tOX¡Åt

EE5TUUR

$ffi:CIDePinte

Gemeenteraad

Besluitenliist van 27 aprll2O2O
1.

2.
3.

4.

5

6

7

I
9.
10.
11.
L2.
13.

14.
15.
16.

L7.
18.
19.

20.
2L.
22.

23.
24.

25.
26.
27.

28.

Goedkeuren notulen vorige vergadering
Coronavirus - telethuiswerk voor personeelsleden - kennisname beslissing college
van burgemeester en schepenen van 20 maart 2020 en 17 april2O2A
Coronavirus - lokale aanmoedigingspremie voor personeelsleden die niet
telethuiswerken
Bekrachtíging politieverordening tot afschaffen van de gemeente- en OCMW-raad
en andere gerechtvaardigde maatregelen in de strijd tegen het Corona-virus
(Covid-19)
Bekrachtiging burgemeesterbesluit tot digitaal vergaderen door het bijzonder
comité voor de sociale dienst, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk
welzijn in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
Bekrachtiging burgemeesterbesluit betreffende digitaal vergaderen door het college
van burgemeester en schepenen en het vast bureau in de strijd tegen het Coronavirus (Covid-19)
Toetreding tot Poolstok cvba voor ondersteuning inzake het P&O-beleid
Samenwerkingsafspraken van de gemeentelijke basisschool De Pinte met het
centrum voor leerlin genbegeleiding
Gemeentelijke basisschool - scholengemeenschap basisonderwijs De PlaNeTen met
meerder schoolbesturen in de vorm van een interlokale vereniging - verlenging
Wijk-Werken Leie en Schelde - Samenwerken op het gebied van Tijdelijke
Werkervaring (TWE)
Samenwerkingsovereenkomst regio Schelde en Leie - LogoGezond+
Eva Sportbeheer De Pinte vzw - algemene vergadering van 07 mei 2020 beraadslagen agenda - bepalen mandaat van de volmachtdrager
Eva programma vzw De Pinte - algemene vergadering van 16 juni 2020 beraadslagen agenda - bepalen mandaat vertegenwoordiger
Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische
Ontwikkeling (Veneco) - algemene vergadering van 11juni 2O2O - beraadslagen
agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
Zefier cvba - algemene vergadering van 11juni 2020 - beraadslagen agenda.bepalen mandaat volmachtdrager
Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en OostVlaanderen (Imewo) - algemene vergadering en jaarvergadering van 25 juni 2020 beraadslagen agenda , goedkeuren van partiële splitsing door overneming en
bepalen mandaat volmachtdrager
IGS Westlede - algemene vergadering van 2 juni 2O2O - beraadslagen agenda bepalen mandaat volmachtdrager
Rapportering klachtenbehandeling - kennisname
Overeenkomst overdracht grond Blijpoel
Grondinname wegenis Nieuwstraat - inneming 1
Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering
CREAT - instappen raamovereenkomst keuringen
Zevenster - verlenging gemeentelijke tussenkomst voor de uitvoering van een
gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater op privéterrein n.a.v. werken aan
de openbare riolering
Langevelddreef - gemeentel'tjke tussenkomst voor de uitvoering van een
gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater op privéterrein n.a.v. werken aan
de openbare riolering
Renovatie gemeentehuis - lot 01 ruwbouw en afwerking - goedkeuring meerwerken
't Kruisken - goedkeuring bestek aanstellen dienstverlener opmaak studie
heraanleg
Organisatie van de voor- en naschoolse opvang in basisscholen in De Pinte Bekrachtiging van de door het college van burgemeester en schepenen gevoerde
procedure
Overeenkomst E-boekendienst tussen vzw Cultuurconnect en Gemeentebestuur De
Pinte
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Goedkeuren aanpassing bedragen Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale
Bibliotheek voor openbare bibliotheken
Retributiereglement voor bronophaling asbestcementplaten bij landbouw Kerkfabriek OLV Hemelvaart - jaarrekening 2019 - advies
Kerkfabriek St. Nikolaas van Tolentijn - jaarrekening 2019 - advies
Toekennen nominatieve subsidies 2020 - versie GR202O0427
De gele doos, de snelste weg naar je medische info (punt aangevraagd door
raadslid Quintyn en Dejonghe)
Dit punt werd verworpen.
Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
Mondelinge vragen

De besluiten kunnen ingekeken worden bij de dienst Interne Zaken (van maandag tot vrijdag

van 9 tot 12 uur, uitgezonderd op feestdagen), tenzij deze in kader van de privacywetgeving
niet openbaar kunnen worden gemaakt.
Beroep en klachten kunnen ingediend worden bij:
De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
Vlaams Administratief Centrum Virginie Lovelinggebouw

Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus
9000 Gent
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Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

De Pinte, 4/O5/2O2O

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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