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Er wordt éénparig akkoord gegaan met het voorstel van de i-voting met als resultaat dat
agendapunten 1, 4, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 22 en 23 als goedgekeurd worden beschouwd en
niet meer worden behandeld tijdens de raadszitting.
Antwoorden op de mondelinge vragen van de vorige raadszitting


2020/CV/1: In antwoord op de mondelinge vraag van raadslid Verleyen of er een
bescherming rond de waterplas aan de Bommelhoek kan worden aangebracht, wordt
gemeld dat er zal voorzien worden in een houten palenafsluiting. Deze zal tegen de
zomervakantie worden geplaatst.

Met betrekking tot het reglement van de herbruikbare bekers wordt gemeld dat dit reglement
nog in voorbereiding is en op een latere gemeenteraadszitting zal worden geagendeerd.

Openbaar
Interne 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.
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Coronavirus - telethuiswerk voor personeelsleden - kennisname
beslissing college van burgemeester en schepenen van 20 maart 2020
en 17 april 2020

Feiten en context
Telewerken werd voorlopig nog niet wettelijk geregeld voor de lokale besturen. Omwille van
het coronavirus wordt er gesteld dat telewerken de norm moet zijn voor de personeelsleden
voor wie dit mogelijk is.
Er werd aangeraden om een aantal richtlijnen vast te leggen in een interne nota voor het
telewerken.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 maart 2020 en 17 april 2020 beslist
om bepaalde richtlijnen te bepalen voor de telethuiswerkers. Er werd beslist een uniforme
forfaitaire vergoedingsregeling van 25 euro/maand uit te werken voor alle telethuiswerkers
die hun persoonlijk GSM-toestel, internet en verwarming gebruiken. Deze regeling blijft
gelden gedurende de volledige periode waarbij de federale maatregelen met betrekking tot de
Coronacrisis van kracht zijn.
Vorige beslissingen



Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 maart 2020 in verband
met telewerken
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 april 2020 met
aanpassing in verband met telewerken

Motivering
De personeelsleden dienen zo veel mogelijk thuis te kunnen werken om besmetting tegen te
gaan. Ze krijgen de mogelijkheid om via een VPN-verbinding op een veilige omgeving thuis te
kunnen werken. De personeelsleden moeten via deze verbinding badgen en er wordt met het
diensthoofd afgesproken welke taken ze moeten afhandelen. Daarnaast moeten ze tijdens
deze werkuren telefonisch bereikbaar blijven. De telefoons moeten doorgeschakeld worden
naar de personeelsleden.
Met de diensthoofden werd de afspraak gemaakt om per dienst een fysieke permanentie te
verzekeren van 1 personeelslid (tot max. 2 personeelsleden) per dienst.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de richtlijnen die het college van burgemeester en
schepenen heeft gemaakt in verband met het telethuiswerken en van de forfaitaire
vergoeding van 25 euro per maand voor deze personeelsleden en dit voor de periode dat de
coronamaatregelen in voege zijn.
Artikel 2.
De vergoeding wordt enkel uitbetaald aan personeelsleden die minstens de helft van deze
periode effectief werk verrichten en het bedrag van 25 euro wordt pro rato toegekend aan de
personeelsleden die deeltijds werken.

3

Coronavirus - lokale aanmoedigingspremie voor personeelsleden die
niet telethuiswerken

Feiten en context
Omwille van het coronavirus wordt er gesteld dat telewerken de norm moet zijn voor de
personeelsleden voor wie dit mogelijk is.
In het kader van de gelijkheid voor diegenen die niet in de mogelijkheid verkeren om van
thuis uit te werken of die een functie uitoefenen, die onverenigbaar is met het thuiswerken of
die instaan voor de permanentie wordt voorgesteld om in een lokale aanmoedigingspremie
van hetzelfde bedrag en voor dezelfde periode te voorzien.
Deze aanmoedigingspremie wordt niet aanzien als loon. Het gaat om een voordeel die de
werkgever spontaan toekent naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis, in dit geval de
coronacrisis. Er moet aldus geen RSZ of belasting op betaald worden.
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Vorige beslissingen



Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 maart 2020 in verband
met telewerken
Besluit van de gemeenteraad van 27 april 2020 in verband met de kennisname van de
beslissing van het college van burgemeester en schepenen in verband met het
telethuiswerken

Motivering
De personeelsleden dienen zo veel mogelijk thuis te kunnen werken om besmetting tegen te
gaan. Niet alle personeelsleden verkeren in de mogelijkheid om thuis te werken of zorgen
voor de permanentie. Bovendien werken ze momenteel niet in de meest ideale
omstandigheden.
Als dank voor de inzet van alle personeelsleden is het billijk dat er een lokale
aanmoedigingspremie wordt voorzien van 25 euro per maand zolang de maatregelen voor
Corona gelden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met de uitbetaling van een forfaitaire lokale
aanmoedigingspremie van 25 euro /maand voor de personeelsleden die een functie
uitoefenen, die onverenigbaar is met het thuiswerken of die instaan voor de permanentie van
de dienst en dit voor de periode dat de coronamaatregelen in voege zijn.
Artikel 2.
Deze lokale aanmoedigingspremie is niet cumuleerbaar met de forfaitaire vergoeding die
wordt uitbetaald aan de telethuiswerkers.
Artikel 3.
Deze lokale aanmoedigingspremie wordt enkel uitbetaald aan personeelsleden die minstens
de helft van deze periode effectief werk verrichten en het bedrag van 25 euro wordt pro rato
toegekend aan de personeelsleden die deeltijds werken.
Artikel 4.
Deze lokale aanmoedigingspremie wordt niet aanzien als loon. Het gaat om een voordeel die
de werkgever spontaan toekent naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis, in dit geval
de coronacrisis. Er moet aldus geen RSZ of belasting op betaald worden.

4

Bekrachtiging politieverordening tot afschaffen van de gemeente- en
OCMW-raad en andere gerechtvaardigde maatregelen in de strijd
tegen het Corona-virus (Covid-19)

Feiten en context
Teneinde de verdere verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België in te
perken zijn drastische maatregelen vereist.
De “social distancing”-maatregelen die door alle supranationale gezondheidsorganisaties
ondersteund worden werden reeds geïntroduceerd en aangenomen in alle landen.
In een advies van 10 maart 2020 van de ‘Risk Assessment Group’ werden reeds
wetenschappelijke gebaseerde aanbevelingen geformuleerd. Tevens was er reeds een advies
van de federale regering van 10 maart 2020 om, als gevolg van deze criteria, indoor
evenementen van meer dan 1000 personen te verbieden.
De opdracht van de gemeenten bestaat in het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een
goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op
openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. Deze bevoegdheid heeft met name
betrekking op het handhaven van de openbare gezondheid.
Bijgevolg dienen er dringend maatregelen te worden genomen om de verdere verspreiding
van het Covid-19 virus tegen te gaan in het kader van de bescherming van de openbare
gezondheid. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om te vermijden dat de gezondheidszorg
onder zodanig zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig in het
gedrang komt.
Lokaal bestuur De Pinte
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Algemeen wordt aangeraden minstens 1,5 meter afstand te houden tussen personen.
Het laten doorgaan van de gemeente- en OCMW-raad van 30 maart aanstaande is dan ook
niet verantwoordbaar. Het lokaal bestuur en de mandatarissen hebben een voorbeeldfunctie
en in het kader van de openbare gezondheid is het niet wenselijk met 22 personen zich in een
vrij kleine ruimte te begeven. Tevens is het praktisch niet haalbaar om zinvol te vergaderen
met 22 personen indien er telkens een afstand van minstens 1,5 meter dient gerespecteerd te
worden tussen de aanwezigen.
Verder is de burgemeester van mening dat het sluiten van de gemeente- en OCMW-diensten
vanaf 13 maart 2020 tot minstens 3 april 2020 eveneens noodzakelijk is om besmettingen te
voorkomen. De diensten zullen wel nog telefonisch en per mail bereikbaar zijn. Tevens zijn
dringende persoonlijke contacten nog mogelijk op afspraak.
De burgemeester is van oordeel dat gezien de hoogdringendheid van de situatie, zijnde het
beperken van de verdere verspreiding van het Coronavirus, hij het advies van de
gemeenteraad niet kan afwachten aangezien deze maatregel net betrekking heeft op het
organiseren van de gemeenteraad.
Dit besluit moet door de gemeenteraad worden bekrachtigd op de eerstvolgende vergadering,
op straffe van verval.
Hogere regelgeving








artikel 134 § 1 Nieuwe Gemeentewet
Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie van de crisis coronavirus COVID-19
Politiebesluit van de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen van
11 maart 2020 om alle indoor evenementen van meer dan 1000 personen te
verbieden (tot en met 31 maart 2020)
Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van
noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de
burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


politieverordening van 18 maart 2020 tot afschaffen van de gemeente- en OCMW-raad
en andere gerechtvaardigde maatregelen in de strijd tegen het Corona-virus (Covid19)

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De raad bekrachtigt de politieverordening van 18 maart 2020 tot afschaffen van de
gemeente- en OCMW-raad en andere gerechtvaardigde maatregelen in de strijd tegen het
Corona-virus (Covid-19).

5

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)

Feiten en context
Teneinde de verdere verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België in te
perken waren drastische maatregelen vereist.
De “social distancing”-maatregelen die door alle supranationale gezondheidsorganisaties
ondersteund worden werden reeds geïntroduceerd en aangenomen in alle landen.
In een advies van 10 maart 2020 van de ‘Risk Assessment Group’ werden reeds
wetenschappelijke gebaseerde aanbevelingen geformuleerd.
Bijgevolg dienen er dringend maatregelen te worden genomen om de verdere verspreiding
van het Covid-19 virus tegen te gaan in het kader van de bescherming van de openbare
Lokaal bestuur De Pinte

4/38

gezondheid. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om te vermijden dat de gezondheidszorg
onder zodanig zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig in het
gedrang komt.
Algemeen wordt aangeraden minstens 1,5 meter afstand te houden tussen personen.
Het fysiek laten doorgaan van de vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale
dienst, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vanaf heden is dan ook niet
verantwoordbaar. Het lokaal bestuur en de mandatarissen hebben een voorbeeldfunctie en in
het kader van de openbare gezondheid is het niet wenselijk om zich in een vrij kleine ruimte
te begeven. Vanaf heden zal er dan ook digitaal vergaderd worden en niet langer fysiek
samen in het gemeentehuis. Voor de openbare vergaderingen zal er ten gevolge van dit
besluit achter gesloten deuren vergaderd worden.
De burgemeester is van oordeel dat gezien de hoogdringendheid van de situatie, zijnde het
beperken van de verdere verspreiding van het Coronavirus, hij het advies van de
gemeenteraad niet kon afwachten aangezien deze maatregel net betrekking heeft op onder
andere het organiseren van de gemeenteraad.
Dit besluit moet door de gemeenteraad worden bevestigd op de eerstvolgende vergadering,
op straffe van verval.
Deze maatregel is van toepassing voor onbepaalde duur en zal worden opgeheven van zodra
het Covid-19 virus voldoende onder controle is.
Hogere regelgeving







artikel 134 § 1 en 135 § 2 Nieuwe Gemeentewet
Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie van de crisis coronavirus COVID-19
Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van
noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de
burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


Burgemeesterbesluit van 3 april 2020 betreffende 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)

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De raad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 3 april 2020 betreffende 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).

6

Bekrachtiging burgemeesterbesluit betreffende digitaal vergaderen
door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau in
de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)

Feiten en context
Teneinde de verdere verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België in te
perken zijn drastische maatregelen vereist.
De “social distancing”-maatregelen die door alle supranationale gezondheidsorganisaties
ondersteund worden werden reeds geïntroduceerd en aangenomen in alle landen.
In een advies van 10 maart 2020 van de ‘Risk Assessment Group’ werden reeds
wetenschappelijke gebaseerde aanbevelingen geformuleerd.
Bijgevolg dienen er dringend maatregelen te worden genomen om de verdere verspreiding
van het Covid-19 virus tegen te gaan in het kader van de bescherming van de openbare
gezondheid. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om te vermijden dat de gezondheidszorg
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onder zodanig zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig in het
gedrang komt.
Algemeen wordt aangeraden minstens 1,5 meter afstand te houden tussen personen.
Het fysiek laten doorgaan van de vergaderingen van het college van burgemeester en
schepenen en van het vast bureau vanaf heden is dan ook niet verantwoordbaar. Het lokaal
bestuur en de mandatarissen hebben een voorbeeldfunctie en in het kader van de openbare
gezondheid is het niet wenselijk om zich in een vrij kleine ruimte te begeven. Vanaf heden zal
er dan ook digitaal vergaderd worden en niet langer fysiek samen in het gemeentehuis.
De burgemeester is van oordeel dat gezien de hoogdringendheid van de situatie, zijnde het
beperken van de verdere verspreiding van het Coronavirus, hij het advies van de
gemeenteraad niet kan afwachten.
Dit besluit moet door de gemeenteraad worden bevestigd op de eerstvolgende vergadering,
op straffe van verval.
Deze maatregel is van toepassing voor onbepaalde duur en zal worden opgeheven van zodra
het Covid-19 virus voldoende onder controle is.
Hogere regelgeving







artikel 134 § 1 Nieuwe Gemeentewet
Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie van de crisis coronavirus COVID-19
Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van
noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de
burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


Burgemeesterbesluit van 20 maart 2020 betreffende digitaal vergaderen door het
college van burgemeester en schepenen en het vast bureau in de strijd tegen het
Corona-virus (Covid-19)

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 20 maart 2020 betreffende
digitaal vergaderen door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau in de
strijd tegen het Corona-virus (Covid-19).
IZ-Personeel

7

Toetreding tot Poolstok cvba voor ondersteuning inzake het P&Obeleid

Feiten en context
Poolstok cvba is een coöperatieve vennootschap van privaat recht met uitsluitend vennoten
uit de publieke sector in Vlaanderen. Poolstok is sinds 2000 operationeel en telt momenteel
meer dan 300 vennoten., waaronder zowel lokale besturen, OCMW"s, autonomen
overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen, intercommunales, politiezones en
hulpverleningszones. De gemeente De Pinte wenst de dienstverlening, meer bepaald het P&O
beleid in zijn globaliteit verder te professionaliseren. Consultancy in deze gespecialiseerde
materie is een arbeid- en tijdsintensieve aangelegenheid en de aankoop hiervan vergt een
bijzondere expertise. De relatie tussen Poolstok en haar vennoten moet geregeld worden in
een beheersreglement. Poolstok werkt uitsluitend voor haar vennoten die elk als entiteiten
behorende tot de overheid kunnen beschouwd worden en dit gezamenlijk het toezicht
uitoefenen over het vennootschap waardoor de quasi inhouse- kwalificatie van toepassing is.
Hogere regelgeving


Decreetsmachtiging van 2 maart 1999 door de Vlaamse Gemeenschap, Het Vlaamse
Gewest, de steden Leuven, Gent en Antwerpen , de gemeente Wichelen, de VVSG en
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de dienst voor de scheepsvaart voor de oprichting van het Vlaams Selectiecentrum
voor het Overheidspersoneel cvba (handelsnaam Poolstok cvba)
Decreet van 29 mei 2015 houdende machtiging tot deelneming en de wijziging van de
opdracht van deze vennootschap
Statuten van deze vennootschap zoals goedgekeurd op de Buitengewone Algemene
Vergadering van 15 oktober 2015

Motivering
Poolstok levert een heel breed dienstenpakket zowel inzake werving en selectie, als in de
brede P&O- activiteiten (zoals organisatie van assessments centers, doorlichting van
organisaties, begeleiding bij veranderingstrajecten, opmaak personeelsplannen, optimaliseren
van processen, evaluatie in het algemeen en evaluatie decretale graden, outplacement,
coaching en dergelijke meer).
Poolstok werkt daartoe altijd met erkende dienstverleners na marktvergelijking en met
toepassing van wet op overheidsopdrachten.
Door toetreding tot Poolstok kan het bestuur gebruik maken van de schaalvoordelen zowel
inzake kostprijs als kwaliteit van de dienstverleners.
Poolstok hanteert de meest gunstige tarieven.
De relatie tussen Poolstok en haar vennoten stoelt op reglementaire basis en is niet van
contractuele aard, gezien de quasi inhouse- kwalificatie zijn de openbare besturen die lid zijn
van Poolstok vrijgesteld van de toepassing van wetgeving overheidsopdrachten om van de
diensten van de door Poolstok via overheidsopdrachten geselecteerde dienstverleners gebruik
te maken.
Poolstok garandeert aan haar vennoten een netwerk van professionele dienstverleners in de
P&O en consultancysector.
De toetreding houdt geen verplichting tot afname in en het bestuur behoudt zijn maximale
keuzevrijheid. De gemeente beschikt zodoende over een P&O- ondersteuning op afroep
zonder verdere verplichting en met behoud van een maximale onafhankelijkheid.
Poolstok treedt niet in de plaats van het bestuur, doch neemt de rol op van adviesverlening,
kwaliteitscontrole, procesbewaking enz. op de opdrachten die door de externe leveranciers
worden uitgevoerd.
Openbare besturen kunnen vennoot worden door de éénmalige aankoop van aandelen in
functie van de grootte van het bestuur. Voor elke 10 personeelsleden in dienst dienen 3
aandelen (afronding naar een hogere eenheid) van elk 24,79 euro aangekocht. Voor de
gemeente komt dit op (80 personeelsleden : 10) = 8 x 24,79 = 198,08 x 3 =594,24 euro.
Plaats in meerjarenplan en budget
E-WERVPROC-0112-01 -284100 P007-2025
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Lokaal bestuur De Pinte treedt toe tot Poolstok voor ondersteuning inzake het P&O-beleid.
Artikel 2.
De gemeenteraad gaat akkoord met de éénmalig aankoop van aandelen van Poolstok in
functie van de grootte van het bestuur. Voor elke 10 personeelsleden in dienst dienen 3
aandelen (afronding naar een hogere eenheid) van elk 24,79 euro aangekocht te worden.
Artikel 3.
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Poolstok cvba.
Artikel 4.
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd om de
overeenkomst te ondertekenen.
IZ-Onderwijs

8

Samenwerkingsafspraken van de gemeentelijke basisschool De Pinte
met het centrum voor leerlingenbegeleiding
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Feiten en context
De gemeenteraad heeft in zitting van 23 juni 2014 kennis genomen van de stilzwijgende
verlenging van het beleidscontract met het Vrij CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding)
Deinze, Kattestraat 22 te 9800 Deinze en dit van de periode van 1 september 2014 tot en
met 31 augustus 2020.
De gemeentelijke basisschool nam het initiatief om in onderling overleg de huidige
samenwerking met het vrij CLB Deinze te evalueren en bij te sturen.
Hogere regelgeving






Decreet over het lokaal bestuur
De Nieuwe gemeentewet (artikel 117)
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.,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 stilzwijgende
verlenging van het beleidscontract met het Vrij CLB Deinze

Adviezen
Advies van de schoolraad over de samenwerkingsafspraken 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 school is de eerste actor 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 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 huidige beleidscontract loopt ten einde op 31 augustus 2020 en er moeten nieuwe
afspraken gemaakt worden met het CLB.
De directie van de school heeft overlegd met CLB en dit heeft geleid tot
samenwerkingsafspraken.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsafspraken met het vrij CLB (centrum voor
leerlingenbegeleiding) Deinze zoals gehecht in de bijlage 5 goed.
Artikel 2.
De samenwerking tussen de school en het centrum loopt voor onbepaalde duur en start in het
begin van het schooljaar 2020-2021.
Artikel 3
De school of het CLB kan de samenwerking stopzetten, uiterlijk op 31 december van het
schooljaar. De samenwerking wordt dan stopgezet met ingang van het daaropvolgende
schooljaar.
Lokaal bestuur De Pinte
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Artikel 4.
Het schoolbestuur informeert de ouders en leerlingen over de samenwerkingsafspraken met
het centrum via het schoolreglement.
Artikel 5.
School- en centrumbestuur brengen de leerkrachten van deze samenwerkingsafspraken op de
hoogte via een personeelsvergadering en via het zorgoverleg.
Artikel 6.
De samenwerkingsafspraken worden op de website en het schoolsecretariaat bewaard en zijn
vrij toegankelijk.
Artikel 7.
Het centrum en de school evalueren de samenwerking jaarlijks. Op basis van deze evaluatie
kunnen de samenwerkingsafspraken in onderling overleg worden bijgestuurd.
Artikel 8.
Dit besluit wordt ter beschikking gesteld aan de school en aan het centrum voor
leerlingenbegeleiding.

9

Gemeentelijke basisschool - scholengemeenschap basisonderwijs De
PlaNeTen met meerder schoolbesturen in de vorm van een interlokale
vereniging - verlenging

Feiten en context
Een schoolbestuur kan in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs een
scholengemeenschap vormen met onderwijsinstellingen van andere schoolbesturen.
Een scholengemeenschap moet zowel kleuter- als lager onderwijs bevatten en op de eerste
schooldag van februari 2020 minstens 900 gewogen leerlingen tellen.
De huidige scholengemeenschap de PLaNeTen werd onder de vorm van een interlokale
vereniging opgericht en bestaat uit de basisscholen van De Pinte, Nevele, Sint-MartensLatem, Landegem en Deurle.
De interlokale vereniging heeft haar werking vastgelegd in de huidige overeenkomst van de
scholengemeenschap en deze loopt af op 31 augustus 2020.
Er wordt voorgesteld deze te verlengen.
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 125bis tot en met
125quaterdecies, zoals gewijzigd door het decreet van 5 april 2019 betreffende het
onderwijs XXIX

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 23 juni 2014 in verband met de verlenging van de
scholengemeenschap De PlaNeten
Besluit van de gemeenteraad van 26 september 2016 in verband met de gewijzigde
samenstelling van de scholengemeenschap de PLaNeTen

Motivering
De interlokale vereniging heeft haar werking vastgelegd in de huidige overeenkomst van de
scholengemeenschap De PlaNeTen. Deze loopt af na een periode van zes schooljaren. Op
basis van de beslissing van de gemeenteraden van de deelnemers zullen de modaliteiten en
de afspraken vastgelegd worden in het Beheerscomité en het HOC van de
scholengemeenschap.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
Lokaal bestuur De Pinte
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De huidige overeenkomst inzake de scholengemeenschap De PLaNeTen in de vorm van een
interlokale vereniging met zes schooljaren te verlengen en dit vanaf 1 september 2020 tot en
met 31 augustus 2026.
IZ-IGS

10

Wijk-Werken Leie en Schelde - Samenwerken op het gebied van
Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Feiten en context
Het Wijk-Werken is de opvolger van de vroegere PWA’s.
De projectvereniging ‘Wijk-Werken Leie en Schelde’ werd opgericht per 1 januari 2018 met
als deelnemende besturen Merelbeke (maatschappelijke zetel), Deinze, De Pinte,
Destelbergen, Gavere, Melle, Nazareth, Nevele, Sint-Martens-Latem en Zulte.
In de statuten van de projectvereniging is voorzien dat, naast het Wijk-Werken, ook andere
tewerkstellingsinitiatieven voor doelgroepen binnen de vereniging kunnen georganiseerd
worden. Zo werd in 2019 beslist dat de projectvereniging de regierol sociale economie op zich
kan nemen.
Nu is er de vraag om ook samen te werken op het gebied van Tijdelijke Werkervaring, en dit
voor de geïnteresseerde besturen. Er is m.a.w. geen verplichting om deel te nemen.
Hogere regelgeving





De wet van 26 mei 2002 betreffende recht op maatschappelijke integratie.
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Besluit van de Vlaamse regering van 25 september 2017 betreffende wijk-werken
De statuten van de projectvereniging Wijk- Werken Leie en Schelde

Vorige beslissingen


Besluit van het college van burgemeester van 21 juni 2019 betreft de samenwerking
Wijk-werken Leie en Schelde - tijdelijke werkervaring

Motivering
De OCMW’s beschikken met Artikel 60§7 over een instrument om leefloongerechtigden via
tewerkstelling rechten in de sociale zekerheid te laten opbouwen.
Na de zesde staatshervorming werd besloten om de tewerkstelling in het kader van Artikel
60§7 van de organieke wet van 8/07/1976 enkel mogelijk te maken met toelage in het stelsel
van Tijdelijke Werkervaring (TWE). Dit heeft tot gevolg dat een OCMW eerst een traject
tijdelijke werkervaring moet opstarten met de cliënt, om dan over te gaan tot de
arbeidsovereenkomst Artikel 60§7. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat de cliënt niet
slechts een tewerkstelling krijgt om voldoende gewerkte dagen te kunnen aantonen in functie
van het verkrijgen van een recht op werkloosheidsuitkeringen, maar voortaan ook de
zekerheid heeft dat hij in een overkoepelend traject naar activering en inzet op de
arbeidsmarkt terechtkomt. Ook na een traject Artikel 60§7, voor zover dit binnen een totale
termijn van 2 jaar valt, blijft het OCMW verantwoordelijk voor de begeleiding. Dit is dus een
uitbreiding van de taak van OCMW’s waarvoor ze ook bijkomende financiering krijgen.
Het TWE-stelsel biedt een duidelijker algemeen kader voor de activering van
leefloongerechtigden aan de OCMW’s. Het biedt de mogelijkheid om de trajectbegeleiding te
professionaliseren: vanuit de noden en de mogelijkheden van de cliënt wordt een persoonlijk
ontwikkelingsplan opgemaakt. Er worden doelstellingen opgemaakt en de progressie wordt
geëvalueerd gedurende het gehele traject.
Toch zijn er een aantal beperkingen:
 De nieuwe werkwijze brengt bijkomende administratieve lasten met zich mee. Er
moeten bijkomend worden geregistreerd, wat een verhoging van de werkdruk met
zich meebrengt.
 Vooral in kleinere OCMW’s ontbreekt de capaciteit om de mogelijkheden van TWE ten
volle te benutten:
o er is een beperktere kennis over TWE, waardoor er minder aangepaste
trajecten worden aangeboden;
o de tijd ontbreekt om nuttige instrumenten/methodieken te ontwikkelen.
Trajectbegeleiding is vaak slechts een beperkt deel van het takenpakket. De
eerder gespecialiseerde kennis die dan nodig is voor sommige dossiers
ontbreekt.
Lokaal bestuur De Pinte
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De aanwerving van een gemeenschappelijke medewerker zou hieraan tegemoet komen,
Profiel en takenpakket
Maatschappelijk werker (niveau B)
Takenpakket:
 visie en methodiek ontwikkeling;
 bevorderen van netwerking en samenwerking tussen de verschillende deelnemende
OCMW’s;
 externe contacten: zoeken van geschikte tewerkstellingsplaatsen (prospectie van
nieuwe werkvloeren, contact met ‘normaal economisch circuit’ (NEC), contacten met
de VDAB, …
 gezamenlijke vormingsmomenten (zowel voor medewerkers als voor cliënten)
 begeleiden van cliënten in TWE-traject
De samenwerking op het gebied van Tijdelijke Werkervaring zou als volgt kunnen
gerealiseerd worden:
 starten met 1 VTE met de mogelijkheid van een groeitraject indien het aantal
toeleidingen stijgt;
 voor de financiering te voorzien in een vaste sokkel van 40% en een variabel deel
van 60% in functie van het aantal toeleidingen, te dragen door de deelnemende
besturen;
 omdat het eerste jaar een opstartjaar zal zijn, en de samenwerking nog niet ten volle
zal renderen in functie van nieuwe TWE- trajecten (tijd nodig voor opleiding,
opbouwen netwerk, …) zal het eerste jaar van de samenwerking de projectvereniging
de variabele kosten voor haar nemen (m.a.w. 60% van de kostprijs).
 de TWE-subsidies blijven uitbetaald worden aan de OCMW’s van de deelnemende
besturen.
 wie instapt in de samenwerking, engageert zich voor een periode van minimum drie
jaar.
De kosten worden als volgt geraamd:
Kosten
Deelnemende
besturen
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1 VTE
€ 50.714
medewerker
Kost per bestuur Vaste kost 40%- Variabele kost
(evenredig)
per bestuur
max 60%
€ 5.635
€ 2.254
€ 6.339
€ 2.536
€ 7.245
€ 2.898
€ 8.452
€ 3.381
€ 30.248
€ 10.143
€ 4.057
€ 12.679
€ 5.071
€ 16.905
€ 6.762
€ 25.357
€ 10.143
€ 50.714

Momenteel zouden er 6 à 7 besturen zich engageren (niet Merelbeke en Deinze/Nevele)
Plaats in meerjarenplan en budget
Voor de samenwerking op het gebied van TWE is er nog geen geld voorzien – dit omdat op
het moment van de opmaak van het MJP er nog geen duidelijkheid was of dit project zou
landen, en hoeveel het bij benadering zou kosten.
De idee was om dit bij meerjarenplanaanpassing te voorzien, omdat tegen dan duidelijk zal
zijn hoeveel partners er zullen instappen, en vanaf de aanwerving zou kunnen starten (zal
wellicht niet voor 1 september zijn).
Er is wel reeds een actie voorzien in prioritair beleid, namelijk onder het actieplan ‘Zorgzaam
ism partners’ (Z4OPMAAT), onder de actie Tijdelijke werkervaring (Z-TWE).
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord dat de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde
samenwerking op het gebied van tijdelijke werkervaring kan organiseren, dit echter zonder
verplichting van de leden van de projectvereniging om in te stappen.
Lokaal bestuur De Pinte
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Artikel 2.
De gemeenteraad gaat akkoord om deel te nemen aan de samenwerking op het gebied van
tijdelijke werkervaring, met een minimumperiode van drie jaar op voorwaarde dat er
minstens 4 besturen mee instappen.

11

Samenwerkingsovereenkomst regio Schelde en Leie - LogoGezond+

Feiten en context
Logo Gezond+ vzw is een netwerkorganisatie die in opdracht van de Vlaamse Overheid door
regionale samenwerking en ondersteuning van lokale organisaties het Vlaams preventieve
gezondheidsbeleid tracht te realiseren. Logo Gezond+ vzw werkt rond de zes Vlaamse
gezondheidsdoelstellingen: gezonde voeding, beweging en sedentair gedrag, preventie van
infectieziekten, ongevallenpreventie, tabak, alcohol en drugs, bevolkingsonderzoeken naar
kanker en geestelijke gezondheid. Daarnaast is het Logo actief rond mondgezondheid en
gezondheid en milieu. Deze acht thema’s gelden als richtinggevend kader voor de werking
van het Logo en bijgevolg voor deze samenwerkingsovereenkomst en de daaraan verbonden
acties.
Deze samenwerkingsovereenkomst regelt de samenwerking tussen de gemeente De Pinte van
de Regio Schelde en Leie en vzw Logo Gezond+ ten aanzien van het beleid
gezondheidsbevordering en ziektepreventie ten behoeve van de inwoners van de gemeente
De Pinte en de regio Schelde en Leie.
In deze samenwerkingsovereenkomst wordt vastgelegd hoe de regionale reserves en de
jaarlijkse bijdrage van de gemeente van 0,12 euro per inwoner besteed zal worden, op
hoeveel credits het lokaal bestuur recht heeft, welke inspanningen van beide partijen worden
verwacht.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor de periode van 1 januari 2020 tot en
met 31 december 2022.
Artikel 2.
De samenwerkingsovereenkomst, zoals in de bijlage aan dit besluit gehecht, wordt
goedgekeurd.
Artikel 3.
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd om de
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

12

Eva Sportbeheer De Pinte vzw - algemene vergadering van 07 mei
2020 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat van de
volmachtdrager

Feiten en context
Zoals beschreven in artikel 13 in de statuten van de EVA Sportbeheer De Pinte vzw 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.
Hogere regelgeving
Lokaal bestuur De Pinte
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Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 20 april 2015 waarbij de
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 en diens
plaatsvervanger werden aangeduid
Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 waarbij de statuten van EVA
Sportbeheer De Pinte vzw werden goedgekeurd

Motivering
De gemeenteraad moet zich uitspreken over de agendapunten van de algemene vergadering
van 7 mei 2020 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
2020/0-NOMSBSPR/0740-03/649232/GEMEENTE/SPR/IP-GEEN
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De agenda van de Algemene Vergadering van 7 mei 2020 van EVA Sportbeheer De Pinte vzw
wordt goedgekeurd:
 Opening vergadering en nazicht volmachten
 Goedkeuring verslag van 28 november 2019
 Jaarverslag 2019
 Jaarrekening 2019
 Verslag van de rekeningnazieners
 Goedkeuring van de jaarrekening 2019
 Kwijting aan de bestuurders & rekeningnazieners
Artikel 2.
De vertegenwoordiger van de gemeente, de heer Kristof Agache, die zal deelnemen aan de
Algemene Vergadering van EVA Sportbeheer De Pinte vzw van 7 mei 2020, wordt opgedragen
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

13

Eva programma vzw De Pinte - algemene vergadering van 16 juni 2020
- beraadslagen agenda - bepalen mandaat vertegenwoordiger

Feiten en context
Volgens artikel 15. §3. van 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.
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

Lokaal bestuur De Pinte
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De gemeenteraad moet zich uitspreken over de agendapunten van de Algemene Vergadering
van 16 juni 2020 en moet ook het stemgedrag van zijn vertegenwoordigers bepalen. Het Blid, 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 16 juni 2020 met als
agendapunten:
1. Verwelkoming door de voorzitter
2. Goedkeuring verslag 28 november 2019
3. Jaarrekening 2019
4. Festival van Vlaanderen 2020
5. 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 16 juni 2020 wordt opgedragen
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

14

Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en
Economische Ontwikkeling (Veneco) - algemene vergadering van 11
juni 2020 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente is vennoot van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco.
De gemeente werd per mail van 20 februari 2020 op de hoogte gebracht van de algemene
vergadering van Veneco die plaatsvindt op donderdag 11 juni 2020 om
om 18 uur in Brouwerij Huyghe - Geraardsbergsesteenweg 4/B te 9090 Melle.
De dagorde werd en de bijhorende documentatie werd eveneens aan de gemeente
overgemaakt. Het jaarverslag en de jaarrekening worden overgemaakt na de Raad van
bestuur van 17 maart 2020.
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 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.
Lokaal bestuur De Pinte
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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 11 juni 2020 om
18 uur in Brouwerij Huyghe - Geraardsbergsesteenweg 4/B - 9090 Melle wordt goedgekeurd.
1. Akteneming/goedkeuring van verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 12-12-2019
2. Jaarverslag 2019 Raad van Bestuur
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat
4. Verslag van de commissaris
5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en
verwerking van het resultaat
6. Goedkeuring statutenwijziging, die na goedkeuring door de Vlaamse regering of het
verstrijken van de goedkeuringstermijn uitwerking zal vinden met ingang van 1 juli 2020
7. Goedkeuring toetreding nieuwe vennoten
- Cultuurregio Leie Schelde
- OCMW Assenede
- Solva
8. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
9. Verlenen van kwijting aan de commissaris
10. Aanstellen commissaris
11. 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 11 juni 2020 om 18 uur in Brouwerij Huyghe
- Geraardsbergsesteenweg 4/B - 9090 Melle 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 11 juni 2020 om 18.00 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.

15

Zefier cvba - algemene vergadering van 11 juni 2020 - beraadslagen
agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente is vennoot van de cvba Zefier.
De gemeente werd per mail van 16 maart 2020 opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering van de cvba Zefier die plaatsvindt op donderdag 11 juni 2020 om
14.00 uur in de Faculty club, Groot Begijnhof 14 te Leuven..
De oproepingsmail bevat de agenda met documentatie en toelichting bij de agendapunten.
Hogere regelgeving



Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen in het bijzonder
artikel 180
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met in het bijzonder artikel 41

Lokaal bestuur De Pinte
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Statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 27 en 28

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 Zefier cvba

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 de cvba
Zefier.
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te
weigeren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De agendapunten van de algemene vergadering van de cvba Zefier van 11 juni 2020 en de
daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten worden
goedgekeurd zijnde:
hecht, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, zijn goedkeuring aan de
agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene vergadering van
de cvba Zefier van 11 juni 2020, zijnde:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV;
6. Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van
nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke
soort (rekeningsector) gebeurt; en
7. Volmacht.
Artikel 2.
Aan de vertegenwoordiger, mevrouw Liselotte Thienpont, wonende te 9840 De Pinte, Frans
De Potterstraat 27, of de plaatsvervangend vertegenwoordiger, de heer Antoine Van
Nieuwenhuyze, wonende te 9840 De Pinte, Bosstraat 20 die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van de cvba Zefier op 11 juni 2020 wordt opgedragen haar/ zijn stemgedrag af
te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel
1 van onderhavige raadbeslising.
Artikel 3.
Een afschrift van dit besluit wordt via mail info@zefier.be overgemaakt.
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Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en
Oost-Vlaanderen (Imewo) - algemene vergadering en jaarvergadering
van 25 juni 2020 - beraadslagen agenda , goedkeuren van partiële
splitsing door overneming en bepalen 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 26 maart 2020 opgeroepen om deel te nemen
aan de algemene vergadering en tevens jaarvergadering van Imewo die op 25 juni 2020 om
Lokaal bestuur De Pinte
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18 u plaatsheeft in "Restaurant Renard’, Dendermondesteenweg 19 te 9080 Lochristi
(Beervelde), dit onder voorbehoud van de eventuele verdere ontwikkelingen rond het
coronavirus COVID-19 en de mogelijke effecten daarvan voor deze algemene vergadering.
Het dossier met documentatiestukken aan de gemeente werd per brief van 26 maart 2020
overgemaakt.
Naar aanleiding van de beslissing van de stad Deinze (gemeenteraadsbeslissing van 19 juni
2019) om met ingang van 1 januari 2021 voor alle activiteiten op haar grondgebied met
postcode 9800 uit te treden uit de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest en haar
aansluiting bij de Opdrachthoudende vereniging Imewo daarmee uit te breiden en waarvan
akte genomen werd op de buitengewone algemene vergaderingen van respectievelijk 11
(Imewo) en 12 (Gaselwest) december 2019 werd een voorstel van partiële splitsing door
overneming overgemaakt.
Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en
plichten omvat, zal overeenkomstig artikel 12:8 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen overgaan naar Imewo en dit vanaf 1 januari 2021.
De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsing door overneming zijn:
 De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van
Imewo van de omzetting van het aantal bestaande aandelen binnen Imewo à rato van
25 euro per eigen vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en
Publigas.
 De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van
de opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Imewo van de voorgestelde partiële
splitsing door overneming.
 Het verkrijgen van de beslissing van de VREG tot aanwijzing van Imewo als
distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor de stad Deinze – postcode 9800.
Er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per
31 december 2019. Op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2020 die
geattesteerd zullen worden door de betrokken commissarissen, zal de definitieve
ruilverhouding, bepaald aan de hand van de goedgekeurde ruilverhoudingsmethodiek met
betrekking tot de cijfers van 31 december 2019 (voorlopige ruilverhouding), worden
vastgelegd en verwerkt. Deze werkwijze laat in de eerste plaats toe om met de meest
geactualiseerde boekhoudkundige cijfers rekening te kunnen houden die zo dicht mogelijk
aansluiten op de datum van 1 januari 2021, waarop genoemde partiële splitsing binnen
Gaselwest en Imewo fiscaal en juridisch van kracht wordt.
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 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.
Gezien het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij
het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen
plaatsvinden.
Gezien de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de
informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de
mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan
op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle
voorliggende agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het
houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.
Lokaal bestuur De Pinte
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering
tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 25 juni 2020:
1. Kennisneming verslagen van Imewo van de raad van bestuur en van de commissaris
over het boekjaar 2019.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Imewo afgesloten op 31 december 2019
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels).
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest
(artikel 6:115 WVV)
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van Imewo met betrekking tot het boekjaar 2019.
5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig artikelen 12:8
en 12:59 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van de
Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de
activiteiten van de stad Deinze - postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan
Gaselwest over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo
(overnemende vereniging).
5.1. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.
5.2. Goedkeuring van de omzetting van het aantal bestaande aandelen à rato van 25 euro
per eigen vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en Publigas.
5.3. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het bijzonder verslag
van de raad van bestuur (art. 12:61 WVV) en van de commissaris (art. 12:62 WVV) met
betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke
wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische,
boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2021.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de
vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige
stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
5.4. Goedkeuring van:
a. de partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest
(partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze - postcode 9800 welke
zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging
Imewo (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en
plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten
op 31 december 2020, met inwerkingtreding per 1 januari 2021 en dit op basis van de
ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2019 en een definitieve
ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2020.
b.
de overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
5.5. Aanvaarding van de aansluiting (toetreding) van de stad Deinze – postcode 9800 vanaf
1 januari 2021.
5.6. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing
en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de
Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:
a. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van
de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 5.1. vast te stellen;
b. de verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
c. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een
ambtshalve inschrijving;
d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op
basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging
en de overnemende vereniging per 31 december 2020, berekend volgens de principes
vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het
partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december
2020;
Lokaal bestuur De Pinte
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e. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat
nodig of nuttig kan zijn;
f. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen
van de algemene vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest
brede zin.
5.7. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in onderhavig agendapunt bij
authentieke akte te doen vaststellen.
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
7. Statutaire benoemingen.
8. Benoeming van een commissaris.
9. Statutaire mededelingen.
Artikel 2.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van partiële splitsing door
overneming inzake de overgang van de activiteiten verbonden aan de stad Deinze (postcode
9800) van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest naar de opdrachthoudende vereniging
Imewo.
Artikel 3..
De gemeenteraad verleent zijn akkoord, in geval van schriftelijke algemene vergadering,
over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van de gemeente/stad
weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend akkoord te
worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen
inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van
bovenvermelde Algemene
Vergadering en waarbij de individuele
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de
toezichthoudende overheid.
Artikel 4.
De gemeenteraad draagt ,in geval van een fysieke algemene vergadering, de
vertegenwoordiger van de gemeente de heer Antoine Van Nieuwenhuyze of de
plaatsvervanger mevrouw Ann Vandenbussche , die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 25 juni
2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige beslissing.
Artikel 5.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Imewo, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het
e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .
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IGS Westlede - algemene vergadering van 2 juni 2020 - beraadslagen
agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij IGS Westlede.
De gemeente werd per mail van 10 april 2020 opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering van IGS Westlede die op dinsdag 2 juni 2020 plaats heeft om 19.00 u
in het hoofdgebouw van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi. Als
de corona-richtlijnen dit niet toelaten zal er een digitale oplossing gezocht worden.
Een dossier met de dagorde en documentatie bij de agendapunten (voor agendapunt 4 is er
geen bijlage) werd aan de gemeente overgemaakt.
Hogere regelgeving
Lokaal bestuur De Pinte
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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
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 2 juni 2020 en de
daarbij horende documentatie worden goedgekeurd:
1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 3 december 2019
2. Goedkeuring Jaarrekening 2019
3. Verslag Commissaris-Revisor
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor.
5. Werkingsverslag 2019
6. Remuneratieverslag
7. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente Nevele
8. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente Waarschoot
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 2 juni 2020, 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.
Communicatie
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Rapportering klachtenbehandeling - kennisname

Feiten en context
De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan de gemeenteraad over de klachten ingediend
tegen de gemeente.
De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan de raad voor maatschappelijk welzijn over de
klachten ingediend tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen
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Besluit van de gemeenteraad van 12 februari 2007 waarbij het reglement
klachtenbehandeling werd goedgekeurd

Motivering
De rapportering van klachten aan de gemeenteraad werd voorzien in het Decreet Lokaal
Bestuur. Het reglement van klachtenbehandeling werd goedgekeurd door de gemeenteraad
op 12 februari 2007.
Besluit:
Enig artikel.
Er wordt kennis genomen van de rapportering klachtenbehandeling voor het jaar 2019.
Juridische dienst
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Overeenkomst overdracht grond Blijpoel

Feiten en context
Imewo (= Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en OostVlaanderen) wenst aan de kerk van Zevergem op een perceel van de gemeente De Pinte een
nieuwe cabine te plaatsen voor de uitbating van het elektriciteitsdistributienetwerk.
Het perceel is gelegen langsheen de Blijpoel met een oppervlakte van 25,79 m²
gekadastreerd 2e afdeling sectie A onder deel van nummer 553H.
De toegang naar het nieuw te vormen perceel wordt met rood gearceerde kleur aangeduid op
het opmetingsplan. In deze zone wordt een erfdienstbaarheid van toegang voor personeel,
materieel en materiaal gevestigd. Tevens wordt in deze zone een erfdienstbaarheid voor het
plaatsen en onderhouden van ondergrondse leidingen gevestigd.
Het perceel zal worden overgedragen mits de prijs van 1 euro.
Initieel werd akkoord gegaan met een terbeschikkingstelling.
De notaris deelt echter mede dat terbeschikkingstelling op zich niet kan. Het betreft ofwel een
recht van opstal ofwel een overdracht.
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
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 betreffende de overeenkomst
terbeschikkingstelling grond Blijpoel

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de ontwerpakte tot overdracht van een perceel grond aan IMEWO
opdrachthoudende Vereniging, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is:
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0.215.362.368, ressorterend onder het rechtsgebied Gent, BTWnummer BE 0215.362.368 ten behoeve van het plaatsen van een vergunde
elektriciteitscabine Blijpoel zn, 2e afdeling, sectie A, onder deel van nummer 553H goed.
Artikel 2.
Notaris Stijn Rijckbosch, met kantoor te De Pinte, Keistraat 113, wordt aangesteld als notaris
voor het verlijden van de akte.
Notaris Rijckbosch zal toepassing maken van artikel 8 van de bijlage van het K.B. van 16
december 1950.
Artikel 3.
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd om de
overeenkomst en de akte te ondertekenen.
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Grondinname wegenis Nieuwstraat - inneming 1

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Wim Vanbiervliet, Raadslid
Feiten en context
Bij gemeenteraadsbeslissing van 31 augustus 2015 werd de goedkeuring gegeven voor het
ontwerp met bijhorende raming voor het dossier ‘wegenis- en rioleringswerken ‘BosstraatKannestraat-Weefstraat-Zwartegat-Heirweg’.
Bij gemeenteraadsbeslissing van 31 augustus 2015 werd tevens de goedkeuring gegeven
voor het rooilijn- en innemingsplan voor de wegenis- en rioleringswerken ‘BosstraatKannestraat-Weefstraat-Zwartegat-Heirweg’.
Voor de realisatie van deze werken dienden enkele innemingen te gebeuren van privégronden op grondgebied De Pinte.
Op 27 januari 2015 werd er een dienstverleningsovereenkomst ondertekend met de NV
Aquafin.
De NV Aquafin stond in voor de onderhandelingen waardoor de verkoopbeloftes met de
eigenaars konden ondertekend worden.
De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid zorgde voor het opstellen van de
aktes.
De aktes van innemingen 2, 3 en 4 werden reeds verleden evenals de akte voor het vestigen
van een erfdienstbaarheid (inneming 6).
De akte voor inneming 1 kon nog niet verleden worden omdat het grondinnemingsplan een
verkeerd perceelnummer bevatte waardoor er opnieuw een bodemattest diende aangevraagd
te worden.
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur
Artikel 285 en 286 van het decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 31 augustus 2015 betreffende het ontwerp met
bijhorende raming voor het dossier ‘wegenis- en rioleringswerken ‘BosstraatKannestraat-Weefstraat-Zwartegat-Heirweg’
Besluit van de gemeenteraad van 31 augustus 2015 betreffende het rooilijn- en
innemingsplan voor de wegenis- en rioleringswerken ‘Bosstraat-KannestraatWeefstraat-Zwartegat-Heirweg’
Besluit van de gemeenteraad van 27 augustus 2018 betreffende grondinname wegenis
Nieuwstraat

Plaats in meerjarenplan en budget


2020/1-WEGEN/0200-01/220800/GEMEENTE/GZN/IP-WEGEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met een vergoeding van 3.735,00 euro voor de grondinname.
Artikel 2.
De ontwerpakte en het daarin opgenomen bedrag wordt goedgekeurd.
Artikel 3.
De vergoeding werd budgettair voorzien op het investeringskrediet 2020/1-WEGEN/020001/220800/GEMEENTE/GZN/IP-WEGEN.
Artikel 4.
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd om de akte
te ondertekenen.
Burgerzaken
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Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Integratie en
Inburgering
Lokaal bestuur De Pinte
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Feiten en context
De groeiende diversiteit in Vlaanderen en dus ook in De Pinte is een realiteit.
Het integratiebeleid richt zich op de volledige Vlaamse bevolking met bijzondere aandacht
voor bepaalde doelgroepen die geconfronteerd worden met achterstellingmechanismen die
hun integratie belemmeren.
Migratie heeft een impact op de hele samenleving. Om ons voor te bereiden op de toekomst is
het aangewezen om een integratiebeleid voor De Pinte uit te bouwen. Het Agentschap
Integratie en inburgering is hiervoor de ideale partner.
Als lokaal bestuur is het belangrijk om alle inwoners te betrekken en hen het gevoel te geven
dat ze erbij horen, met respect voor ieders identiteit.
De nieuwe burger moet zich welkom voelen in onze gemeente. Daarom is het belangrijk om in
te zetten op een vlotte integratie en inburgering.
Hogere regelgeving




Decreet van 7 juni 2013 betreffende het integratie- en inburgeringsbeleid
Besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het
decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Motivering
Het Agentschap integratie en inburgering heeft heel wat expertise in deze materie. Door
samen te werken kan het lokaal bestuur een integratiebeleid uittekenen op maat van de
gemeente en zich beter voorbereiden op de toekomst.
Intussen is er al een eerste overleg geweest tussen de sociale dienst en de dienst
burgerzaken.
- Medewerkers van de sociale dienst hebben regelmatig contact met het Agentschap en
gebruiken ook de expertise
- Onderling is afgesproken dat er op maat afgestemde gesprekken in functie van een vlotte
inburgering zullen gebeuren via de dienst burgerzaken (vb indien kinderen, scholen … hobbys
… opvang)
- Meer toespitsen op goede informatie geven, doorverwijzen enz. Via leesbaar A4-tje met
belangrijkste contacten binnen de gemeente.
- Meer samenwerking tussen de interne diensten (sociale toets bij elke dienst)
- De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten als voorbereiding op de toekomst en om
van hun expertise te gebruiken om de dienstverlening te optimaliseren
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente De Pinte en het Agentschap Integratie
en inburgering zoals in de bijlage aan dit besluit gehecht, wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd om de
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
Grondzaken
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CREAT - instappen raamovereenkomst keuringen

Feiten en context
Doordat het lokaal bestuur is toegetreden tot de aanvullende diensten van Farys, kan er via
CREAT gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomsten.
Het lokaal bestuur De Pinte wenst gebruik te maken van de overeenkomst voor keuringen.
Veel toestellen moeten immers periodiek en wettelijk gekeurd worden. Via het raamcontract
kunnen de keuringen van hefwerktuigen en aanverwante, elektrische installaties, installaties
onder druk, stooktoestellen, ... uitgevoerd worden. Zo is het gemeentelijke patrimonium in
orde met de wetgeving rond brandveiligheid en ARAB veiligheidsmaatregelen.
Op deze overeenkomst is een bijdrage aan CREAT van 3% van toepassing.
Lokaal bestuur De Pinte
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Hogere regelgeving


Decreet over het Lokaal Bestuur

Vorige beslissingen


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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
Er wordt ingestapt op de raamovereenkomst keuringen via CREAT.
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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

Feiten en context
De gemeente De Pinte vertrouwde de uitvoering van haar rioolbeleid toe aan FARYS|TMVW.
Het uiteindelijke doel is de uitbouw van een rioleringsstelsel dat voldoet aan de Europese
milieunormen, en dat wordt aangelegd volgens de huidige Vlaamse milieuwetgeving. De
goedkeuring van het herziene zoneringsplan werd op 2 maart 2016 in het Belgisch Staatsblad
gepubliceerd. Dit plan beoogt de verbetering van de huidige waterkwaliteit door:
 de aanleg van riolering die wordt aangesloten op een bestaande of nog te bouwen
collectieve zuiveringsinstallatie
 de bouw van Individuele Behandelingsinstallaties voor Afvalwater (IBA’s)
Het herziene zoneringsplan omvat drie zones:
 Centraal gebied: de zone waar het afvalwater via bestaande collectorleidingen wordt
afgevoerd naar een bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie
 Collectief te optimaliseren buitengebied: de zone waar gekozen werd voor collectieve
inzameling en zuivering van het afvalwater door aanleg van een nieuwe riolering
 Individueel te optimaliseren buitengebied: de zone waar aanleg van een riolering niet
mogelijk is. Daarom is een IBA in deze zone verplicht
De Zevenster valt binnen het collectief te optimaliseren buitengebied. Aangezien de woningen
in de Zevenster momenteel lozen in de grachten van het Parkbos, is ANB vragende partij om
deze cluster zo snel mogelijk af te koppelen. Op 12 januari 2017 heeft het Regionaal
Directiecomité Domeindiensten Centrum de studieopdracht voor dit project gegund aan AB
Infra. Op 18 december 2019 werd het gunningsverslag opgemaakt door Farys. Op 30 januari
2020 werd de opdracht gegund aan De Moor Wegenwerken nv door de Raad van Bestuur
TMVW.
Het project wordt getrokken en gefinancierd door Farys, gezien er enkel binnen de bestaande
verharding gewerkt wordt. De huidige verharding wordt opgebroken, een nieuwe DWAriolering wordt geplaatst en er wordt een nieuwe asfaltverharding aangelegd. De werken
waren voorzien om te starten na de paasvakantie maar zijn, gezien de corona-maatregelen,
opgeschort voor onbepaalde tijd.
Hogere regelgeving




Decreet van 18 juli 2003 betreffende integraal waterbeleid
Vlaams reglement van 1 juni 1995 inzake milieuvoorwaarden (Vlarem II) en alle
wijzigingen daarvan
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende vaststelling van de
regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke
saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen, gewijzigd door het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 betreffende de gemeentelijke
tussenkomst voor de uitvoering van een gescheiden afvoer van afvalwater en
hemelwater op privéterrein n.a.v. werken aan de openbare riolering in de Zevenster

Lokaal bestuur De Pinte
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Motivering
De inwoners van de Zevenster worden verplicht om een gescheiden rioleringsstelsel aan te
leggen op privéterrein in het kader van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in hun
straat. Om de individuele kost en dus de financiële last voor de betrokken inwoners te
verminderen komt de subsidie tegemoet in de gemaakte afkoppelingskosten. Preventieve
acties en een aanmoedigingsbeleid ter voorkoming van milieuverontreiniging hebben immers
meer nut dan repressieve acties door politioneel optreden en verbalisering. Gezien de
rioleringswerken een jaar later dan oorspronkelijk voorzien worden aangevat waardoor ook de
private afkoppelingswerken op een later tijdstip worden uitgevoerd, wordt de subsidieregeling
door de gemeenteraad op 17 december 2018 verlengd tot 31 december 2020.
Plaats in meerjarenplan en budget


2020/0-PREMIGZN/0310-03/649131/GEMEENTE/GZN/IP-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2018 inzake de verplichte afkoppeling en
bijhorende subsidiëringsmogelijkheden van alle private percelen gelegen langs het tracé van
de rioleringswerken in de Zevenster wordt behouden. Deze regeling wordt verlengd en heeft
als nieuwe einddatum 31 december 2020.
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Langevelddreef - gemeentelijke tussenkomst voor de uitvoering van
een gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater op privéterrein
n.a.v. werken aan de openbare riolering

Feiten en context
De gemeente De Pinte vertrouwde de uitvoering van haar rioolbeleid toe aan FARYS|TMVW.
Het uiteindelijke doel is de uitbouw van een rioleringsstelsel dat voldoet aan de Europese
milieunormen, en dat wordt aangelegd volgens de huidige Vlaamse milieuwetgeving. De
goedkeuring van het herziene zoneringsplan werd op 2 maart 2016 in het Belgisch Staatsblad
gepubliceerd. Dit plan beoogt de verbetering van de huidige waterkwaliteit door:
 de aanleg van riolering die wordt aangesloten op een bestaande of nog te bouwen
collectieve zuiveringsinstallatie
 de bouw van Individuele Behandelingsinstallaties voor Afvalwater (IBA’s)
Het herziene zoneringsplan omvat drie zones:
 Centraal gebied: de zone waar het afvalwater via bestaande collectorleidingen wordt
afgevoerd naar een bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie
 Collectief te optimaliseren buitengebied: de zone waar gekozen werd voor collectieve
inzameling en zuivering van het afvalwater door aanleg van een nieuwe riolering
 Individueel te optimaliseren buitengebied: de zone waar aanleg van een riolering niet
mogelijk is. Daarom is een IBA in deze zone verplicht
De Langevelddreef valt binnen het centraal gebied en werd in 2018 heraangelegd.
Hogere regelgeving




Decreet van 18 juli 2003 betreffende integraal waterbeleid
Vlaams reglement van 1 juni 1995 inzake milieuvoorwaarden (Vlarem II) en alle
wijzigingen daarvan
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende vaststelling van de
regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke
saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen, gewijzigd door het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014

Motivering
De inwoners van de Langevelddreef (Evescheutbeek - spoorwegtunnel) worden verplicht om
een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen op privéterrein in het kader van de aanleg van
een gescheiden rioleringsstelsel in hun straat. Om de individuele kost en dus de financiële last
voor de betrokken inwoners te verminderen komt de subsidie tegemoet in de gemaakte
Lokaal bestuur De Pinte
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afkoppelingskosten. Preventieve acties en een aanmoedigingsbeleid ter voorkoming van
milieuverontreiniging hebben immers meer nut dan repressieve acties door politioneel
optreden en verbalisering.
Plaats in meerjarenplan en budget


2020/0-PREMIGZN/0310-03/649131/GEMEENTE/GZN/IP-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De private percelen gelegen langs het tracé van de voormelde rioleringswerken worden
verplicht om over te gaan tot een volledige scheiding van de vuilwater- en
hemelwaterstromen op hun private terrein, met een gescheiden aansluiting op het
rioleringsnet.
Artikel 2.
De gemeente De Pinte voorziet in een tussenkomst voor de uitvoering van deze
aanpassingswerken op privéterrein. Deze gemeentelijke tussenkomst behelst:
 Het aanstellen (via Farys) van een ontwerper die zal worden belast met de opmaak
van een uitvoeringsplan en meetstaat die dient als technische ondersteuning van de
afkoppelingswerken op privaat terrein in het kader van de gescheiden afvoer van het
afvalwater en hemelwater. De kosten voor deze studieopdracht worden ten laste
genomen door de gemeente via het investeringsfonds van Farys (TMVW-Aquario)
 Een tussenkomst in de kosten voor de uitvoering van de aanpassingswerken: 50% van
de kosten op basis van de voorgelegde facturen met een maximum tussenkomst van
1.000 euro per aan te sluiten woning
Artikel 3.
Deze subsidieregeling is geldig tot en met 31 december 2020.

25

Renovatie gemeentehuis - lot 01 ruwbouw en afwerking - goedkeuring
meerwerken

Feiten en context
In het kader van de renovatie van het gemeentehuis werden volgend lot gegund door het
college van burgemeester en schepenen:
 Lot 01 - ruwbouw en afwerking - op 5 maart 2018 voor 924.892,47 euro (incl. btw)
aan Monument Vandekerckhove nv, Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster
(0441.337.825)
Bij de uitvoering van de renovatiewerken werden volgende meerwerken nodig geacht voor
een goede uitvoering:
 VRK 1 - Asbestverwijdering - 1.043,63 euro (incl. btw)
 VRK 2 - Bijkomend staal - 4.059,82 euro (incl. btw)
 VRK 4 - Aanpassing kasten - 28.152,83 euro (incl. btw)
 VRK 5 - Meubilair keuken - 2.309,89 euro (incl. btw)
 VRK 6 - Geluidsisolatie meubilair - 1.778,34 euro (incl. btw)
 VRK 7 - Brandwerend schilderwerk - 5.830,39 euro (incl. btw)
 VRK 8 - Verluchting lift - 156,83 euro (incl. btw)
 VRK 9 - Bijkomende dorpels - 5.106,96 euro (incl. btw)
 VRK 10 - Aanpassing lintelen - 3.695,58 euro (incl. btw)
 VRK 11- Bijkomend staal - 14.979,28 euro (incl. btw)
 VRK 12 - Plooiwerk tussenwand - 1.398,68 euro (incl. btw)
 VRK 13 - Aanpassing geveltegels - 2.584,80 euro (incl. btw)
 VRK 14 - Onvoorziene werken - 2.996,02 euro (incl. btw)
 VRK 15 - Gyproc - 5.867,62 euro (incl. btw)
 VRK 17 - Uitpleisteren dagkanten - 14.114,65 euro (incl. btw)
 VRK 18 - Bijkomend meubilair - 361,79 euro (incl. btw)
 VRK 19 - Glazen wanden - 4.570,71 euro (incl. btw)
 VRK 20 - Meubilair akoestische isolatie - 2.127,41 euro (incl. btw)
 VRK 21 - Ceilux plafond - 1.476,07 euro (incl. btw)
Lokaal bestuur De Pinte
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 VRK 22 - Rioleringswerken kruipkelder - 1.868,19 euro (incl. btw)
 VRK 23 - Verwijderen dakkoepel - 1.042,81 euro (incl. btw)
 VRK 24 - Schilderwerk - 691,58 euro (incl. btw)
 VRK 25 - Panelen achtergevel - 2.439,92 euro (incl. btw)
 VRK 26 - Minwerken - min 6.166,46 euro (incl. btw)
 VRK 27 - Plooiwerk tussenwand - 90,45 euro (incl. btw)
 VRK 29 - Aanpassing achterdeur - 1.107,03 euro (incl. btw)
De meerwerken voor lot 01 bedragen samen dus 102.924,31 euro (incl. btw).
Hogere regelgeving



Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, onder andere artikel 285 en artikel
286
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 betreffende het begrip 'Dagelijks
bestuur'

Vorige beslissingen





Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 maart 2018 betreffende
de gunning van lot 01 - Ruwbouw en afwerking
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 februari 2019
betreffende de goedkeuring van de meerwerken lot 01 - VRK 1-2-4-5-6-7
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 juni 2019 betreffende
de goedkeuring van de meerwerken lot 01 - VRK 8-10-11-12
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 oktober 2019
betreffende de goedkeuring van de meerwerken lot 01 - VRK 13-14-15-17

Motivering
De heer Degrande Peter, ontwerper en leidend ambtenaar namens Architecten Boulez &
Degrande bvba, en de dienst Grondzaken achten de meerwerken nodig om de renovatie van
het gemeentehuis tot een goed einde te brengen.
Plaats in meerjarenplan en budget


P011903.01/0119-03/221107/BESTUUR/CBS/P.IE.01

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad stelt volgende meerwerken van Monument Vandekerckhove nv,
Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster (0441.337.825) vast:
 VRK 9 - Bijkomende dorpels - 5.106,96 euro (incl. btw)
 VRK 18 - Bijkomend meubilair - 361,79 euro (incl. btw)
 VRK 19 - Glazen wanden - 4.570,71 euro (incl. btw)
 VRK 20 - Meubilair akoestische isolatie - 2.127,41 euro (incl. btw)
 VRK 21 - Ceilux plafond - 1.476,07 euro (incl. btw)
 VRK 22 - Rioleringswerken kruipkelder - 1.868,19 euro (incl. btw)
 VRK 23 - Verwijderen dakkoepel - 1.042,81 euro (incl. btw)
 VRK 24 - Schilderwerk - 691,58 euro (incl. btw)
 VRK 25 - Panelen achtergevel - 2.439,92 euro (incl. btw)
 VRK 26 - Minwerken - min 6.166,46 euro (incl. btw)
 VRK 27 - Plooiwerk tussenwand - 90,45 euro (incl. btw)
 VRK 29 - Aanpassing achterdeur - 1.107,03 euro (incl. btw)
De som van deze meerwerken is 14.716,46 euro (incl. btw), waardoor het totaal van de
meerwerken van lot 01 102.924,31 euro (incl. btw) bedraagt.
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't Kruisken - goedkeuring bestek aanstellen dienstverlener opmaak
studie heraanleg

Feiten en context

Lokaal bestuur De Pinte
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In het kader van de opmaak "Aanstellen van een dienstverlener voor het opstellen van een
studie en opvolging van de uitvoering voor het wegenis- en rioleringsproject 't Kruisken op
grondgebied van de gemeente De Pinte - DOM-036-18-000-Z" werd door TMVW/Farys een
bestek opgemaakt.
De totaalprijs van de uit te voeren werken wordt geraamd op 570.000,00 euro (excl. btw),
waarin het gemeentelijke aandeel begroot wordt op 155.000 euro (excl. btw). Het aandeel in
de studieopdracht voor de gemeente wordt geraamd op 12.400,00 euro (excl. btw).
Motivering
Voor de heraanleg van 't Kruisken dient een studiebureau aangesteld te worden.
Plaats in meerjarenplan en budget


2020/D-RIO/0200-01/224107/GEMEENTE/GZN/P058-2025

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
Het bestek "Aanstellen van een dienstverlener voor het opstellen van een studie en opvolging
van de uitvoering voor het wegenis- en rioleringsproject 't Kruisken op grondgebied van de
gemeente De Pinte - DOM-036-18-000-Z", opgemaakt door TMVW/Farys, wordt goedgekeurd.
Vrije tijd
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Organisatie van de voor- en naschoolse opvang in basisscholen in De
Pinte - Bekrachtiging van de door het college van burgemeester en
schepenen gevoerde procedure

Feiten en context
Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 ‘ definiëren begrip dagelijks bestuur,
nominatief bevoegd orgaan vaststellen voor het vaststellen van plaatsingsprocedure en
voorwaarden op overheidsopdrachten’ stelt dat het college bevoegd is voor het vaststellen
van de plaatsingsprocedure en zijn voorwaarden aangaande exploitatie-uitgaven.
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 31 januari 2020 voor de ‘Organisatie
van de voor- en naschoolse opvang in de basisscholen in De Pinte’ de plaatsingsprocedure en
lastvoorwaarden goed.
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het voeren van de
plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
De kredieten voor deze uitgave, 52 000 euro werd in het meerjarenplan verwerkt als een
nominatieve subsidie. Bij het voeren van de plaatsingsprocedure blijkt er onvoldoende krediet
te zijn.
Aan de gemeenteraad wordt het gevraagd de gevoerde gunningsprocedure te bekrachtigen en
de nodige kredieten te voorzien.
Na deze beslissing kan het college van burgemeester en schepenen overgaan tot de gunning.
Hogere regelgeving








Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten.
Wet van 16 februari 2017 houdende de wijziging van de wet op de rechtsbescherming
van 17 juni 2013.
Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex
over het welzijn op het werk.
Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor
werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
Decreet op het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen
Lokaal bestuur De Pinte
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Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 31 januari 2020 waar de
lastvoorwaarden, de gunningswijze en de uit te nodigen firma's voor de
overheidsopdracht van voor de organisatie voor- en naschoolse opvang in
basisscholen in De Pinte met referentie BL/2020/01 wordt goedgekeurd.

Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte kan dit punt niet goedkeuren omdat er (1) geen advies gevraagd werd aan
de Gezinsraad of de werkgroep Lokaal Overleg Kinderopvang, terwijl dat voor dit punt echt
wel noodzakelijk was (2) Het college daartoe de bevoegdheid niet had en de correcte
procedure niet gevoerd heeft en (3) er teveel onduidelijkheden zijn aangaande de kosten en
de voorwaarden waarbij het het bestek niet voldoet en wij een algemene visie missen
aangaande de kinderopvang binnen onze gemeente.
Niettegenstaande we het initiatief op zich genegen zijn, zullen we met de fractie van Open Vld
dit punt niet goedkeuren. Wij zijn van mening dat de juiste procedure niet werd gevolgd. We
vinden ook dat dit een onvolledig dossier is.
Met 13 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche,
Hannes Eechaute), 8 stemmen tegen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe,
Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn)
Besluit:
Artikel 1.
De raad bekrachtigt de door het college van burgemeester en schepenen gevoerde
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking voor de opdracht ‘
organisatie van voor- en naschoolse opvang in basisscholen in De Pinte ‘.
Artikel 2.
De nodige kredieten voor de organisatie van de voor- en naschoolse opvang in de
basisscholen in De Pinte worden in een volgende meerjarenplanaanpassing voorzien.
VT-Bibliotheek
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Overeenkomst E-boekendienst tussen vzw Cultuurconnect en
Gemeentebestuur De Pinte

Feiten en context
De laatste jaren zijn de e-boeken steeds meer in opmars in boekenland. Om ook e-boeken in
onze bibliotheek te kunnen aanbieden aan de leners is er de mogelijkheid om in te stappen in
een e-boekenplatform met een gemeenschappelijke collectie op Vlaams niveau ontwikkeld
door Cultuurconnect.
Bibliotheekleden kunnen twee boeken lenen, twee boeken reserveren en elk boek maximaal
zes weken houden. Een titel kan door 1 lener per keer geleend worden.
Volgende uitgevers stapten alvast mee in het prijsmodel: Standaard Uitgeverij, Lannoo, Veen
Bosch & Keuning, Wereldbibliotheek, Querido, Pelckmans, De Arbeiderspers, De Geus,
Borgerhoff en Lamberigts en Elke Dag/Vrijdag.
Het aantal deelnemende bibliotheken, de gebruikscijfers en de vraag van het publiek bepalen
het aantal exemplaren en de titels in de collectie. De kwaliteitsvolle startcollectie wordt
continu verder uitgebouwd tot een divers en dynamisch geheel.
Rekening houdend met de aantrekkingskracht en betaalbaarheid komen titels aan bod van
auteurs van verschillende leeftijden en populariteit. De klemtoon ligt op aantrekkelijke, vlot
leesbare fictie met plaats voor spannende en romantische boeken, literaire romans en
populaire non-fictie. Als het budget het toelaat, worden andere genres toegevoegd, zoals
jeugdboeken. De Nederlandstalige collectie wordt verder aangevuld met een Engelstalig
aanbod.
De e-boekendienst wordt als app aangeboden voor mobiele toestellen en als online
toepassing.
De e-boeken kunnen gratis geleend worden door de leners.
Om de e-boekendienst financieel haalbaar te maken voor de gemeenten investeert
Cultuurconnect mee in het project met Vlaamse middelen. Hierdoor dient slechts een vaste
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jaarlijkse vergoeding van 790 euro per jaar en 0,1345 euro per inwoner betaald te worden,
wat concreet neerkomt op 790 euro + 1.436,86 euro = 2.226,86 euro per jaar en dit voor
een periode van 6 jaar.
De intekenperiode loopt tot 10 april 2020.
Adviezen
Gunstig advies van het beheerscomité van de bibliotheek van 16 oktober 2019 en van 11
maart 2020.
Motivering
Nu Cultuurconnect een instapmogelijkheid aanbiedt in een model waarbij de collectie,
uitgevers, licenties en IT-toepassingen op Vlaams niveau geregeld worden, doet zich hier een
opportuniteit voor die we als bibliotheek niet mogen missen. De omliggende gemeenten zullen
hier ook op intekenen en ook onze leners vragen regelmatig naar het kunnen uitlenen van eboeken. Dit project past bovendien in onze opdracht van e-inclusie.
Het budget is reeds voorzien in de meerjarenplanning.
Plaats in meerjarenplan en budget
0-ICTBIB/0703-01/614531: 20.300 euro
Deze dienstverlening wordt kenbaar gemaakt aan de leners via nieuwsbrief, infokrant,
websites, facebook, flyer,...
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De bibliotheek van De Pinte stapt mee in de e-boekendienst zoals aangeboden door
Cultuurconnect.
Artikel 2.
De overeenkomst E-boekendienst tussen vzw Cultuurconnect en Gemeentebestuur De Pinte
wordt goedgekeurd.
Artikel 3.
E-boeken kunnen gratis geleend worden door de leners, het dienstreglement wordt in functie
hiervan aangepast eens de overeenkomst in werking treedt.
Artikel 4.
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd om de
overeenkomst te ondertekenen.
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Goedkeuren aanpassing bedragen Overeenkomst Basisinfrastructuur
Digitale Bibliotheek voor openbare bibliotheken

Feiten en context
Door de besparingen op cultuur binnen de Vlaamse regering, krijgt Cultuurconnect ook
minder subsidies. Als gevolg hiervan wordt de kostenbijdrage van de gemeenten voor de
Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek opgetrokken.
In de overeenkomst die de gemeente in 2019 met Cultuurconnect hierover is aangegaan werd
de bijdrage vastgelegd op 0,24 euro per inwoner. Dit wordt opgetrokken vanaf 2021 naar
0,27152 euro per inwoner en vanaf 2023 naar 0,32670 euro per inwoner.
Initieel werd een bedrag van 2.564,16 euro begroot voor 2020.
Concreet betekent dit een aanpassing van het budget vanaf 2021 naar 2.953,37 euro incl.
BTW (uitgaande van de officiële inwonertallen 2020 en van een theoretische indexering van
2% per jaar, dit bedrag kan in realiteit licht fluctueren, gezien de effectieve index op dit
moment nog niet gekend is), dit is een stijging van 182,85 euro in vergelijking met het
gesimuleerde bedrag voor 2021 (2.770,52 euro).
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Vanaf 2023 wordt dit 3.553,84 euro incl. BTW (uitgaande van de officiële inwonertallen 2020
en van een theoretische indexering van 2% per jaar, dit bedrag kan in realiteit licht
fluctueren, gezien de effectieve index op dit moment nog niet gekend is), dit is een stijging
van 671,40 euro in vergelijking met het gesimuleerde bedrag voor 2023 (2.882,45 euro).
Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 26 augustus 2019 waarbij de overeenkomst
Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek werd goedgekeurd

Adviezen
Gunstig advies van het beheerscomité van de bibliotheek van 11 maart 2020.
Motivering
De Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek wil de samenwerking tussen bibliotheken
versterken, een betere dienstverlening aanbieden aan de leners en het onderhoud efficiënter
en goedkoper maken door schaalvoordeel. Door op deze dienstverlening in te tekenen, kan
onze bib een eengemaakt bibliotheeksysteem aanbieden (Wise), een goed uitgewerkte
catalogus met afbeeldingen van de covers, mijnbibliotheek waardoor leners online kunnen
verlengen, reserveren ed., wat zeker een grote meerwaarde betekent voor de dienstverlening
van onze bibliotheek.
Plaats in meerjarenplan en budget
2020/0-ICT/0703-01/614531: 20.300 euro
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de prijsstijging in de kostenbijdrage van de gemeente aan de
Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek goed.
Artikel 2.
In de volgende meerjarenplanaanpassing worden de nodige kredieten hiervoor vanaf 2021 en
vanaf 2023 voorzien.
Financiën
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Retributiereglement voor bronophaling asbestcementplaten bij
landbouw

Feiten en context
De Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland –
IVM, heeft sinds 2020 een sensibiliserend asbestproject opgestart inzake de ophaling van
asbestplaten op afroep. Het project voor de particulieren is gestart, in mei volgt het project
voor de landbouwers.
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 afzetcontainers. De kostprijs voor ophaling en verwerking
wordt via OVAM gesubsidieerd tot een bedrag van 90 % (geplafonneerd tot € 320 per ton).
De Pinte wenst hier aan deel te nemen en zal de containers aanbieden op aanvraag aan € 170
per container (inclusief 2 veiligheidskits). Deze tarieven werden afgesproken binnen de
intercommunale en zijn voor alle gemeenten gelijk. Het gaat om maximum 2 containers per
adres (ca. 400 m²). Indien meer containers gewenst zijn, dient de landbouwer contact op te
nemen met een private ophaler. Het IVM-project is beperkt tot kleine daken.
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
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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
besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende retributiereglement voor
het innen van fiscale en niet-fiscale vorderingen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2020 betreffende het retributiereglement
tot de afgifte van asbestkits voor particulieren

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 1 juni 2020 wordt een retributie geheven op de aanvraag tot het plaatsen van
een asbestcontainer (incl 2 PBM-kits).
Artikel 2.
De retributie is verschuldigd door diegene die de container aanvraagt. Aan de
retributieplichtige wordt een verzoek tot betaling verzonden. Het verschuldigde bedrag wordt
betaald binnen dertig dagen vanaf verzending van de betaalbrief.
De aanvrager voldoet aan de volgende voorwaarden:
- beschikt over een landbouwnummer
- zowel actieve of inactieve landbouwbedrijven
- de asbestdaken liggen in de IVM regio
Artikel 3.
Het tarief van de retributie bedraagt: € 170 per container (met een max van 2 containers per
aanvrager, max 400 m² of 30 m³ asbestplaten).
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 6.
Dit retributiereglement wordt van kracht op 1 juni 2020 tot en met 31 december 2021.
Artikel 7.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 8.
Afschrift van onderhavige beraadslaging zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de
I.V.M.
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Kerkfabriek OLV Hemelvaart - jaarrekening 2019 - advies

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Kathleen Ghyselinck, Voorzitter
gemeenteraad
Feiten en context
Op 19 februari 2020 keurde de kerkraad O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Zevergem de
jaarrekening 2019 goed.
Op 23 maart 2020 keurde het centraal Kerkbestuur De Pinte + Zevergem de gecoördineerde
jaarrekening 2019 goed.
Het centraal kerkbestuur dient de rekeningen voor 1 mei 2020 aan de gemeente te bezorgen.
Het eredienstdecreet stipuleert in artikel 55§2 dat de jaarrekening aan het advies van de
gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur onderworpen zijn. Bij
ontstentenis van het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een
termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van alle stukken over de
rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te
hebben uitgebracht.
Het dossier was op 24 maart 2020 volledig, hierdoor eindigt de adviestermijn op 13 mei 2020.
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 28 november 2016 – Kerkfabriek O.-L.-Vrouw
Hemelvaart aangaande goedkeuren meerjarenplanwijziging 2014-2019
Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 – Kerkfabriek O.-L.-Vrouw
Hemelvaart aangaande kennisname budgetwijziging 2019

Motivering
De jaarrekening 2019 sluit af met een exploitatieoverschot van 8 762,00 euro en een
investeringstekort van - 3 235,65 euro.
De kerkfabriek Zevergem ontving in 2019 een eerste investeringstoelage van 4 586,77 euro.
Een tweede investeringstoelage, opgevraagd eind 2019 van 3 235,65 euro, werd uitbetaald
begin januari 2020 en zal door de kerkfabriek in de jaarrekening 2020 verwerkt worden.
Op de gemeenteraad van 25 november 2019 werd er kennisgenomen van een budgetwijziging
om de exploitatietoelage te verhogen van 4 480,94 euro naar 4 710,29 euro. Op basis van de
jaarrekening 2019 blijkt deze budgetwijziging zonder voorwerp te zijn. Hierdoor wordt er
afgezien van het uitbetalen van het saldo, namelijk 229,35 euro.
Het saldo van de rekening over het boekjaar 2019 is in overeenstemming met de stand van
de financiële rekeningen op 31 december 2019.
Plaats in meerjarenplan en budget



2019/0.DOTATIE/0790-00/649422/BESTUUR/FIN/IP-GEEN
2019/0.DOTATIE/0790-00/664200/BESTUUR/FIN/IP-GEEN

De burgemeester neemt het voorzitterschap waar voor dit punt.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
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Enig artikel.
De jaarrekening 2019 van Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Zevergem wordt gunstig
geadviseerd.
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Kerkfabriek St. Nikolaas van Tolentijn - jaarrekening 2019 - advies

Feiten en context
Op 19 februari 2020 keurde de kerkraad Sint Nicolaas Van Tolentijn te De Pinte de
jaarrekening 2019 goed.
Op 23 maart 2020 keurde het centraal Kerkbestuur De Pinte + Zevergem de gecoördineerde
jaarrekening 2019 goed.
Het centraal kerkbestuur dient de rekeningen voor 1 mei 2020 aan de gemeente te bezorgen.
Het eredienstdecreet stipuleert in artikel 55§2 dat de jaarrekening aan het advies van de
gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur onderworpen zijn. Bij
ontstentenis van het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een
termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van alle stukken over de
rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te
hebben uitgebracht.
Het dossier was op 24 maart 2020 volledig, hierdoor eindigt de adviestermijn op 13 mei 2020.
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 21 oktober 2013 – Kerkfabriek Sint Nicolaas
Tolentijn aangaande goedkeuren meerjarenplan 2014-2019
Besluit van de gemeenteraad van 19 november 2018– Kerkfabriek Sint Nicolaas
Tolentijn aangaande kennisnemen budget 2019

Motivering
De jaarrekening 2019 sluit af met een exploitatieoverschot van 13 051,56 euro en een
investeringssaldo van 0 euro.
Het saldo van de rekening over het boekjaar 2019 is in overeenstemming met de stand van
de financiële rekeningen op 31 december 2019.
Plaats in meerjarenplan en budget



2019/0.DOTATIE/0790-00/649421/BESTUUR/FIN/IP-GEEN
2019/0.DOTATIE/0790-00/664100/BESTUUR/FIN/IP-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De jaarrekening 2019 van Kerkfabriek Sint Nicolaas van Tolentijn wordt gunstig geadviseerd.
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Toekennen nominatieve subsidies 2020 - versie GR20200427
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Feiten en context
Op 18 december 2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 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.
Met BBC 2020 worden de nominatieve subsidies niet meer automatisch toegekend bij het
vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025.
Daarom dient de gemeenteraad de nominatieve subsidies in een afzonderlijke reglement toe
te kennen.
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 KB/ABB 2019/4: strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale en
provinciale besturen

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 waarbij het meerjarenplan 20202025 werd goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 waarbij nominatieve subsidies versie 20191218 werd goedgekeurd

Motivering
De definitieve afrekening S-Divisie voor de uitbating van Sportpark Moerkensheide voor 2019
werd bezorgd door TMVW/Farys.
Op woensdag 15 januari 2020 werden alle S-vennoten via TMVW ingelicht dat er na overleg
met ABB een nieuwe boekingsfiche werd opgesteld voor de verwerking van deze uitbating. In
het meerjarenplan 2020-2025 werd de bijdrage in het exploitatietekort en de prijssubsidie
voorzien als exploitatietoelage. De financierings- en afschrijvingsuitgaven werden voorzien als
een investeringstoelage.
In tegenstelling tot vroeger is slechts een deel van de afrekening af te werken als een
nominatieve subsidie, hierdoor moet het bedrag toegekend voor 2020 herzien worden naar
190 369,17 euro exploitatietoelage en 0,00 euro investeringstoelage.
Daarnaast werd in het meerjarenplan 2020-2025 een nominatieve subsidie opgenomen aan
Zevergem Sportief VZW, deze subsidie stond niet op de goedgekeurde lijst van 18 december
2019 en wordt er nu aan toegevoegd.
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 'Toekennen nominatieve subsidies - versie GR 20191218 wordt opgeheven
vanaf heden.
Artikel 2.
De gemeenteraad kent de nominatieve subsidies 2020 toe volgens het document in bijlage
gehecht.
Deze kunnen worden aangewend volgens het reglement zoals in artikel 4 van dit besluit
vastgesteld.
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Artikel 3.
Voor het verwerken van de bijdrage Farys Moerkensheide wordt het nodige krediet voorzien
bij de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing.
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 per begunstigde zoals
opgenomen in de bijlage.
Een nominatieve subsidie wordt uitgevoerd op basis van 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.
Gemeenteraad

34

De gele doos, de snelste weg naar je medische info (punt aangevraagd
door raadslid Quintyn en Dejonghe)

Feiten en context
‘De gele doos' is een herkenbare gele bewaardoos voor cruciale persoons-, contact-, en
medische gegevens. Ze moet in de koelkastdeur bewaard worden omdat dit een gemakkelijk
vindbare plaats is voor hulpdiensten. Wanneer ouderen in nood verkeren of vermist blijken,
vinden diensten als brandweer, hulpverleners en politie sneller de nodige informatie. De doos
kan dus levens redden. Wanneer de eigenaar van de doos de daarvoor bestemde sticker aan
de binnenkant van de voordeur van zijn huis heeft bevestigd, is meteen ook duidelijk dat er
een 'gele doos' aanwezig is.
De gele doos wordt gratis voorzien door de gemeente voor personen ouder dan 65 jaar of
personen die chronisch ziek zijn. De gemeente De Pinte is bovendien een gemeente met een
hoge vergrijzingsgraad en vele alleenstaanden waardoor het nuttig zou zijn voor derden om
op een gemakkelijke manier aan de noodzakelijke en in bepaalde gevallen levensreddende
gegevens toegang te hebben
Met dit voorstel willen we bijdragen aan de preventieve gezondheidsmaatregelen van onze
zelfstandig wonende oudere inwoners in De Pinte.
Motivering
Gelet
Gelet
Gelet
Gelet
Gelet

op de beleidsdoelstelling in het meerjarenplan 2020-2025: Zorgzaam voor ouderen
op dat we een Gezonde Gemeente zijn
op het actieplan in het meerjarenplan 2020-2025: Zorgzame buurten
op onze ouder wordende bevolking
of de hoge vergrijzingsgraad en het hoog aandeel alleenstaanden in onze gemeente

Motivatie stemgedrag
De meerderheidsfracties stemmen tegen op dit punt. Doordat wij lid zijn van een andere
Eerstelijnszone dan die van waaruit dit project werd ontstaan en wij een eigen project rond
'het juist gebruik van medicatie' hebben ontwikkeld dat gedragen is door de huisartsen,
ziekenhuizen, apothekers, thuiszorgdiensten uit onze regio, vinden wij het niet opportuun om
buiten de afspraken die gemaakt zijn binnen onze eigen Eerstelijnszone een ander
gelijkaardig project op te starten.
Met 8 stemmen voor (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen,
Christel Verleyen, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn), 13 stemmen tegen
(Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure
Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Antoine Van Nieuwenhuyze, Leen
Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Hannes Eechaute)
Besluit:
Enig artikel.
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De gemeenteraad gaat niet akkoord met het aangebracht voorstel om voor alle personen
ouder dan 65 jaar en personen met een chronische ziekte een concept zoals ‘de gele doos’
gratis ter beschikking te stellen.

35

Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

De voorzitter deelt mee dat er een algemene gemeenteraadscommissie zal doorgaan op 11
mei 2020.

36

Mondelinge vragen

Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een mondelinge vraag wil stellen,
wordt genoteerd:
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid

Quintyn: twee vragen
Gryffroy: één vraag
Claeys: één vraag
Gomes: drie vragen
Vermeyen: één vraag
Verleyen: één vraag
Vandenbussche: één vraag
Vanbiervliet: één vraag

De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.
2020/IQ/1: Raadslid Quintyn wenst de reden te vernemen van het rooien van de bomen in
de Weldendreef, Kriekenstraat en Begonialaan. Ze heeft hiervoor het bomenbeheerplan van
de gemeente erop nagekeken maar kon de reden hiervoor hierin niet terugvinden.
Er wordt geantwoord dat deze bomen op advies van de milieudienst werden gerooid omwille
van veiligheidsredenen. Er werd hiervoor een brief gericht naar alle betrokken inwoners. Ook
de minaraad was hiervan op de hoogte. Het rooien van de bomen in de Begonialaan zorgde
wel voor wat wrevel in de buurt. Er werd dan ook ter plaatse gegaan en de buurtbewoners
kregen de kans om suggesties te formuleren en konden daarbij aangeven welke bomen er
konden behouden blijven. De Weldendreef is van private eigenaars. De Begonialaan staat wel
in het bomenbeheersplan vermeld.
2020/IQ/2: Raadslid Quintyn heeft vastgesteld dat landbouwers glyfosaat hebben gebruikt.
Dit is in België verboden voor particulieren maar nog niet voor landbouwers. Ze vraagt aan de
gemeente welke acties er ondernomen zijn sinds vorig jaar om onze landbouwers te
overtuigen geen glyfosaat te gebruiken.
Er wordt geantwoord dat het niet verboden is om dit te gebruiken. Het is wel verboden om
het te gebruiken in een zone op 5 meter afstand van een afwateringsgracht. Indien dit
inderdaad schadelijk is, dient dit in eerste instantie van hogerhand volledig verboden te
worden. Op lokaal niveau is het moeilijk om te zeggen dat dit niet gebruikt mag worden.
Eventuele overtreders binnen die zone van 5 meter mag men signaleren en zullen hierover
aangesproken worden.
2020/LG/2: Raadslid Gryffroy wenst de stand van zaken te vernemen met betrekking tot de
opmaak van het RUP van Zevergem. Er wordt geantwoord dat het bestek voor de
gunningsprocedure reeds eerder door de raad werd goedgekeurd. Vervolgens konden
studiebureaus hun offerte indienen tegen uiterlijk 18 februari. Intussen werd de opdracht
gegund door het schepencollege.
2020/HC/1: Raadslid Claeys wenst terug te komen op de bronbemalingen waarbij sinds
vorig jaar voorwaarden aan de vergunningen werden gekoppeld. Ze heeft echter vastgesteld
dat de cijfers van het grondwaterpeil terug alarmerend zijn en vraagt aan het bestuur hierin
doortastender te werk te gaan. Concreet wenst ze hierbij te verwijzen naar de werf in het
centrum (hoek Koning Albertlaan/Baron de Gieylaan) waarbij er al gedurende een half jaar
water wordt opgepompt dit terwijl er een vergunning werd toegekend voor 120 dagen. Er
wordt geantwoord dat de bevoegde dienst wel degelijk blijft toezien op de specifieke
voorwaarden bij de afgeleverde vergunningen voor bronbemaling. Met betrekking tot de werf
in het centrum wordt het water niet in de riolering geloosd aangezien daar reeds een
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gescheiden rioleringsstelsel is voorzien. Het bronbemalingswater komt in de RWA
(regenwaterafvoer) terecht en mondt uiteindelijk uit in een open gracht. De bouwheer zal
worden gecontacteerd om hem te wijzen op de duur van de verleende vergunning.
2020/EG/1: Raadslid Gomes wenst vervolgens te melden dat de aangebrachte belijning in
de Rosdamstraat niet goed zichtbaar is. Bovendien komen de stenen los of werden ze
weggehaald. Ze stelt daarbij meteen voor om bij herstelling in gekleurde stenen te voorzien.
Er wordt geantwoord dat deze suggestie zal worden meegenomen. Er wordt verder ook
aangegeven dat deze werken ook steeds in overleg met Stad Gent dienen te gebeuren. Om
deze werken degelijk uit te voeren diende ook de onderlaag te worden aangepakt. Aangezien
er geen bereidheid was vanuit de Stad om deze onderlaag eveneens mee te nemen bij de
werken, heeft onze gemeente deze zelf voor haar eigen deel aangepast.
2020/EG/2: Raadslid Gomes geeft aan dat ze betreurt dat bij de proefopstelling in de
Keistraat vooraf geen advies werd gevraagd aan de mobiliteitsraad. De paaltjes zijn slecht
zichtbaar geplaatst en ze vraagt zich hierbij af of er hierbij voldoende rekening werd
gehouden met de zwaarte van het plaatselijk verkeer die nu wordt omgeleid via de Keistraat.
Ook vraagt ze naar de concrete feiten waarom er gekozen is voor een wegversmalling.
Er wordt geantwoord dat men zich gebaseerd heeft om deze snelheidsremmende maatregelen
uit te voeren door metingen die gebeurd zijn door onder andere Sint-Martens-Latem. Er zal
worden nagegaan wanneer de snelheidsmetingen zijn doorgegaan. Ook werden er onlangs
metingen gedaan m.b.t. het sluipverkeer. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om het advies
van de mobiliteitsraad te volgen maar omdat we in deze situatie regelmatig klachten kregen
vanuit de wijk leek het wel nuttig om deze proefopstelling uit te voeren met nadien uiteraard
een evaluatie en terugkoppeling naar de mobiliteitsraad. Het zwaar verkeer werd niet
specifiek opgenomen in de metingen maar er zal wel worden nagegaan welk effect dit heeft.
De opmerking over de zichtbaarheid van de paaltjes zal doorgegeven worden aan de dienst
om te bekijken wat we hieraan kunnen doen zodat deze paaltjes zichtbaar zijn voor de
veiligheid van alle weggebruikers.
2020/EG/3: Raadslid Gomes wenst te vernemen of bij de uit te werken exitstrategie bij de
versoepeling van de coronamaatregelen ook de speelpleinwerking Amigos zal worden
betrokken. Er wordt hierop positief geantwoord.
2020/LV/1: Raadslid Vermeyen vraagt of de verslagen van de adviesraden op de site
kunnen worden geplaatst Dit zal worden doorgegeven aan de gemeentelijke diensten.
2020/CV/2: Raadslid Verleyen heeft vastgesteld dat de finse piste aan Sportpark
Moerkensheide er slordig bijligt. Ook in het parkbos liggen er hondenpoepzakjes rond te
slingeren. Er wordt geantwoord dat dit laatste aan Parkbos zelf zal worden doorgegeven. De
Finse piste zal hopelijk tegen de zomer nog worden heraangelegd.
2020/AV/1: Raadslid Vandenbussche meldt dat de infosessie voor de proefopstelling in de
Eeuwfeestlaan niet is kunnen doorgaan. Ze vraagt hoe dit nu verder zal worden opgevolgd. Er
wordt geantwoord dat er in maart een bevraging bij de inwoners is doorgegaan. Ze werden
eveneens van de resultaten op de hoogte gebracht en de informatie werd ook aan de
mobiliteitsraad bezorgd.
2020/WV/1: Raadslid Vanbiervliet vraagt om in de toekomst vlugger een antwoord te
verkrijgen op vragen van raadsleden om een afschrift van documenten te verkrijgen.
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