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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.

2

Ontslagaanvraag van raadslid - aktename

Feiten en context
De voorzitter van de gemeenteraad nam kennis van het feit dat de heer Guy Blomme zijn
ontslag als effectief raadslid wenst aan te bieden. Zij ontving hierover een brief op 12
december 2019. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de gemeenteraad de
kennisgeving ontvangt. Het ontslagnemend raadslid blijft in dienst tot wanneer de opvolger is
geïnstalleerd.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen
Lokaal bestuur De Pinte
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Besluit van de voorzitter van de gemeenteraad van 12 december 2019 waarbij zij
kennis neemt van de ontslagname van de heer Guy Blomme
Besluit van de gemeenteraad van 2 januari 2019 in verband met de installatie van de
gemeenteraad en de eedaflegging

Besluit:
Enig artikel.
Er wordt akte genomen van het ontslag van de heer Blomme Guy , wonende te Heirweg 39 te
9840 De Pinte als raadslid.

3

Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging en installatie van een
opvolgend gemeenteraadslid

Feiten en context
De heer Guy Blomme neemt ontslag als gemeenteraadslid. De voorzitter van de
gemeenteraad heeft hiervan op 12 december 2019 kennis genomen. De gemeenteraad
neemt hiervan akte op 27 januari 2020. De heer Hannes Eechaute is geplaatst als eerst
opvolgend gemeenteraadslid. Uit de voorgelegde documenten blijkt dat de heer
Hannes Eechaute sedert de verkiezing zonder enige onderbreking aan de voor de
verkiesbaarheid gestelde vereisten heeft voldaan. Hij bevindt zich niet in een van de gevallen
van onverenigbaarheid van het mandaat van raadslid.
De heer Hannes Eechaute wordt uitgenodigd om de eed af te leggen in de handen van de
voorzitter van de gemeenteraad. Van deze formaliteit wordt een proces-verbaal opgemaakt.
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur
Omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 betreffende “De start van de lokale en provinciale
bestuursperiode” van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 26 oktober 2018

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2020 waaruit blijkt dat de heer Guy
Blomme ontslag neemt als raadslid

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De geloofsbrieven van de heer Hannes Eechaute, wonende te Klein Nazareth 3 te 9840 De
Pinte, werden onderzocht en goedgekeurd.
Artikel 2.
Op verzoek van de voorzitter van de gemeenteraad, mevrouw Kathleen Ghyselinck, legt de
heer Hannes Eechaute in handen van de voorzitter de voorgeschreven eed af, namelijk "Ik
zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen". Hiervan wordt een
afzonderlijk proces-verbaal gemaakt.
Artikel 3.
De heer Hannes Eechaute, wonende te Klein Nazareth 3 te 9840 De Pinte, wordt aangesteld
als gemeenteraadslid en neemt verder deel aan de beraadslagingen van de gemeenteraad.

4

Hervaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden

Feiten en context
De heer Blomme Guy heeft zijn ontslag ingediend als raadslid. De gemeenteraad heeft hier
kennis van genomen.
Artikel 6 §7 van het Decreet Lokaal Bestuur legt de verplichting tot het vaststellen van de
rangorde van de gemeenteraadsleden op.
Lokaal bestuur De Pinte
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De rangschikking wordt vastgesteld aan de hand van anciënniteit van de raadsleden. De
anciënniteit omvat de hele tijdsduur tijdens dewelke een gemeenteraadslid deel heeft
uitgemaakt van de gemeenteraad van een gemeente. De anciënniteit mag onderbroken zijn.
Bij gelijke anciënniteit geniet het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing
van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald de voorkeur. In geval
van gelijk aantal naamstemmen geniet het gemeenteraadslid de voorkeur dat kandidaat was
op de lijst die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald.
Hogere regelgeving



Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 betreffende “De start van de lokale en provinciale
bestuursperiode” van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 26 oktober 2018

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van heden 27 januari 2020 in verband met de
ontslagaanvraag van de heer Guy Blomme
Besluit van de gemeenteraad van heden 27 januari 2020 in verband met de
geloofsbrieven en de eedaflegging van de heer Hannes Eechaute

Besluit:
Enig artikel.
De rangorde van de raadsleden wordt als volgt vastgesteld:
Volgnumm
Datum
VERKIEZING VAN 14-10-2018
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1ste ambtsaanvaardi In
Naam en
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aanmerking
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gemeenteraadslid
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9
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9
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Medisch Oost-Vlaanderen (Medov) vzw - vervangen van een
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen

Feiten en context
De heer Guy Blomme werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger om de
gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene vergaderingen van Medisch OostVlaanderen (Medov) vzw.
De gemeenteraad nam kennis van het ontslag van de heer Guy Blomme als raadslid.
Hogere regelgeving



Wet van 27 juni 1921, waarbij aan alle verenigingen zonder winstoogmerk en aan de
instellingen van openbaar nut, rechtspersoonlijkheid wordt verleend
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 waarbij de heer Guy Blomme wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor Medov vzw
Besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2020 waarbij de gemeenteraad akte
neemt van de ontslagname van de heer Guy Blomme

Motivering
Door het ontslag en het ontstaan van de vacature is het aangewezen om opnieuw over te
gaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger om te gemeente te
vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van Medov vzw.
Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
De heer Hannes Eechaute, raadslid, wonende te 9840 De Pinte, Klein Nazareth 3, wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in vervanging van de heer Guy Blomme
om de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van Medisch OostVlaanderen (Medov) vzw en wordt gemachtigd om als plaatsvervanger in naam van de
gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijst en andere documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen
wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 2.

Lokaal bestuur De Pinte

4/19

Het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende de aanduiding van mevrouw
Lieve Van Lancker, schepen, als vertegenwoordiger om de gemeente te vertegenwoordigen op
de algemene vergaderingen van Medov vzw blijft gehandhaafd.
Artikel 3.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig zolang
de gemeente lid is van Medov vzw of tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt per mail overgemaakt aan Medov vzw, medov@oostvlaanderen.be of viviane.heirman@ibz-fgov.be.

6

Kleine Landeigendom Het Volk cvba - vervangen van een
vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen

Feiten en context
De heer Guy Blomme werd aangeduid als vertegenwoordiger om de gemeente te
vertegenwoordigen op de Algemene vergaderingen van Kleine Landeigendom Het Volk cvba.
De gemeenteraad nam kennis van het ontslag van de heer Guy Blomme als raadslid.
Hogere regelgeving



Wet van 27 juni 1921, waarbij aan alle verenigingen zonder winstoogmerk en aan de
instellingen van openbaar nut, rechtspersoonlijkheid wordt verleend
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarbij de heer Guy Blomme wordt
aangeduid als vertegenwoordiger voor Kleine Landeigendom Het Volk cvba
Besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2020 waarbij de gemeenteraad akte
neemt van de ontslagname van de heer Guy Blomme

Motivering
Door het ontslag en het ontstaan van de vacature is het aangewezen om opnieuw over te
gaan tot de aanduiding van een vertegenwoordiger om de gemeente te vertegenwoordigen op
de algemene vergaderingen van Kleine Landeigendom Het Volk cvba.
Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
De heer Hannes Eechaute, raadslid, wonende te 9840 De Pinte, Klein Nazareth 3, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger in vervanging van de heer Guy Blomme om de gemeente te
vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van Kleine Landeigendom Het Volk cvba
en wordt gemachtigd om in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen
en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te ondertekenen,
en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen
op deze vergaderingen.
Artikel 2.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 betreffende de aanduiding van de heer
Antoine Nieuwenhuyze, gemeenteraadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger om de
gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van Kleine Landeigendom Het
Volk cvba blijft gehandhaafd.
Artikel 3.
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Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig zolang
de gemeente lid is van Kleine Landeigendom Het Volk cvba of tot de volgende hernieuwing
van de gemeenteraad.
Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Kleine Landeigendom Het Volk cvba,
Ravensteinstraat 12 te 9000 Gent.
Juridi sche d iens t

7

Voordrachtaktes kandidaat-leden deontologische commissie en
aanwijzing van de leden - Kennisname

Feiten en context
Bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 werd er een deontologische commissie
opgericht en werd het huishoudelijk reglement van die commissie goedgekeurd. In dat besluit
werd tevens vastgelegd dat de commissie zou worden samengesteld uit 4 raadsleden (4
effectieve leden en 4 plaatsvervangers), één van elke fractie, en de voorzitter, zijnde de
voorzitter van de gemeenteraad.
De voorzitter van de gemeenteraad mocht 4 voordrachtaktes voor de leden ontvangen. Een
plaatsvervanger voor de voorzitter dient niet aangeduid te worden aangezien er reeds een
plaatsvervanger werd aangeduid bij voorzittersbesluit van 11 april 2019.
Artikel 2 van het huishoudelijk reglement van de deontologische commissie bepaalt dat de
raadsleden die zullen optreden als effectief lid en deze die zullen optreden als plaatsvervanger
worden aangewezen door de gemeenteraad.
Hogere regelgeving


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

Vorige beslissingen





Besluit van 25 februari 2019 van de gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
Besluit van 24 juni 2019 van de gemeenteraad betreffende de deontologische code
voor lokale mandatarissen - vaststellen
Besluit van 16 december 2019 van de gemeenteraad betreffende de oprichting en
samenstelling van de deontologische commissie
Besluit van 16 december 2019 van de gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
het huishoudelijk reglement van de deontologische commissie

Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de 4 voordrachtaktes van kandidaat-leden
deontologische commissie en verklaart de 4 voordrachtaktes ontvangen door de voorzitter
van de gemeenteraad ontvankelijk.
Artikel 2.
De gemeenteraad wijst mevrouw Evelyne Gomes, mevrouw Leen Gryffroy, de heer Hannes
Eechaute en mevrouw Lutgard Vemeyen aan als effectieve leden van de deontologische
commissie.
Artikel 3.
De gemeenteraad wijst mevrouw Christel Verleyen aan als plaatsvervanger van
mevrouw Evelyne Gomes in de deontologische commissie.
De gemeenteraad wijst mevrouw Benedikte Demunck aan als plaatsvervanger van mevrouw
Leen Gryffroy in de deontologische commissie.
De gemeenteraad wijst mevrouw Ann Vandenbussche aan als plaatsvervanger van de heer
Hannes Eechaute in de deontologische commissie.
De gemeenteraad wijst de heer Trudo Dejonghe aan als plaatsvervanger van mevrouw
Lutgard Vermeyen in de deontologische commissie.

8

Voordrachtakte voor de ad hoc commissie zorg - Kennisname

Lokaal bestuur De Pinte
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Feiten en context
Bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 werd er een ad hoc commissie zorg opgericht.
Artikel 35 §6 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat bij
vervanging van een commissielid er een nieuw commissielid moet worden voorgedragen.
Tijdens de eerstvolgende zitting neemt de gemeenteraad kennis van deze voordrachtakte.
Op 20 januari 2020 nam de voorzitter van de gemeenteraad kennis van deze voordrachtakte
en verklaarde ze deze ontvankelijk.
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 25 februari 2019 van de gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
Besluit van 25 maart 2019 van de gemeenteraad betreffende de oprichting en
samenstelling van een ad hoc commissie zorg

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van de voordrachtakte ontvangen door de voorzitter van de
gemeenteraad op 20 januari 2020 waarin de heer Erik Van de Velde wordt voorgedragen als
kandidaat-lid van de gemeenteraadscommissie zorg.
ROM-Milieu

9

Samenwerkingsovereenkomst Parkbos

Feiten en context
In 2008 werd de eerste samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de verschillende
partners voor de realisatie van het Parkbos.
De samenwerking tussen de projectpartners werd geregeld in verschillende
samenwerkingsovereenkomsten:
 ‘Realisatie Groenpool Parkbos 2008-2011’ van 21 maart 2008
 ‘Realisatie Groenpool Parkbos 2011-2014’ van 24 juni 2011
 ‘Realisatie Groenpool Parkbos 2015-2018’ van 2 september 2015 en addendum 2019.
Met de samenwerkingsovereenkomst ‘Realisatie Groenpool Parkbos 2020-2022’ wordt de
samenwerking tussen de projectpartners, zoals bepaald in de vorige
samenwerkingsovereenkomsten, gecontinueerd.
Dit vervolgproject omvat:
1° een gecoördineerde samenwerking voor een kwaliteitsvolle uitvoering. De projectpartners
engageren zich om samen te werken aan de realisatie van deelprojecten. Een niet-limitatieve
lijst deelprojecten voor de projectperiode 2020-2022 werd opgenomen in bijlage. Een meer
gedetailleerd uitvoeringsprogramma met een aantal geselecteerde sleutelprojecten zal in de
eerste zes maanden van de projectperiode 2020-2022 worden opgemaakt. Door de vele
betrokken actoren in het gebied is de verdere afstemming en coördinatie van de realisatie
nodig, wat blijvend overleg vergt.
2° een goede communicatie met alle belanghebbenden, waaronder de natuurlijke personen
met woonplaats in het gebied (landbouwers, middenstanders, bewoners,…) en de
rechtspersonen en feitelijke verenigingen met een werking in het gebied (milieu- en
natuurverenigingen, jeugdverenigingen, culturele verenigingen, bosgroepen,…).
Voor de uitvoering van de projecten wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd aan alle partners.
Vanaf 2020 werd een verdubbeling gevraagd gezien de noodzaak tot aanstelling van een
fulltime parkbos coördinator. Voor De Pinte betekent dit een jaarlijkse bijdrage van 10.000
euro in plaats van 5.000 euro.
Hogere regelgeving


Ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Gent - deelproject 6C
Parkbos van 9 juli 2010

Vorige beslissingen
Lokaal bestuur De Pinte
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‘Realisatie Groenpool Parkbos 2008-2011’ van 21 maart 2008
‘Realisatie Groenpool Parkbos 2011-2014’ van 24 juni 2011
‘Realisatie Groenpool Parkbos 2015-2018’ van 2 september 2015 en addendum 2019.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De samenwerkingsovereenkomst Parkbos 2020-2022 tussen het Vlaamse Gewest, de
gouverneur van Oost-Vlaanderen, de Provincie Oost Vlaanderen, de Vlaamse
Landmaatschappij, het Agentschap Natuur en Bos, Natuurinvest, de stad Gent, de gemeente
De Pinte en de gemeente Sint-Martens-Latem goed te keuren.
Artikel 2.
De burgemeester en algemeen directeur worden gemachtigd om deze overeenkomst te
ondertekenen.
Gron dzaken

10

Samenwerkingsconvenant in het kader van de exploitatie van een
Fietspunt - 2020

Feiten en context
Op 23 december 2019 heeft Groep Intro vzw, Charles Parentéstraat 6, 1070 Brussel, het
ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst inzake een verdere uitbating van het fietspunt
aan het station De Pinte in 2020 bezorgd aan de dienst Grondzaken.
Met deze overeenkomst geeft de gemeente De Pinte opdracht aan Groep INTRO vzw om als
uitbater van het fietspunt in het station van De Pinte de pendelaars die de trein en de fiets
combineren te voorzien van volgende dienstverlening:
 Onderhoud/netheid van de fietsstallingen
 Beheren weesfietsen, max. 2 weesfietsenacties per jaar
 Extra dienstverlening aan het stadsbestuur:
o signaalfunctie t.a.v. bestuur en politie m.b.t. vandalisme en overlast
o labelacties in samenwerking met de lokale politie
Deze dienstverlening wordt aangeboden tot eind februari aan een rato van 9 uur/week, en
van maart tot december aan een rato van 2 uur/week.
De financiële bijdrage voor de periode januari - december 2020 bedraagt 3.305,80 euro (excl.
btw) of 4.000 euro (incl. 21% btw).
Motivering
Aan de hand van deze overeenkomst biedt Groep Intro een dienstverlening aan de pendelaars
van het station in De Pinte aan waarbij minimaal voorzien wordt in het verwijderen van
zwerfvuil met als doel het aanmoedigen van het gebruik van de combinatie fiets en trein.
Plaats in meerjarenplan en budget


2020/0-NOMSUB/0210-03/649251/GEMEENTE/GZN/IP-GEEN

Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte onthoudt zich omdat de komst van Fietspunt heel wat positieve effecten
met zich heeft meegebracht, die door de daling naar slechts 2u per week niet langer zal
kunnen gegarandeerd worden. Gezien de interessante ligging langs de fietssnelweg een
gemiste kans om het Fietspunt verder uit te bouwen, ev. met bijkomende middelen van
provincie of andere betrokken partners.
Met 15 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann
Vandenbussche, Evelyne Gomes, Hannes Eechaute), 6 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde
Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn)
Besluit:
Artikel 1.
Lokaal bestuur De Pinte
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De bij dit besluit gevoegde en er integraal deel van uitmakende samenwerkingsconvenant
tussen gemeente De Pinte en Groep INTRO vzw (0461.936.071) betreffende de exploitatie
van het fietspunt wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
De financiële bijdrage voor de periode januari - december 2020 bedraagt 3.305,80 euro (excl.
btw) of 4.000 euro (incl. 21% btw).
Artikel 3.
De gemeenteraad voegt de bijdrage uit besluitartikel 2 toe aan de lijst van de nominatieve
subsidies 2020 met als begunstigde Groep INTRO vzw voor een kredietbedrag van 4.000
euro. Deze middelen zullen in een volgende meerjarenplankredietverschuiving of
meerjarenplanaanpassing voorzien worden.

11

Charter werftransport

Feiten en context
In de loop van 2017 werd er een online Charter Werftransport ontwikkeld. De partijen die dit
mogelijk hebben gemaakt zijn de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), de Vlaamse
overheid, de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), de Bouwunie, de Confederatie
Bouw en de Beroepsvereniging van de bouwhandelaar ( FEMA). Het doel van dit charter is om
als lokale overheid samen met de bouwsector maximaal in te zetten op bereikbare en veilige
schoolomgevingen tijdens bouw-en wegenwerken.
In het charter staat dat er geen werftransport toegelaten is in schoolomgevingen tijdens de
begin- en einduren van scholen. Verder wordt ook het werftransport met tractoren in de
bebouwde kom en in schoolomgevingen zoveel mogelijk vermeden. Hierover zal De Pinte
actief met de bouwheren, aannemers en handelaars communiceren. Als scholen of
buurtbewoners tijdens de begin- en einduren van een school toch werfverkeer zien, kunnen
ze contact opnemen met de dienst Grondzaken.
Steden en gemeenten die zich ook willen engageren voor veiligere schoolomgevingen kunnen
het charter online ondertekenen op www.charterwerftransport.be. Ondertussen hebben reeds
54 steden en gemeenten dit charter digitaal ondertekend.
Met het Charter Werftransport kan de gemeente:
 een duidelijk signaal geven dat er wordt ingezet op een veilige en leefbare gemeente
 eenvoudig in dialoog gaan met aannemers en scholen
 het werfverkeer in schoolomgevingen constructief aanpakken
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Motivering
Het charter is van toepassing op alle werven met bouwvergunning en elke hinderlijke inname
van openbaar domein in de buurt van scholen. Voor elke bouwwerf is echter maatwerk
aangewezen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt het Charter Werftransport goed.
Vrije tijd

12

Evaluatie werking gemeentelijke EVA's - standpunt van de
gemeenteraad

Feiten en context
Artikel 227 van het decreet lokaal bestuur stelt dat elk gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraden
een evaluatieverslag voorlegt aan de gemeenteraad over de uitvoering van de beheers- of
Lokaal bestuur De Pinte
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samenwerkingsovereenkomst sinds de inwerkingtreding ervan. Dat verslag omvat ook een
evaluatie van de verzelfstandiging. Over deze evaluatie dient de de gemeenteraad zich binnen
drie maanden uit te spreken.
Op de vergadering van 25/11/2019 is de gemeenteraad al in kennis gesteld van de inhoud
van de evaluatie van de verschillende EVA's. Gezien de evaluaties positief waren beslissen we
op heden de werking van de EVA’s in de huidige vorm verder te zetten. Eventuele
aanpassingen kunnen op een later tijdstip nog worden doorgevoerd.
Hogere regelgeving


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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt kennis genomen van het evaluatieverslag 2013-2018 van EVA Sportbeheer vzw, het
evaluatieverslag 2013-2018 van EVA Jeugdhuis Impuls vzw, het evaluatieverslag 2014-2018
van EVA Onsa vzw en het evaluatieverslag 2013-2018 van EVA Programmatie vzw.
Artikel 2.
De gemeenteraad gaat akkoord om de werking van de verschillende gemeentelijke EVA's in
zijn huidige vorm verder te zetten en de samenwerkingsovereenkomsten ook in die zin op te
stellen.
Financiën

13

Retributiereglement op de afgifte van asbestkits

Feiten en context
De Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland –
IVM, wenst vanaf 2020 een sensibiliserend asbestproject op te starten inzake de ophaling van
asbestplaten op afroep aan huis.
Dit project werd goedgekeurd door de OVAM en zal minimaal voor een termijn van 2 jaar
lopen, het is niet uitgesloten dat dit project verlengd wordt.
De inzameling zal gebeuren via big bags. De kostprijs voor ophaling en verwerking wordt via
OVAM gesubsidieerd tot een bedrag van 90 % (geplafonneerd tot € 320 per ton). Naast een
big bag zal elk pakket een veiligheidskit bevatten evenals de nodige instructies om correct
met het asbesthoudend materiaal om te gaan.
De Pinte wenst hier aan deel te nemen en zal de big bags te koop aanbieden op het
gemeentehuis aan € 30 per pakket. Deze tarieven werden afgesproken binnen de
intercommunale en zijn voor alle gemeenten gelijk. Er kunnen gratis kleinere zakken
gevraagd worden, dit is beperkt tot 1 zak per bezoeker.
Hogere regelgeving










De Grondwet
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit.
wet van 28 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen en latere wijzigingen
decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en latere
wijzigingen waarbij het beginsel “de vervuiler betaalt” als basis dient voor een
milieubeleid dat streeft naar een hoog beschermingsniveau
decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet)
besluit van de Vlaamse regering van 27 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaamse
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(Vlarema) en latere wijzigingen
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besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende retributiereglement voor
het innen van fiscale en niet-fiscale vorderingen

Vorige beslissingen
Dit agendapunt werd verdaagd op de gemeenteraad van 16 december 2019 omwille van nog
een aantal bijkomende vragen.
Plaats in meerjarenplan en budget
0-AFVAL/0300-02/700425/GEMEENTE/DZM/IP-GEEN
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Met ingang van 5 februari 2020 wordt een retributie geheven op de afgifte van asbestkits
voor ophaling van asbestplaten aan huis op afroep.
Artikel 2.
De retributie is verschuldigd door diegene die de asbestkit aankoopt. Aan de
retributieplichtige wordt een verzoek tot betaling verzonden. Het verschuldigde bedrag wordt
betaald binnen dertig dagen vanaf verzending van de betaalbrief.
Artikel 3.
Het tarief van de retributie bedraagt: € 30 per asbestkit (1 bigbag + 2 veiligheidskits).
Voor elke bijkomende veiligheidskit: 10 € per stuk.
Artikel 4.
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de ontvangst (retributie, andere kosten, …)
ingevorderd conform het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019, retributiereglement
voor het innen van fiscale en niet-fiscale vorderingen en haar latere wijzigingen.
Artikel 5.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd met de praktische organisatie
voor de invoering van de retributies.
Artikel 7.
Dit retributiereglement wordt van kracht op 5 februari 2020 tot en met 31 december 2021.
Artikel 8.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 9.
Afschrift van onderhavige beraadslaging zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de
I.V.M.

14

Uitleenreglement herbruikbare bekers

Feiten en context
Het huidige uitleenreglement werd opgemaakt in 2012. Dit dient vernieuwd te worden gezien
er ondertussen nieuwe types bekers worden uitgeleend.
Als bijlage een overzicht van de uitgeleende aantallen.
Hogere regelgeving




Decreet over het lokaal bestuur
Materialendecreet
Vlarema

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 3 december 2012 m.b.t. het uitleenreglement voor
herbruikbare bekers
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Motivatie stemgedrag
Gezien de ter zitting aangebrachte opmerking dat dit uitleenreglement beter kan opgenomen
worden in het algemene uitleenreglement van het gemeentelijk materiaal, wordt voorgesteld
dit agendapunt te verdagen naar de volgende zitting van de gemeenteraad.
Verdaagd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
Dit agendapunt wordt verdaagd en opnieuw geagendeerd op de gemeenteraad van maart
2020.

15

Reglement op het gebruik van een verplaatsbare vaste camera op een
niet-besloten plaats (openbaar domein) inzake sluikstorten en
zwerfvuil

Feiten en context
De gemeenteraad keurde op 19 november 2018 het reglement goed op het gebruik van een
verplaatsbare vaste camera op een niet-besloten plaats (openbaar domein) inzake
sluikstorten en zwerfvuil.
IVM nam ondertussen extra personeel aan voor onder andere het cameraproject, hiervoor
dient de beslissing te worden aangepast en de naam van de extra GAS-vaststeller te worden
toegevoegd aan het reglement. Mevrouw Annelies Neyt dient ook aangesteld te worden.
Hogere regelgeving













Decreet over het lokaal bestuur
Wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet)
Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009, 3 augustus
2012 en 4 april 2014 (Camerawet)
Koninklijk Besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt
aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt, zoals gewijzigd door het koninklijk
besluit van 21 augustus 2009
Ministeriele omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart
2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s zoals
gewijzigd door de omzendbrief van 13 mei 2011
14 december 2017 - De federale ministerraad keurde een voorontwerp van wet tot
wijziging van een aantal wetten over het gebruik van (bewakings)camera's goed. De
nieuwe camerawet zal opgesplitst worden in een luik politioneel gebruik, dat volledig
nieuw is en technisch gezien opgenomen zal worden in de Wet op het Politieambt
(WPA), en in een luik dat de bestaande Camerawet (Wet van 21 maart 2007) zal
wijzigen.
27 april 2016 – verordening betreffende de verwerking van persoonsgegevens van
natuurlijke personen in de EU door een natuurlijk persoon, een onderneming of een
organisatie, in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens
21 maart 2018 - Wet tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van
camera’s door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart
2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, van de wet
van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere
veiligheid4 mei 2016 – toepassing vanaf 25 mei 2018_nieuwe Privacywetgeving, de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
8 mei 2018 - Koninklijk Besluit van betreffende de aangiften van de plaatsing en het
gebruik van bewakingscamera’s en betreffende het register van de
beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera’s

Vorige beslissingen
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Besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 betreffende de goedkeuring van het
cameraproject
Besluit van de gemeenteraad van 19 november 2018 betreffende de goedkeuring van
het reglement op het gebruik van een verplaatsbare camera

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad verleent een gunstig advies voor de plaatsing van ‘verplaatsbare’ vaste
camera’s op openbaar domein door de intergemeentelijk opdrachthoudende vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland.
Artikel 2.
De gemeenteraad keurt volgend reglement, over het gebruik van de ‘verplaatsbare’ vaste
camera’s op een niet-besloten plaats, goed:
Art 2.1 Doel van de verwerking van de beelden
Voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen omtrent sluikstort en zwerfvuil bij de
glasbollen en op hotspots. De hotspots worden bepaald door de gemeente, eventueel in
overleg met de lokale politie. Dit zijn plaatsen waar er hinder is van sluikstorten en/of
zwerfvuil. Ook in het geval van vandalisme aan de glasbolsites of aan de camera’s kunnen de
beelden een meerwaarde betekenen.
Aan de hand van de beelden informatie verschaffen aan de politie of sanctionerend ambtenaar
zodat de daders kunnen opgespoord en geïdentificeerd worden.
Art 2.2 Welke beelden worden opgenomen
De verwerking van de beelden bevat uitsluitend gegevens over bezoekers van de
onmiddellijke omgeving van de camera’s.
De vaste bewakingscamera’s (verplaatsbaar) worden geplaatst op locaties waar er overlast is
van zwerfvuil en/of sluikstort.
Bewakingscamera’s mogen in geen geval beelden opleveren die de intimiteit van een persoon
schenden of gericht zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze,
politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de
gezondheidstoestand.
Art. 2.3 Wijze van verkrijgen
De beelden dienen van zodanige kwaliteit te zijn dat personen en voertuigen dag en nacht
kunnen geïdentificeerd worden.
De gegevens verkregen van de bewakingscamera’s zullen niet in real-time bekeken worden
maar na het bekijken van de opnames. De opnames zullen slechts bekeken worden na het
vaststellen van een sluikstort of de aanwezigheid van zwerfvuil.
Art 2.4 Informatieplicht
Elk heimelijk gebruik van vaste bewakingscamera’s is verboden.
Een plaats betreden waar een pictogram aangeeft dat er vaste camerabewaking plaatsvindt,
geldt als voorafgaandelijke toestemming. De zone onder cameratoezicht wordt gesignaleerd
met aangepaste signalisatie (pictogrammen) ter hoogte van de invalswegen van de
gemeente. De pictogrammen bevatten alle wettelijke verplichtingen.
Art. 2.5 Inzagerecht
Iedere gefilmde persoon heeft het recht op toegang tot de beelden. Dit recht kan natuurlijk
slechts uitgeoefend worden indien de beelden werden opgeslagen en bewaard. Wie toegang
wenst tot zijn gegevens richt hiertoe een gemotiveerd verzoek aan de verantwoordelijke voor
de verwerking. De aanvraag moet vergezeld zijn van voldoende gedetailleerde vermeldingen
teneinde de juiste plaats van de gegevens in de opname te kunnen lokaliseren (datum, uur,
juiste plaats). De privacy van derden die zichtbaar zijn op de film dient beschermd te worden
en de belangen van de veiligheid dienen afgewogen te worden.
Art. 2.6 Verwijdering en vernietiging gegevens
De beelden worden niet langer bijgehouden dan strikt noodzakelijk, dit met een maximum
van 1 maand. Alleen in het geval de gegevens noodzakelijk zijn voor een onderzoek van de
politie of sanctionerend ambtenaar en moeten dienen als bewijsmateriaal tijdens een
rechtszitting, indien beelden een bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf,
van schade, van overlast of het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare
orde, een getuige of slachtoffer, kunnen gegevens langer bewaard worden.
De gegevens worden in dat geval bewaard totdat het opsporingsonderzoek en de
gerechtelijke of bestuurlijke procedure zijn afgerond. Na de gestelde bewaarduur worden de
beelden vernietigd.
Art 2.7 Verantwoordelijke voor de verwerking
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De verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden is het gemeentebestuur van De
Pinte.
Art 2.8 Verwerking & toegang tot de beelden
De apparatuur voor het systeem van de camerabewaking staat opgesteld bij IVM, SintLaureinsesteenweg 29 te 9900 EEKLO, teneinde de toegankelijkheid tot het systeem te
kunnen bewaken.
Rechtstreekse toegang tot de beelden hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de
hun opgedragen werkzaamheden:
 De vaststellers GAS-overtreding in dienst van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband IVM
 De lokale politiezone
Deze personen hebben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens die de beelden
opleveren.
Er wordt over gewaakt dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot het systeem.
De beelden moeten een waarmerk bevatten om de echtheid ervan te garanderen.
De gegevens mogen op geen enkele wijze bewerkt worden.
In geval van een onderzoek naar overlast, kan de verwerker de verkregen gegevens
doorgeven aan de gemeentelijke ambtenaren, milieuambtenaren voor het opmaken van een
proces-verbaal van een milieu inbreuk of een milieumisdrijf.
Er worden enkel gegevens verstrekt aan de politie en de gerechtelijke overheden. In het
kader van de opmaak van een bestuurlijk verslag kunnen de gegevens ook verstrekt worden
aan de sanctionerend ambtenaar.
Artikel 3. Vaststeller GAS
Er wordt machtiging verleend aan de vaststeller GAS, in dienst bij IVM (Intergemeentelijke
opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland), om vaststellingen te
doen inzake sluikstort en zwerfvuil volgens het GAS-reglement.
 Aanstelling van vaststeller GAS voor de bevoegdheden inzake zwerfvuil en sluikstort
volgens de artikels:
Artikel 41 – Achterlaten van afval
Artikel 42 – Huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval
Artikel 43 – Selectieve inzameling
Artikel 44 – Gebruik van de straatvuilnisbak
 Aanstelling van vaststellers GAS, in dienst bij IVM, door de gemeente.
Persoonlijk gegevens van de vaststellers GAS:
 Mevrouw Steenbeke Heidi
 Mevrouw Neyt Annelies
Voorwaarden om aangesteld te kunnen worden als vaststeller:
- Minimaal 18 jaar oud zijn
- Geen strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen (uittreksel uit het strafregister)
- Minstens beschikken over: getuigschrift hoger secundair onderwijs (kopie van het diploma)
- In max. 10 dagen een opleiding van 40u gevolgd hebben in een erkende opleidingsinstelling
(brevet vaststeller GAS uitgegeven door de politieschool)
Beide personen voldoen aan de vereiste voorwaarden.
Artikel 4.
De gemeenteraad keurt de overeenkomst met de intergemeentelijke opdrachthoudende
vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland en de lokale politie inzake het plaatsen van
verplaatsbare vaste camera’s goed.
Artikel 5.
De uitvoeringstijd voor de plaatsing en het gebruik van tijdelijke vaste bewakingscamera’s
wordt beperkt tot 31 december 2025.

16

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen

Feiten en context
Op 22 augustus 2016 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de brief
van Eandis van 3 juni 2016 inzake de uitrol van elektrische laadinfrastructuur. Deze
verplichting voor de Vlaamse distributienetbeheerders bestaat uit:
 De opmaak van een situeringsplan van publiek toegankelijke laadpunten voor
basisinfrastructuur
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De aanbesteding, plaatsing, onderhoud en commerciële uitbating van maximaal 7.000
bijkomende laadpunten
 De oprichting van een gezamenlijke databank en loketfunctie
 De verwerking van meldingen van laadpunten
Het college van burgemeester en schepenen ging in op het aanbod van Eandis voor de
plaatsing van drie publieke laadpalen. Voor deze laadpalen worden geen kosten aangerekend
aan de gemeente voor de plaatsing, aansluiting en uitbating.
Momenteel werden er reeds twee laadpalen geplaatst:
 één op het plein voor het gemeentehuis (Baron de Gieylaan)
 één ter hoogte van de kerk in Zevergem (Dorp)
De hierna voorziene maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen.
Hogere regelgeving








Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB van 16 maart
1968
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, laatst gewijzigd bij decreet van
28 maart 2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen



Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 augustus 2016
betreffende de uitrol van elektrische laadinfrastructuur
Besluit van de gemeenteraad van 19 november 2018 betreffende het aanvullend
reglement op de politie op het wegverkeer betreffende parkeerplaatsen voor
elektrische voertuigen

Motivering
Voor het vrijhouden van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen is een
aanvullend reglement vereist.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Op volgende locaties worden parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische
voertuigen:
 De laatste twee parkeerplaatsen aan de linkerkant van het plein voor het
gemeentehuis (Baron de Gieylaan)
 De parkeerplaats naast de parkeerplaatsen voor mindervaliden ter hoogte van de kerk
in Zevergem (Dorp)
Artikel 2.
De parkeerplaatsen worden aangeduid door het verkeersteken E9a, met een onderbord dat
aanduidt dat de parkeerplaats voorbehouden is voor het opladen van elektrische voertuigen.
Artikel 3.
Een afschrift wordt ter kennisgeving gestuurd aan:
 de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
 de griffie van de politierechtbank van het kanton
 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement
 de lokale politiezone Schelde-Leie
 de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare
Werken
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Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - blauwe zone

Feiten en context
Uit evaluatie is gebleken dat de parkeerstroken gelegen in bepaalde delen van de Baron de
Gieylaan, Polderdreef en deze aan het station en voor het postkantoor, meer en meer
gebruikt worden door langparkeerders. Hierdoor kan men voor korte tijd zijn of haar wagen
niet meer kwijt. Om meer parkeermogelijkheden te creëren voor deze winkelstraten, het
station en het postkantoor, werd er in 2006 beslist in een blauwe zone in te voeren.
De hierna voorziene maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen.
Hogere regelgeving








Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB van 16 maart
1968
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, laatst gewijzigd bij decreet van
28 maart 2014
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen








Besluit van de gemeenteraad van 15 mei 2006 inzake het invoeren van een blauwe
zone
Besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2011 inzake de politieverordening van de
blauwe zone
Besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2011 inzake de goedkeuring van het
retributiereglement van de blauwe zone
Besluit van de gemeenteraad van 2 april 2012 inzake de aanpassing van de
politieverordening van de blauwe zone
Besluit van de gemeenteraad van 2 april 2012 inzake de aanpassing van het
retributiereglement van de blauwe zone
Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 inzake de verlenging van het
retributiereglement tot 31 december 2019
Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende het
retributiereglement van de blauwe zone 2020 - 2025

Adviezen


Advies van de mobiliteitsraad van 22 mei 2019

Motivering
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om 3 parkeerplaatsen op het
Europaplein toe te voegen aan de blauwe zone.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De afbakening van de blauwe zone op het grondgebied van de gemeente als volgt aan te
passen:
 ter hoogte van het appartementsgebouw hoek Kerkplein - Polderdreef (kant
Polderdreef): 9 parkeerplaatsen
 de parkeerplaatsen op de hoek Stationsstraat – Koning Albertlaan: 18 parkeerplaatsen
 de openbare parking ter hoogte van Kasteellaan 2 (Post) : 8 parkeerplaatsen
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de parkeerplaatsen in de Baron de Gieylaan (vanaf kruispunt Kerkplein tot aan de
rotonde t.h.v. de Kasteellaan) met uitsluiting van de parking aan de linkerzijde op het
gemeenteplein (kant Kerkplein): +/- 100 parkeerplaatsen
 de parking van het Europaplein, aan de kant van de Koningin Fabiolalaan en de zijde
van de gebouwen: 3 parkeerplaatsen
Dit wordt aangeduid door verkeersborden E9a met zonale geldigheid, aangevuld met een
afbeelding van een parkeerschijf en de vermelding.
Artikel 2.
De parkeerregeling met parkeerschijf (blauwe zone) is van toepassing op werkdagen vanaf
9u00 tot 18u00. De maximaal toegestane parkeerduur bedraagt 2 uur.
Artikel 3.
Deze regeling is niet van toepassing op de voertuigen waarvoor een bewonerskaart werd
toegekend.
Artikel 4.
Alle voorgaande gemeenteraadsbeslissingen betreffende de afbakening van de blauwe zone
worden ingetrokken.
Artikel 5.
Een afschrift wordt ter kennisgeving gestuurd aan:
 de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
 de griffie van de politierechtbank van het kanton
 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement
 de lokale politiezone Schelde-Leie
 de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare
Werken
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Hulpverleningszone Centrum – dotatiebesluit - Begrotingswijziging
2020

Feiten en context
Vanaf 1 januari 2019 vormen 18 steden en gemeenten de Hulpverleningszone Centrum.
Op 30 september 2019 werd het dotatiebesluit van de begroting 2020 goedgekeurd.
Op 25 november 2019 werd het dotatiebesluit van de begrotingswijziging 2020 goedgekeurd.
Op 17 december 2019 werden we door de gouverneur geïnformeerd dat het
gemeenteraadsbesluit van 25 november 2019 niet goedgekeurd werd. Na telefonisch overleg
met dhr. Geert Geenens weten we dat dit te wijten is aan het niet aflopen van de
toezichtstermijn voor de goedkeuring van de initiële begroting 2020 (december 2019). Er
werd ook gevraagd om redactioneel duidelijk de term wijziging te vermelden.
Het ontwerp budgetwijziging 2020:
 werd goedgekeurd in het zonecollege van 20 november 2019;
 past in het financieel meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd in de zoneraad van 18
december 2019;
 komt op de zoneraad van 22 januari 2020.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in functie van het ontwerp van de
begrotingswijziging 2020 en de door de gemeente aanvaarde verdeelsleutel de gewijzigde
dotatie begrotingswijziging 2020 goed te keuren.
Hogere regelgeving




Decreet over het 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

Vorige beslissingen


Gemeenteraad van 30 september 2019 waarbij het dotatiebesluit - Begroting 2020
van de Hulpverleningszone Centrum goedgekeurd werd.
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Gemeenteraad van 25 november 2019 waarbij het dotatiebesluit - Hulpverleningszone
Centrum - exploitatie- en investeringsdotatie 2020 voor het dienstjaar 2020

Motivering
De gewijzigde dotatie uit de begrotingswijziging 2020 bedraagt 306 811,97 euro en past in
het gemeentelijke meerjarenplan goedgekeurd op 18 december 2019.
 276 203,67 euro voor de “exploitatietoelage Hulpverleningszone Centrum” (MJP 2020)
 30 608,30 euro voor de “investeringstoelage Hulpverleningszone Centrum” (MJP 2021)
 1 489,47 euro voor de pensioenbijdrage.
De definitieve goedkeuring van de begrotingswijziging 2020 door de zoneraad is ingepland op
22 januari 2020.
De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat de begroting uitvoerbaar
zou zijn. Het bestuurlijk toezicht dient daarom een afschrift van de gemeenteraadsbesluiten
betreffende de dotaties aan de zone te ontvangen om de begrotingswijziging 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



2020/0-DOTATIE/0410-03/649441
2021/1-DOTATIE/0410-03/664800

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
keurt de dotatiewijziging uit budgetwijziging 2020 goed:
 276 203,67 euro voor exploitatie,
 30 608,30 euro voor investeringen en
 1 489,47 voor de pensioenbijdrage.
Artikel 2.
Een afschrift zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de heer gouverneur van de
provincie en aan de voorzitter van de zoneraad.
Gemeente raad

19

Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

Feiten en context
De raadsvoorzitter deelt mee dat de raadsleden werden uitgenodigd op de officiële
openingsreceptie van het vernieuwd gemeentehuis op vrijdagavond 7 februari 2020.
Er wordt vervolgens ook gevraagd opdat de raadsleden het vacaturebericht voor de
aanwerving van diverse functies zouden delen via social media.

20

Mondelinge vragen

Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een mondelinge vraag wil stellen,
wordt genoteerd:
Raadslid Verleyen: één vraag
Raadslid Gryffroy: één vraag
De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.
2020/CV/1: Raadslid Verleyen heeft al reeds in een eerdere zitting gevraagd of er rond de
waterplas aan de Bommelhoek de nodige bescherming voor spelende kinderen kan worden
aangebracht. Ze wenst hierbij de stand van zaken te vernemen. Er wordt geantwoord dat dit
zal worden nagegaan bij de verkavelaar.
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2020/LG/1: Raadslid Gryffroy wenst te verwijzen naar de recente problematiek van de
gemeente Willebroek die met hackers werden geconfronteerd. Concreet wenst zij hierbij te
vernemen hoe ons hierop is voorbereid in het geval ons bestuur hiervan het slachtoffer zou
worden.
Er wordt geantwoord dat we 100% veiligheid helaas nooit kunnen garanderen, maar we
kunnen er alleen voor zorgen dat de kans zo klein mogelijk is door ons zo goed mogelijk te
beveiligen. De hacker waarvan sprake in de media was een cryptolocker. Zoiets komt binnen
in de organisatie via een link om iets te installeren. De beste beveiliging is preventie en dus
zorgen dat binnen de organisatie geen uitvoerbare bestanden door medewerkers kunnen
aangeklikt worden. Waar dit gebeurd is hadden medewerkers mogelijks verhoogde rechten
iets te installeren. Onze dagelijkse backup mag bovendien niet zichtbaar zijn binnen het
netwerk. Dus mocht iemand binnen geraken op onze server, zal deze niet zomaar aan de
backup kunnen. De beveiliging is uiteraard niet alleen intern maar ook extern via een
firewall. Naar de toekomst toe zijn er al veiligheidsmaatregelen genomen en zijn we al verder
mee bezig hoe we ons nog beter kunnen beveiligen. Verder heeft ook de Vlaamse minister
van binnenlandse aangelegenheden al meegegeven dat hij een soort draaiboek / checklist
mbt ICT-beveiliging wil bezorgen aan de lokale besturen.

Namens de gemeenteraad

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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