeente.
Perceel 696F diende nog kosteloos overgedragen te worden.
De heer Mark Martien van de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid maakte
hiervoor de ontwerpakte op.
Hogere regelgeving



Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen
Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en
latere wijzigingen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de ontwerpakte, zoals gehecht in bijlage goed.
Artikel 2.
De heer Mark Martien, Vlaamse commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, wordt
gemachtigd om de akte te ondertekenen.
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Reglement middenstandsbon
Gemeente De Pinte
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Feiten en context
Er is nood aan een geschenkbon die gebruikt kan worden bij de lokale handelaars van De
Pinte.
Het invoeren van een dergelijke bon bevordert de lokale economie.
Hogere regelgeving


Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen

Adviezen



Positief advies van de LEM-raadsleden na bespreking op 15 oktober 2019
Advies van ABB op 8 november 2019

Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte ondersteunt het idee van een middenstandsbon, keurt dit punt dan ook
goed maar merkt op dat de adviezen waarnaar verwezen wordt niet toegevoegd werden, er
blijkbaar geen advies van de LEM-raad voorhanden is en er nog veel onduidelijkheden zijn oa.
omtrent het draagvlak bij de lokale middenstand. Een uitstel van dit punt leek ons dan eerder
aangewezen.
De fractie Open Vld staat positief t.o.v. het idee en zal goedkeuren, maar wenst zich toch te
uiten over het feit dat ze vindt dat we over niet voldoende informatie beschikten in e-notulen.
Volgens deze gegevens vinden wij het dossier op vandaag te weinig onderbouwd.
Wij ontvingen geen input betreffende de draagkracht van de bon bij de lokale handelaren,
noch door een rechtstreekse bevraging, noch door een advies geformuleerd door de LEMraad. Ook vinden wij geen input vanuit de kant van de gebruikers.
Verder vinden wij niets terug over hoe de gemeente dit structureel zal aanpakken. Zeer
moeilijk om op basis van deze gegevens te beslissen.
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:
"Artikel 3:
Elke bon zal een uniek nummer krijgen en opgevolgd worden bij verkoop en terugbetaling."
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt het reglement middenstandsbon, zoals gehecht in bijlage, goed.
Artikel 2.
Het reglement middenstandsbon treedt in werking op 1 december 2019.
Artikel 3.
Elke bon zal een uniek nummer krijgen en opgevolgd worden bij verkoop en terugbetaling.
ROM-Stede nbouw
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RUP Zevergem - Dorp goedkeuring bestek overheidsopdracht
"Aanstellen ontwerper voor de opmaak van een gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zevergem - Scheldedorp'"
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Feiten en context
Bij arrest van de Raad van State (RvSt) van 5 oktober 2018 werd het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan (hierna RUP) Zevergem- Scheldedorp vernietigd.
Op basis van het juridisch advies van 22 november 2018 van Mr Staelens werd het volgende
aan het gemeentebestuur aanbevolen:
Gemeente De Pinte
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- het is aangewezen en noodzakelijk om de gehele procedure met het oog op de definitieve
vaststelling van het RUP vanaf het begin te hernemen, daarbij rekening houdende met de
huidige geldende procedureregels ingegeven door VCRO, titel II, hoofdstuk II, Afdeling 4,
artikelen 2.2.18 - 2.2.21;
- de reeds eerder in het raam van het vernietigde RUP gemaakte keuzes, plannen en
documenten verder aan te houden, doch minstens geactualiseerd, zeker als deze keuzes al
hebben geleid tot bepaalde gevolgbeslissingen (bvb. vergunningen die op basis daarvan
werden afgeleverd) waarbij het finale eindresultaat – het thans vernietigde RUP – niet zomaar
moet worden genegeerd maar als basis kan dienen voor de nieuwe ‘startnota’;
- wat betreft de aanstelling van het studiebureau dat het RUP zal opmaken dient, gelet op de
volledige beëindiging van de opdracht door Adoplan (de ontwerper van het vernietigde RUP)
en het sneuvelen van de mogelijkheid tot ‘aanvullende werken en diensten’ in de vernieuwde
wet op de overheidsopdrachten, minstens een procedure gevolgd te worden waarbij meerdere
aannemers opnieuw geraadpleegd dienen te worden.
Volgend uit bovenstaande werd besloten dat:
 binnen redelijke termijn een nieuw RUP voor Zevergem-Scheldedorp dient opgemaakt;
 in de lijn van eerder gemaakte beleidskeuzes maar geactualiseerd en volgens het
huidig van toepassing zijnde juridisch-planologisch kader
Overwegende dat onderhavig voorstel van bestek kadert binnen dit initiatief;
Gelet op de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (hierna GRS) van De
Pinte door de bestendige deputatie in zitting van 9 november 2006, in het bijzonder de
bindende bepaling in artikel 11 met betrekking tot het creëren van bijkomend en gevarieerd
woonaanbod in de eerste plaats gericht op kleinere gezinnen en de expliciete taakstelling dat
de ruimte voor een dergelijk project dient te worden gezocht binnen het kader van een RUP “
Scheldedorp” (Zevergem), binnen het woongebied volgens het gewestplan;
Gelet dat het doel van de opdracht is om conform het geïntegreerde planproces voor de
opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen zoals aangegeven in artikelen 2.2.18 - 2.2.21 van
de VCRO, titel II, hoofdstuk II, Afdeling 4 de volgende 5 producten op te leveren:
1.
2.
3.
4.
5.

Startnota - Procesnota
Scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp-RUP
Definitief RUP

Gelet op het voorstel om deze opdracht te gunnen met onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaandelijke bekendmaking;
Gelet op de lijst van ontwerpbureaus die worden aangeschreven:








Studiebureau Adoplan, Oudenaardsesteenweg 344 8500 Kortrijk
Antea Group, Buchtenstraat 9 9051 Gent
BVP bvba Dendermondsesteenweg 563 9070 Destelbergen
Veneco Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen
BUUR Gent Kleine vismarkt 2 / 1 9000, Gent
VoorlandV bvba Dok Noord 4 C102 9000 Gent
SumProject+SumResearch, 90, Boulevard de Waterloolaan 1000 Brussel

Hogere regelgeving





De wetgeving op de overheidsopdrachten en daarop van toepassing zijnde
uitvoeringsbesluiten, in het bijzonder het KB van 14 januari 2013 en latere wijzigingen
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad
Decreet Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en latere wijzigingen,
titel II, Hoofdstuk II, Afdeling 4, artikelen 2.2.18 - 2.2.25
Het decreet van 01.07.2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke
uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere
effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te
integreren door wijziging van diverse decreten.
Gemeente De Pinte
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Het besluit van de Vlaamse Regering van 17.02.2017 betreffende het geïntegreerde
planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage,
ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen.

Plaats in meerjarenplan en budget


Krediet wordt voorzien in het meerjarenplan 2020-2025

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het bestek PL2019/01 houdende de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp
"Aanstellen ontwerper voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
'Zevergem - Scheldedorp" , zoals gehecht in bijlage, goed te keuren.
Artikel 2.
De opdracht te gunnen met onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3.
Het krediet voor deze opdracht wordt voorzien in het meerjarenplan 2020 - 2025.
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Huishoudelijk reglement gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening (GECORO)

Feiten en context
Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van 15 mei 2009 (hierna VCRO),
inzonderheid de artikels 1.3.3 en 1.3.4 wordt na de installatie van een nieuwe gemeenteraad
overgegaan tot de benoeming van een nieuwe gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening
(hierna GECORO).
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 waarbij de raad akkoord gaat om
de GECORO te laten bestaan uit 13 leden, zijnde 5 deskundigen en 8 leden uit de
maatschappelijke geledingen, zijnde ‘Gezinnen’, ‘Landbouw’, ‘Jeugd’, ‘Senioren’, ‘Milieu’,
‘Onroerend Erfgoed’, ‘Economie en Middenstand’ en ‘Mobiliteit’;
De VCRO bepaalt in art. 1.3.3 dat de gemeenteraad de voorzitter, de leden, de
plaatsvervangers en de vaste secretaris benoemt. De gemeenteraad kan onder de leden een
ondervoorzitter aanwijzen. De voorzitter en de vaste secretaris worden voorgedragen door
het college van burgemeester en schepenen. De vaste secretaris is niet stemgerechtigd.
Minimum één vierde van de leden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen inzake
ruimtelijke ordening. De 8 overige leden zijn vertegenwoordigers van de maatschappelijke
geledingen binnen de gemeente. Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een
plaatsvervanger.
Leden van de gemeenteraad of het schepencollege kunnen geen lid van de adviescommissie
zijn. Leden die hun mandaat vroegtijdig stopzetten, worden vervangen door hun
plaatsvervanger tot een nieuw lid is benoemd. De GECORO bestaat voor ten hoogste 2/3de uit
leden van hetzelfde geslacht.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 augustus 2019 waarbij de raad de
definitieve samenstelling van de GECORO, volgens de hierboven uiteengezette richtlijnen,
heeft vastgesteld, met name:
Als deskundigen: effectieve leden, respectievelijk hun plaatsvervangers
- Peter Hofman
- Lisa Stroobandt, Kurt Van Cauwenberghe
- Maarten Everaert, Koen Vanden Berghe
- Peter De Wilde, Lucas De Vocht
- Steven Rosseel, Pierre Bogaert
Als vertegenwoordigers van de aangeduide maatschappelijke geledingen: effectief
lid,respectievelijk hun plaatsvervanger
- Gezinnen: Klaas Van de Sompel, Maarten Herremans
- Economie en Middenstand:Regine Rouseu, Els Fraeye
- Onroerend Erfgoed: Veronique de Bethune, Johan Van Twembeke
- Senioren: Luc De Colvenaer, Laurent De Vos
- Landbouw:Eric De Cnuydt, Dirk Thienpont
Gemeente De Pinte
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- Jeugd: Rob Hofman, Maxime Vanderschueren
- Mobiliteit: Els Van Gelder, David Lenaerts
- Milieu: Greet Kerkhove, Cornelis Peil
De heer Peter Hofman wordt aangeduid als voorzitter.
Anja Schepers, gemeentelijk omgevingsambtenaar stedenbouw, wordt aangesteld als vaste
secretaris.
De GECORO is in zitting van 7 november 2019 overgegaan tot het aanduiden van de
ondervoorzitter, met name de heer Maarten Everaert;
Overwegende dat de GECORO het voorstel van huishoudelijk reglement heeft goedgekeurd in
zitting van 7 november 2019.
Overwegende dat in navolging van artikel 1.3.3., titel 1, hoofdstuk III, afdeling 3 van de
VCRO, het huishoudelijk reglement definitief is zodra de gemeenteraad dat reglement of de
wijzigingen ervan goedgekeurd heeft.
Hogere regelgeving




Decreet over het Lokaal Bestuur, artikel 41, lid 2, 13°;
Vlaamse Codex ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, titel 1, hoofdstuk III, afdeling
3,
artikel 1.3.3.;
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels
voor de samenstelling, de organisatie en de werking van de provinciale,
intergemeentelijke en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening.

Vorige beslissingen





Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2002, 17 februari 2003, 15 april 2013, 17
februari 2014 en 29 januari 2018 houdende de goedkeuring van het huishoudelijk
reglement van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening d.d. 14 maart 2002
en latere wijzigingen;
Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 waarbij de raad akkoord gaat om de
GECORO te laten bestaan uit 13 leden, zijnde 5 deskundigen en 8 leden uit de
maatschappelijke geledingen;
Besluit van de gemeenteraad van 26 augustus 2019 betreffende de definitieve
samenstelling van de GECORO

Motivering
De samenstelling van de GECORO en de noodzaak tot het beschikken over een huishoudelijk
reglement wordt decretaal bepaald, de goedkeuring ervan is eveneens een decretaal
vastgelegde taak van de gemeenteraad;
Overwegende dat het onderhavig voorstel van reglement werd goedgekeurd door de GECORO
in zitting van 7 november 2019.
Plaats in meerjarenplan en budget


2019/0.PER/0100-00/620020/GEMEENTE/PER/IP-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
Het huishoudelijk reglement met betrekking tot de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening van De Pinte 2019-2024, zoals gehecht in bijlage, wordt goedgekeurd.
ROM-Milieu
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Aankoop bureaucontainer recyclagepark

Feiten en context
De bureaucontainer op het recyclagepark is dringend aan vervanging toe. De huidige
bureaucontainer is niet geïsoleerd en in de winter bevriezen de waterleidingen, deze container
voldoet niet aan de wettelijke normen.
Er werd aan 5 firma's prijs gevraagd, waarvan we 3 offertes mochten ontvangen (prijsvraag
met aanvaarde factuur). Er werd prijs gevraagd voor: bureaucontainer van 6x3m met 2
Gemeente De Pinte
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toiletten en een douche, vensters met dubbel glas en rolluiken, keukenblok en volledig
geïsoleerd.
Zie prijsvergelijking in bijlage.
De offerte van de firma Real Verhuur nv voldoet aan de voorwaarden. De bureaucontainer is
mogelijk te verplaatsen naar het nieuw recyclagepark.
Hogere regelgeving








Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor de aanneming van werken, leveringen en diensten, haar latere wijzigingen en
haar uitvoeringsbesluiten
Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2013 houdende vaststelling van de
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden
als,opdrachten van dagelijks bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA)
Decreet over het Lokaal Bestuur
Het Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli
2011 (KB van 15 juli 2011).
Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken (KB Uitvoering).
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten (Wet van 17 juni 2013).

Adviezen


Visum 2019/31 gegeven door de financieel directeur op 13 november 2019

Motivering
De leverancier, Real Verhuur nv, Industrieterrein Kluizenmolen, Kluizenhof 25, 9170 SintGillis-Waas, voldoet aan de gestelde voorwaarden: de container wordt op maat gemaakt, is
verplaatsbaar en heeft de beste prijs.
Plaats in meerjarenplan en budget
2019/P030901.02/0309-01/222907/GEMEENTE/GZN/P030901.02
Gelet op het ter zitting aangebracht voorstel om het besluit aan te passen en volgend artikel
toe te voegen:
"Artikel 3:
De aankoop van extra dikke vloerisolatie voor het bedrag van 160 euro (excl. btw), wordt
goedgekeurd"
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van aanvaarde factuur gezien de opdracht
van beperkte waarde. De leverancier, Real Verhuur nv, voldoet aan de gestelde voorwaarden:
de container wordt op maat gemaakt, is verplaatsbaar en heeft de beste prijs.
Artikel 2.
De aankoop van de bureaucontainer wordt gegund aan de firma Real Verhuur nv,
Industrieterrein Kluizenmolen, Kluizenhof 25, 9170 Sint-Gillis-Waas voor het bedrag van
16.489,88 euro (incl. btw).
Artikel 3.
Gemeente De Pinte
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De aankoop van extra dikke vloerisolatie voor het bedrag van 160 euro (excl. btw), wordt
goedgekeurd
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Gemeentelijke landbouwraad - kennisname ledenlijst

Feiten en context
Na de start van de nieuwe legislatuur voorzien de statuten van de landbouwraad 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 21 oktober 2019 ging de installatievergadering door van de landbouwraad, zie verslag in
bijlage.
Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 26 augustus 2019 in verband met de statuten van
de landbouwraad

Besluit:
Enig artikel.
Kennis te nemen van de ledenlijst van de gemeentelijke landbouwraad.
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Samenwerkingsovereenkomst met Repair Café Schelde-Leie aanpassing

Feiten en context
Het Repair Café heeft de toenaam “Schelde-Leie” omdat het een concrete extensie is van het
gemeentelijk milieubeleid van De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem. Ze werken
afwisselend in samenwerking met Gemeente De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem. Ze
bestaan uit een groep vrijwilligers die de organisatie van het Repair Café op zich neemt. De 3
gemeenten ondersteunen hun werking.
Er werden hierbij volgende principes gehanteerd:
- Staat in voor promotie van elke Repair Café-sessie en voor de werving van vrijwilligers.
- Is laagdrempelig voor iedereen en uitgevoerd door vrijwilligers.
- Voorziet in directe milieubesparing (herstel/hergebruik), opleiding (educatief, lange termijn,
indirecte milieu-impact), herstelreflex (lange termijn, indirecte impact).
- Is sociaal wervend (lokale cohesie bevorderend voor de inwoners).
- Is schaal-efficiënt door organisatie over de gemeenten De Pinte, Nazareth en SML (locaties,
frequentie, flexibiliteit en werklast die goed draagbaar zijn voor de vrijwilligers).
- Is kostenefficiënt omwille van de minimale impact op het FTE van de gemeente en de
maximale uitbesteding aan de vrijwilligers.
- Is direct gemeentegedreven, zeer nabij en kleinschalig, wat het vertrouwen, de
transparantie en zichtbaarheid naar de inwoners toe bevordert.
- Heeft ruggensteun van de gemeente, waardoor de contacten (met potentiële ontplooiing van
activiteiten) met scholen en andere gemeentelijke organisaties gefaciliteerd worden.
De erkenning van het Repair Café Schelde-Leie is een concrete uitbreiding van het
gemeentebeleid met betrekking tot het materialenbeheer, de circulaire economie en de
realisatie van de klimaatdoelstellingen. Het is daarom nuttig dit initiatief logistiek en financieel
te ondersteunen.
Ten einde de organisatie te ondersteunen bij het verder professionaliseren van hun werking,
werden in overleg tussen de 3 gemeenten en de organisatie een aantal aanpassingen
doorgevoerd aan de samenwerkingsovereenkomst.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen
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Besluit van de gemeenteraad van 27 augustus 2018 over de
samenwerkingsovereenkomst Repair Café Schelde-Leie

Motivering
Deze overeenkomst bevestigt de inzet van de vrijwilligers. Het Repair Café (afvalpreventie en
sensibilisering) past binnen de uitvoering van het burgemeestersconvenant.
Deze samenwerkingsovereenkomst omvat de praktische regelingen en samenwerking tussen
de gemeenten en het Repair Café.
Krijtlijnen:
Gratis gebruik van de zalen en voorzieningen
Nominatieve subsidie van 300 euro per jaar per gemeente
Eenmalige toelage van 1.000 euro voor veiligheid en tools per gemeente
Regeling voor de banners
Stockeerruimte
De verzekeringskwestie werd losgekoppeld van de samenwerkingsovereenkomst omdat deze
(eventueel) verschillend is per gemeente.
Stand van zaken betreffende verzekering in De Pinte:
 Repair Café staat zelf in voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid en kan niet worden
opgenomen onder de gemeentelijke BA polis. Zij bekijken of ze zich kunnen verenigen
onder een andere koepel of als feitelijke vereniging verder gaan en zo gebruik kunnen
maken van de gratis vrijwilligersverzekering van Vlaanderen.
 Repair Café moet geen eigen brandverzekering afsluiten gezien de brandpolis op naam
van de gemeente voorziet in een afstand van verhaal ten opzichte van de gebruikers
van gemeentelijke gebouwen.
Plaats in meerjarenplan en budget
Jaarlijkse nominatieve subsidie van 300 euro en eenmalige nominatieve subsidie van 1.000
euro
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De hernieuwde samenwerkingsovereenkomst zoals in bijlage gehecht wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
De gemeenteraad vraagt om de nominatieve subsidie van 1.300 euro voor 2019 reeds uit te
betalen.
Artikel 3.
Deze overeenkomst kan ten allen tijde eenzijdig opgezegd worden met onmiddellijke ingang
aan de hand van een aangetekend schrijven. Deze overeenkomst treedt in werking op 1
januari 2019 en eindigt op 31 december 2025.
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Omgevingscontract provincie Oost-Vlaanderen

Feiten en context
Alle 60 Oost-Vlaamse gemeenten sloten een Milieucontract met de Provincie af. Het is een
vertrouwd en efficiënt instrument dat dient om milieu- en klimaatprojecten te realiseren.
De huidige Milieucontracten lopen juridisch af op 31 december 2019. De Provincieraad besliste
over de verderzetting via een Omgevingscontract voor de periode 2020-2025. Het aanbod van
diensten en projecten wordt verder uitgebouwd over alle grondgebonden thema’s heen. De
bestaande werkwijze blijft behouden, de inhoud wordt breder.
Vorige beslissingen


Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 september 2012 in
verband met het afsluiten van een Milieucontract met de provincie Oost-Vlaanderen

Plaats in meerjarenplan en budget
Gemeente De Pinte
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2019/0.DZA/0329-02/613000/GEMEENTE/DZM/IP-GEEN
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
Het omgevingscontract wordt goedgekeurd en de burgemeester en algemeen directeur
worden gemachtigd om te ondertekenen.
VT-Jeugd
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Techniekacademie 2020-2025 - Samenwerkingsovereenkomst

Feiten en context
Sinds 2017 organiseren we in De Pinte de techniekacademie in samenwerking met Vives
Hogeschool. Gedurende 12 weken proeven de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van
verschillende technieken. Dit gaat van voeding over hout, mechanica, elektriciteit tot een
robot bouwen en programmeren. De afgelopen jaren (sinds 2017) konden we hier steeds 2
groepen van 20 kinderen voor inschrijven. Dus dit blijkt wel een groot succes in onze
gemeente. Om te vermijden elk jaar de vraag tot samenwerking te moeten herhalen, doet de
organisatie Vives Hogeschool het voorstel om vanaf 2020 met een
samenwerkingsovereenkomst te werken, voor de duur van de gemeentelijke legislatuur.
Het voorstel is om jaarlijks in te tekenen voor de junior (leerlingen uit het derde en vierde
leerjaar) en/of de tiener techniekacademie (leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar) tijdens
de periode van september tot december. Mocht blijken dat er gedurende een jaar minder of
meer interesse is, kan er nog worden afgeweken voor wat het aantal groepen betreft. De
gemeentelijke bijdrage wordt wel opgetrokken van 750 euro tot 1000 euro per groep zodat
het voor Vives mogelijk is de kosten te blijven dragen zonder dat de kostprijs voor de
deelnemers stijgt. Dit betekent dat het hiervoor voorziene budget met 500 euro moet worden
opgetrokken.
Motivering
Het organiseren van een Techniekacademie is een mooie aanvulling op het gemeentelijk
jeugdaanbod. Gezien de positieve evaluatie van de eerste sessies wordt voorgesteld om in te
tekenen op de samenwerkingsovereenkomst bij Vives Hogeschool voor de volledige
legislatuur. De jeugddienst adviseert echter wel om enkel in te tekenen voor de tiener
techniekacademie voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad is akkoord om vanaf 2020 met Vives Hogeschool een
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor de organisatie van de tiener
techniekacademie, en dit voor de duur van de legislatuur.
Artikel 2.
Het budget voor de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage per groep van 1000 euro zal voorzien
worden in de gemeentebegroting.
Artikel 3.
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de organisator Vives Hogeschool.
Artikel 4.
De burgemeester en algemeen directeur worden gemachtigd om hogervermelde
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
Financiën
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Kerkfabriek O.L.V.-Hemelvaart Zevergem - Budgetwijziging 2019 kennisname

Gemeente De Pinte
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Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Kathleen Ghyselinck, Voorzitter
gemeenteraad
Feiten en context
De kerkfabriek dient een budgetwijziging op te maken indien het totaal van de ontvangsten of
uitgaven van een hoofdfunctie wijzigt of als er kredieten worden opgenomen op een artikel
waarop in het budget nog geen kredieten waren opgenomen of wanneer de investeringen
wijzigen.
De kerkraad van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart keurde op 19 juni 2019 de
budgetwijziging 2019/1 goed.
Het gunstig advies van het erkend representatief orgaan Bisdom Gent werd op 21 oktober
2019 ontvangen.
Overeenkomstig artikel 48 van het gewijzigd decreet van 7 mei 2004 dient de gemeenteraad
kennis te nemen van het budgetwijziging 2019/1 van de kerkfabriek.
De gemeenteraad spreekt zich over het budget uit binnen een termijn van vijftig dagen die op
10 december 2019 eindigt.
Hogere regelgeving








Decreet over het lokaal bestuur
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van het eredienstendecreet
Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de 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
Ministerieel besluit van 12 februari 2013 tot wijziging modellen boekhouding besturen
van de eredienst
Omzendbrief BB-2013/01 van 01 maart 2013 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst

Vorige beslissingen



Gemeenteraad van 28 november 2016 - Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart meerjarenplanwijziging 2014–2019 - goedkeuren
Gemeenteraad van 19 november 2018 - Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart - Budget
2019 - kennisname

Motivering
De voorgestelde budgetwijziging 2019/1 overschrijdt de grens van de in de goedgekeurde
meerjarenplanwijziging niet.
De gemeentelijke exploitatietoelage bedroeg 4 480,94 euro in het budget 2019 van de
kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Zevergem.
In de budgetwijzing 2019/1 is dit bedrag verhoogd naar 4 710,29 euro.
De gevraagde investeringstoelage blijft onveranderd op 15 000 euro.
De gevraagde toelage ligt hoger dan in het goedgekeurde budget 2019, maar past binnen het
goedgekeurde meerjarenplanwijziging 2014-2019.
Plaats in meerjarenplan en budget



2019/0.DOTATIE/0790-00/649522/BESTUUR/CBS/IE-GEEN
2019/0.DOTATIE/0790-00/664200/BESTUUR/CBS/IE-GEEN

Besluit:
Enig artikel.
Kennis te nemen van de budgetwijziging 2019/1 van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart.
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Kerkfabriek O.L.V.-Hemelvaart Zevergem - Budget 2020

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Kathleen Ghyselinck, Voorzitter
gemeenteraad
Feiten en context
Gemeente De Pinte
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Op 19 juni 2019 keurde de kerkraad O.L.V.-Hemelvaart te De Pinte het budget 2020 goed.
Op 28 juni 2019 keurde het centraal Kerkbestuur De Pinte + Zevergem het gecoördineerd
budget 2020 goed.
Het centraal kerkbestuur dient de rekeningen voor 1 oktober aan de gemeente te bezorgen.
Het eredienstdecreet stipuleert in artikel 48 dat als het budget past binnen het goedgekeurde
meerjarenplan, de gemeenteraad akte neemt van het budget binnen een termijn van vijftig
dagen.
Het dossier was op 21 oktober 2019 volledig, hierdoor eindigt de adviestermijn op 10
december 2019.
Hogere regelgeving







Decreet over het 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 30 september 2019 – Kerkfabriek O.L.V.Hemelvaart aangaande goedkeuren meerjarenplan 2020-2025

Motivering
De exploitatietoelage van de kerkfabriek wordt voor 2020 vastgesteld op 5 436,96 euro, wat
in overeenstemming is met het meerjarenplan.
En wordt nog specifiek per jaar bepaald in functie van de reële uitgaven zoals afgesloten in de
jaarrekening.
De investeringstoelage ligt op 15 000,00 euro voor 2020, wat ook in overeenstemming is met
het meerjarenplan
Plaats in meerjarenplan en budget



2020/0.DOTATIE/0790-00/649521/BESTUUR/CBS/IE-GEEN
2020/0.DOTATIE/0790-00/664100/BESTUUR/CBS/IE-GEEN

Besluit:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het budget 2020 van Kerkfabriek O.L.V.-Hemelvaart.
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Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn - Budget 2020

Feiten en context
Op 27 juni 2019 keurde de kerkraad Sint-Nicolaas Van Tolentijn te De Pinte het budget 2020
goed.
Op 28 juni 2019 keurde het centraal Kerkbestuur De Pinte + Zevergem het gecoördineerde
budget 2020 goed.
Het centraal kerkbestuur dient de rekeningen voor 1 oktober aan de gemeente te bezorgen.
Het eredienstdecreet stipuleert in artikel 48 dat als het budget past binnen het goedgekeurde
meerjarenplan, de gemeenteraad akte neemt van het budget binnen een termijn van vijftig
dagen.
Het dossier was op 21 oktober 2019 volledig, hierdoor eindigt de adviestermijn op 10
december 2019.
Gemeente De Pinte
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Hogere regelgeving







Decreet over het 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 30 september 2019 – Kerkfabriek Sint-Nicolaas van
Tolentijn aangaande goedkeuren meerjarenplan 2020-2025

Motivering
De totale exploitatietoelage van de kerkfabriek wordt voor 2020 vastgesteld op 13 052,47
euro, wat in overeenstemming is met het meerjarenplan 2020-2025
Er wordt een maximale investeringstoelage vastgesteld van 12 500 euro, wat ook in
overeenstemming is met het meerjarenplan 2020-2025
Plaats in meerjarenplan en budget



2020/0.DOTATIE/0790-00/649521/BESTUUR/CBS/IE-GEEN
2020/0.DOTATIE/0790-00/664100/BESTUUR/CBS/IE-GEEN

Besluit:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het budget 2020 van Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn.
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Hulpverleningszone Centrum - exploitatie - en investeringsdotatie
2020 voor het dienstjaar 2020

Feiten en context
Vanaf 1 januari 2019 vormen 18 steden en gemeenten de Hulpverleningszone Centrum.
De wet voorziet dat de gemeenteraad jaarlijks de dotaties aan de Hulpverleningszone
Centrum goedkeurt.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van de
dotaties aan de Hulpverleningszone Centrum voor 2020 op basis van het ontwerp budget
2020 dat goedgekeurd werd in het zonecollege van 2 september 2019.
Hogere regelgeving




Decreet Lokaal Bestuur en latere wijzigingen
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
Koninklijk Besluit van 19 april 2014 betreffende het algemeen reglement op de
boekhouding van de hulpverleningszones

Motivering
De ingeschreven dotatie bedraagt 308.301,00 euro:
 277.693,00 euro voor de “exploitatietoelage Hulverleningszone Centrum” (2020/)
 30.608,00 euro voor de “investeringstoelage Hulpverleningszone Centrum” (2021/
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
Gemeente De Pinte
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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.
Plaats in meerjarenplan en budget



2020/041000.01/0410-00/649541 - 277.693,00 euro
2021/041000.01/0410-00/664800 - 30.608,00 euro

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De dotatie voor het dienstjaar 2020 van 277.693,00 euro voor exploitatie, inclusief de
bijdrage voor pensioenen van 1.489,00 euro en de 30.608,00 euro voor investeringsuitgaven
wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
Een afschrift zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de heer gouverneur van de
provincie en aan de voorzitter van de zoneraad.
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Nominatieve subsidies 2019 – reglement versie GR 20191125

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Benedikte Demunck, Schepen
Feiten en context
Op 18 december 2019 werd de meerjarenplanaanpssing 2019/1 vastgesteld. Het
cijfermateriaal van de nominatieve subsidies is hierin opgenomen.
Het artikel 41 23° van het decreet lokaal bestuur stipuleert: De volgende bevoegdheden
kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen toevertrouwd worden: het
vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.
Het reglement 'Nominatieve subsidies – reglement ' van 25 november 2019 wordt aangepast.
Hogere regelgeving






Decreet over het lokaal bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
Ministerieel besluit van 20 november 2018 betreffende de gemeenten, OCMW's, AGB's
en welzijnsverenigingen die beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale
besturen toepassen en dit vanaf 1 januari 2019

Vorige beslissingen







Besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
Besluit van de OCMW-raad van 16 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 waarbij het eenjarig
meerjarenplan 2019 werd vastgesteld
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 houdende vaststellen
nominatieve subsidies 2019
Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 houdende vaststellen nominatieve
subsidies 2019
Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 houdende vaststellen nominatieve
subsidies 2019
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Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2019 waarbij de
financiële procedures in afwachting van uitwerking organisatiebeheersingssysteem
goedgekeurd werd
Besluit van de gemeenteraad van 26 augustus 2019 houdende vaststellen nominatieve
subsidies 2019

Adviezen
Gunstig visum 2019/08
Motivering
De bijdrage voor noodplanning aan Provincie Oost-Vlaanderen was niet voorzien in de
kredieten van 2019. De bijdrage is gebudgetteerd op basis van het aantal inwoners van
01.01.2019.
De samenwerkingovereenkomst met Repair Café werd in 2019 vernieuwd. De nominatieve
subsidie was hiervoor nog niet voorzien in de kredieten van 2019.
Plaats in meerjarenplan en budget



Algemene rekeningen die beginnen met een 649, met uitzondering van subsidies die
onder een premiereglement vallen
Algemene rekeningen die beginnen met een 664

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het reglement 'Nominatieve subsidies – reglement (per dringende spoed)' van 26 augustus
2019 wordt opgeheven vanaf heden.
Artikel 2.
De gemeenteraad kent de 'nominatieve subsidies 2019 versie GR 20191125' toe volgens het
document in bijlage gehecht.
Deze kunnen worden aangewend volgens het reglement zoals in artikel 4 van dit besluit
vastgesteld.
Artikel 3.
Voor het verwerken van het tekort bijdrage noodplanning en Repair Café wordt aan het
college van burgemeester en schepenen gevraagd het nodige krediet te voorzien bij de
eerstvolgende Meerjarenplan aanpassing.
Artikel 4.
De gemeenteraad geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de
nominatieve subsidies toe te kennen binnen het voorziene krediet, rekening houdend met het
kredietvoorstel in artikel 3, per begunstigde zoals opgenomen in de bijlage.
Een nominatieve subsidie wordt uitgevoerd op basis van een dotatiebesluit of een
subsidieaanvraag.
Een subsidieaanvraag wordt ondersteund met een kasverslag, jaarverslag of
activiteitenverslag waaruit de financiële vraag duidelijk is.
Na controle kan een nominatieve subsidie uitbetaald worden onder voorbehoud dat het
uitvoeren van een nominatieve subsidie een controlerecht inhoudt en dat de nominatieve
subsidie (deels) kan teruggevorderd worden wanneer de subsidie niet wordt aangewend voor
de algemene werking van de begunstigde, aanvrager.
Gemeente raad
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Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

De voorzitter van de gemeenteraad deelt mee dat de resterende raden voor 2019 op
volgende data zullen plaatsvinden:
 16 december 2019
 18 december 2019
De voorzitter van de gemeenteraad deelt vervolgens ook mee dat de
gemeenteraadscommissies voor december 2019 op volgende data zullen plaatsvinden:
 Commissie Zorg: 3 december 2019
 Algemene gemeenteraadscommissie: 9 december 2019 en 11 december 2019
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Mondelinge vragen

Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een mondelinge vraag wil stellen,
wordt genoteerd:
Raadslid Verleyen: twee vragen
Raadslid Gomes: twee vragen
Raadslid Vermeyen: één vraag
Raadslid Van Den Abeele: één vraag
Raadslid Vanbiervliet: twee vragen
Raadslid Claeys: één vraag
Raadslid Quintyn: één vraag
Raadslid Gryffroy: één vraag
De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.
2019/CV/13: Raadslid Verleyen wenst te melden dat onderaan de bloembakken aan het
columbarium geen gaten zitten, waardoor het water niet kan doorsijpelen. Er wordt
geantwoord dat dit zal worden doorgegeven aan de bevoegde dienst.
2019/CV/14: Vervolgens wenst raadslid Verleyen te vernemen of de huisdierensticker ook
te verkrijgen is op het gemeentehuis. Ze heeft hierover geen informatie teruggevonden op de
gemeentelijke website. Er wordt geantwoord dat dit zal worden nagevraagd.
2019/EG/14: Raadslid Gomes meldt dat de rooster ter hoogte van de ingang van het
gemeentehuis stuk zijn. Er wordt geantwoord dat dit zal worden nagekeken door de dienst.
2019/EG/15: Raadslid Gomes vraagt vervolgens om onmiddellijk een melding te krijgen van
gewijzigde uren bij vergaderingen in e-notulen. Er wordt geantwoord dat deze wijzigingen al
binnen de administratie worden doorgevoerd om dat dit het platform is waarbinnen de
diensten hun punten voorbereiden. Er zal in de mate van het mogelijke hiermee rekening
worden gehouden om wijzigingen vlugger aan de raadsleden kenbaar te maken.
2019/LV/8: Raadslid Vermeyen heeft vastgesteld dat voor een activiteit van een politieke
gemeenteraadsfractie er publiciteit werd aangebracht op het rondpunt aan de Post. Ze geeft
hierbij aan dat dit niet conform het gemeentelijk reglement is gebeurd en vraagt dit te
respecteren.
2019/MVDA/9: Raadslid Van Den Abeele heeft vastgesteld dat bepaalde
buitensportinfrastructuren een opfrissingsbeurt kunnen gebruiken. Ze verwijst hierbij naar de
Finse piste op het sportpark Moerkensheide en het pleintje aan het Wijngaardeke. Er wordt
geantwoord dat hiervoor budgetten zullen voorzien worden om dit beter op te volgen.
2019/WV/17: Raadslid Vanbiervliet is van mening dat bij de langdurige sluiting van de
bibliotheek, de communicatie beter had kunnen verlopen. Verder wenst hij te vernemen of
Blokken@debib daar verder kan blijven doorgaan of er in een alternatieve locatie wordt
voorzien.
Er wordt geantwoord dat er wel degelijk werk is gemaakt van een degelijke communicatie
over de onverwachtse sluiting van de bibliotheek. De communicatie werd gradueel
opgebouwd naargelang de verschillende fasen van het proces: aanvankelijk korte
berichtgeving over de sluiting en naarmate de tijd verstreek meer verklarend over de reden
van langere sluitingsperiode. Er wordt verder ook aangegeven dat overleg lopende is om een
alternatieve locatie voor Blokken@debib te vinden.
Er wordt verder aangevuld met een meer omstandige uitleg over wat zich heeft voorgedaan
en het verloop van het herstelproces.
2019/WV/18: Vervolgens wenst raadslid Vanbiervliet te melden dat bij de werken in de
Baron De Gieylaan, de doorgang voor voetgangers niet werd gegarandeerd. Hij vraagt of dit
niet beter kan opgelegd worden in de bouwvergunning, alsook het feit dat bij de werken de
schooluren dienen gerespecteerd te worden. Er wordt geantwoord dat de bouwheer hier al
werd op aangesproken maar deze opmerking zal zeker meegenomen worden bij dergelijke
vergunningsaanvragen in de toekomst.
2019/HC/2: Raadslid Claeys wenst de stand van zaken te kennen van het kapelletje van
Hemelrijk en voornamelijk of het parkbos dan wel de gemeente zullen overgaan tot actie
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inzake de renovatie. Er wordt geantwoord dat het Agentschap Natuur en Bos (ANB) eigenaar
is en dat de vraag gesteld is aan de gemeente om het eigenlijke beheer op zich te nemen. Er
werd hier ook een budget voor ter beschikking gesteld en samen met de architect is reeds
een eerste bespreking doorgegaan. Daaruit bleek dat de reële kost voor de herstellingswerken
een heel stuk hoger is dan het voorziene budget van ANB. Mits een correct budget is er vanuit
de gemeente wel bereidwilligheid om deze werken aan te vatten.
2019/IQ/4: Raadslid Quintyn heeft vastgesteld dat er bomen op de fietssnelweg werden
afgezaagd en er een oude grote spar op het Europaplein werd gekapt die ook diende voor de
kerstversiering. Ze vroeg zich af of hiervoor een kapvergunning werd gegeven en of er niet
werd nagedacht om hier eventueel een kunstwerk van te maken. Verder wenst ze te
vernemen of deze ook zullen worden heraangeplant. Er wordt geantwoord dat deze bomen
uitgestorven waren en dienden verwijderd te worden, deze bomen liggen ook in
Parkbosgebied dus er wordt aangenomen dat hier ook de nodige toestemming zal gevraagd
zijn. Of er op deze plek ook bomen heraangeplant zullen worden, is vandaag nog niet
duidelijk. De spar aan het Europaplein was ook al een behoorlijk oudere boom maar er zal
hier zeker gezorgd worden voor nieuwe beplanting. Voor de kerstversiering zal gekeken
worden naar een alternatief op deze plaats.
2019/LG/1: Raadslid Gryffroy heeft zich de bedenking gemaakt dat er in kader van
textielophaling een overaanbod aanwezig is in onze gemeente. Ze denkt hierbij concreet aan
de vele textielcontainers die er in De Pinte en Zevergem staan opgesteld, alsook de ophaling
via de Kringloopwinkel edm. Er wordt geantwoord dat haar opmerking terecht is . Dit heeft
voornamelijk te maken met een bestek van de vzw Ateljee dat in 2018 werd goedgekeurd en
waarbij 14 verschillende locaties werden vastgelegd. In overleg met de milieudienst wordt nu
de oefening gemaakt om de locaties te evalueren en eventueel te herlocaliseren.

Namens de gemeenteraad

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Voorzitter gemeenteraad
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