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Goedkeuren notulen vorige vergadering

Feiten en context
De notulen van de vorige vergadering worden ten minste acht dagen voor de dag van de
vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Elk gemeenteraadslid heeft
het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van
de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen,
worden de notulen in die zin aangepast.
Hogere regelgeving


Decreet over het Lokaal Bestuur

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

2

Bekrachtiging burgemeesterbesluit tot digitaal vergaderen door de
gemeenteraadscommissies in de strijd tegen het Corona-virus (Covid19)

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 de gemeenteraadscommissies vanaf
heden is dan ook niet verantwoordbaar. Als lokaal bestuur en mandataris hebben wij 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.
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 8 mei 2020 betreffende digitaal vergaderen door de
gemeenteraadscommissies in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)

Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte kan dit punt niet bekrachtigen, nu zij van oordeel is dat de openbaarheid
van commissievergaderingen te allen tijde moet gegarandeerd worden en blijven.
Met 15 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann
Vandenbussche, Evelyne Gomes, Hannes Eechaute), 6 stemmen tegen (Wim Vanbiervliet,
Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn)
Besluit:
Enig artikel.
De raad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 8 mei 2020 betreffende digitaal vergaderen
door de gemeenteraadscommissies in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19).
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Gemeentelijk relanceplan - Kennisname

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Trudo Dejonghe, Raadslid
Feiten en context
De coronatijd en de genomen maatregelen hebben een ernstige impact op onze samenleving.
Ons lokaal bestuur heeft dan ook de intentie om te bekijken hoe we onze burger, vereniging,
zelfstandige, …. hierin kunnen ondersteunen. Er werden hiervoor reeds concrete maatregelen
en acties ondernomen. Deze werden geïntegreerd in het gemeentelijk relanceplan dat
volgende doelstellingen vooropstelt:
1 .In kaart brengen van financiële impact van de corona-crisis op gemeentelijke organisatie
en dienstverlening
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2. Onderzoeken van de impact op (meest) kwetsbare groepen en hen bijkomend
ondersteunen waar nodig
3. Inschatting maken van de gevolgen voor de lokale economie en hoe deze kan versterkt
worden
4. Balans opmaken van de weerslag op het verenigingsleven en ondersteuning bieden voor
verenigingen die hinder ondervinden
5. Nagaan welke acties uit het meerjarenplan een hogere prioriteit dienen te krijgen als
gevolg van de corona-crisis
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Besluit:
Enig artikel.
Het gemeentelijk relanceplan in kader van de coronacrisis wordt ter kennis genomen.
IZ- IGS
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Eva onderwijs en samenwerking De Pinte vzw - Algemene vergadering
- Beraadslagen agenda - Bepalen mandaat volmachtdrager

Feiten en context
Volgens artikel 12. §2. in de statuten van eva onderwijs en samenwerking De Pinte vzw moet
de agenda van de algemene vergadering voorafgaandelijk ter kennisgeving voorgelegd
worden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad spreekt zich uit over de agendapunten en
bepaalt het stemgedrag van zijn vertegenwoordigers.
Hogere regelgeving


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

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 28 november 2019 waarbij de statuten van eva
onderwijs en samenwerking De Pinte vzw werden goedgekeurd.
Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 waarbij het B-lid en een
plaatsvervanger voor eva onderwijs en samenwerking De Pinte vzw werd aangeduid

Motivering
De gemeenteraad moet zich uitspreken over de agendapunten van de eerstvolgende
Algemene vergadering en moet ook het stemgedrag van zijn vertegenwoordigers bepalen.
Het B-lid, mevrouw Benedikte Demunck, dient op deze Algemene Vergadering dan te
handelen volgens de instructies van de gemeenteraad.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt kennis genomen van de agenda en goedkeuring gegeven aan de agendapunten van
de eerste volgende Algemene vergadering van eva onderwijs en samenwerking De Pinte vzw
met als agendapunten:
1. Verwelkoming door de voorzitter
2. Goedkeuring vorig verslag (28/11/2019)
3. Stand van zaken: externe partner naschoolse opvang
4. Goedkeuring jaarrekening 2019
5. Kwijting verlenen aan de bestuurders
6. Varia en rondvraag
7. Vastleggen volgende vergadering
Artikel 2.
De vertegenwoordiger van de gemeente, mevrouw Benedikte Demunck, die zal deelnemen
aan de eerstvolgende Algemene vergadering van eva onderwijs en samenwerking De Pinte
vzw wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
Lokaal bestuur De Pinte
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gemeenteraad van heden. De datum van de vergadering dient in onderling overleg nog te
worden vastgelegd.

5

Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) - algemene vergadering van 10
juni 2020 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland (IVM).
De gemeente werd per aangetekende brief van IVM van 8 mei 2020 uitgenodigd om deel te
nemen aan de algemene vergadering van IVM die plaatsvindt op 10 juni 2020 .
De agenda, de informatie per agendapunt, artikel 30bis van de statuten met cijfergegevens
werd door IVM aangeleverd.
Hogere regelgeving






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

Vorige beslissingen




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

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van IVM.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda van de algemene vergadering van IVM van 10 juni
2020 uur om 19 uur en aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen:
1. Jaarverslag/verslag raad van bestuur 2019 over de werking van de intergemeentelijke
vereniging.
2. Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2019.
3. Verslag van de commissaris.
4. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2019.
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
6. Verlenen van kwijting aan de commissaris.
7. Aanstelling bedrijfsrevisor/commissaris.
8. Coronacrisis – impact op IVM.
9. Varia.
Artikel 2.
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De vertegenwoordiger, de heer Erik Van de Velde, gemeenteraadslid of plaatsvervangende
vertegenwoordiger, de heer Antoine Van Nieuwenhuyze, gemeenteraadslid van de gemeente
wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van IVM van 10 juni 2020 zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake
onderhavige aangelegenheid en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de
volledige agenda.
De volmachtdrager beschikt over het totaal van het aantal stemmen waarover de gemeente
beschikt, zijnde 10.532 stemmen.
Artikel 3.
Voormelde beslissingen zullen worden overgemaakt aan de Toezichthoudende Overheid in
overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake waaronder onder meer kennisgeving
hiervan te verrichten aan het secretariaat van de Intergemeentelijke opdrachthoudende
Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM), Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900
Eeklo.
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TMVS DV (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services
Dienstverlenende Vereniging) - algemene vergadering van 16 juni
2020 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVS DV . TMVS DV heeft op 27 maart 2020 een
oproepingsbrief aan de gemeente overgemaakt voor de algemene vergadering van TMVS DV
op 16 juni 2020, waarin de agenda werd meegedeeld.
De gemeenteraad moet voor elke algemene vergadering het mandaat van de
vertegenwoordiger vaststellen en goedkeuring verlenen aan de punten op de agenda van de
algemene vergadering.
Hogere regelgeving





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

Vorige beslissingen



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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de
algemene vergadering TMVS DV van 16 juni 2020 en de daarbij behorende documentatie
nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van
deelnemers en de overdracht van een deelnemer
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december
2019 b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
Lokaal bestuur De Pinte
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Varia en mededelingen
Artikel 2.
De raad draagt de vertegenwoordiger, raadslid Leen Gryffroy of de plaatsvervangend
vertegenwoordiger, schepen Kristof Agache, op om namens het bestuur alle akten en
bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS DV vastgesteld op 16 juni
2020, te onderschrijven en hun stemgedrag af stemmen op het in de beslissing van de
gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van
voormelde algemene vergadering.
Artikel 3.
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan TMVS DV, hetzij per post, p/a
Intercommunaal Beheer TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post
op20200616AVTMVS@farys.be.
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TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening Opdrachthoudende Vereniging) - buitengewone
algemene vergadering van 19 juni 2020 - beraadslagen agenda en
bepalen mandaat vertegenwoordigers

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVW OV. TMVW OV (opdrachthoudende vereniging) heeft op
30 maart 2020 een oproepingsbrief aan de gemeente overgemaakt voor de buitengewone
algemene vergadering van TMVW OV op 19 juni 2020, waarin de agenda werd meegedeeld.
De gemeenteraad moet voor elke algemene vergadering het mandaat van de
vertegenwoordiger vaststellen en goedkeuring verlenen aan de punten op de agenda van de
algemene vergadering.
TMVW Ov heeft op 8 mei 2020 een bijkomende aangetekende brief opgestuurd met
additionele bijlagen.
De raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging heeft beslist dat de
vertegenwoordigers (of hun plaatsvervangende vertegenwoordigers) van de deelnemers per
stemformulier hun instemming met de agendapunten op geldige wijze schriftelijk kunnen
overmaken in functie van het gegeven mandaat door hun gemeenteraad en dit omwille van
een uitzonderingsmaatregel door de coronacrisis.
Hogere regelgeving






Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring moet hechten aan
de agenda van de algemene vergadering en tevens het mandaat van de
vertegenwoordiger moet vaststellen
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Decreet over het lokaal bestuur
Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 bij ontstentenis van bepalingen terzake in de
statuten en de limitatieve uitzonderingsmaatregel voorzien door de Vlaamse Minister
van Binnenlandse Zaken gepubliceerd in fine op de website
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-organen-intergemeentelijkesamenwerkingsverbanden-en-verzelfstandigde-entiteiten-update.

Vorige beslissingen



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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Lokaal bestuur De Pinte
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Artikel 1.
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering TMVW OV van 19 juni 2020 en de daarbij behorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Toetredingen en uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen en
uittredingen
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019
4. Verslagen van de commissaris
5. a. Toewijzing pensioenfonds b. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019
afgesloten per 31 december 2019 c. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening
over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Statutaire benoemingen
Varia en mededelingen
Artikel 2.
De raad draagt de vertegenwoordigers of de plaatsvervangend vertegenwoordiger, op om
namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene
vergadering van TMVW OV vastgesteld op 19 december 2019, te onderschrijven en hun
stemgedrag af stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde
standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.
Artikel 3.
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan TMVW OV, hetzij per post, p/a
Intercommunaal Beheer TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post
op 20200619AVTMVW@farys.be.
Communica tie

8

Toetreding tot een interbestuurlijk samenwerkingsverband voor de
oprichting van een schakelzorgcentrum regio Schelde-Leie, Panacea en
Vlaamse Ardennen, goedkeuring van de overeenkomst met statutaire
draagkracht - Goedkeuren

Feiten en context
Om de crisis van COVID-19 aan te pakken heeft de Vlaamse regering o.a. de opstart van
schakelzorgcentra voorzien. Er worden voor gans Vlaanderen 30 schakelzorgcentra gepland,
waaronder 6 voor de provincie Oost-Vlaanderen. Hun werkingsgebied valt samen met het
werkingsgebied van 2 à 3 eerstelijnszones. Voor onze regio gaat het om 20 gemeenten en 3
eerstelijnszone met in totaal 296.660 inwoners. De gemeenten zijn gevat wegens hun
algemene opdracht van de volksgezondheid. Ze worden gevraagd een financiële bijdrage te
leveren. Er moet 1 beherende stad (Deinze) worden aangeduid. De gemeenteraden van de 20
gemeenten en steden moeten hun akkoord voor toetreding tot het interbestuurlijk
samenwerkingsverband (IBSV) geven, de overeenkomst met statutaire draagkracht
goedkeuren en 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid aanduiden voor het beheerscomité.
Hogere regelgeving






Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen
392-395
Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Koninklijk Besluit van 22 december 2019 betreffende de lokale noodplanning.
Besluit van de Vlaamse regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke
maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.
Decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid.

Motivering
Een schakelzorgcentrum heeft twee grote doelstellingen:
 een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis of triagecentrum naar de
thuissituatie mogelijk maken, met de nodige flexibiliteit;
 de ziekenhuiscapaciteit maximaal voorbehouden voor complexe zorg, en vrijwaren van
niet essentiële opnames.
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De focus ligt op het zo snel mogelijk operationeel krijgen van het schakelzorgcentrum om de
ziekenhuiscapaciteit zoveel mogelijk te vrijwaren. Een succesvol schakelzorgcentrum leunt op
een performante eerstelijnszorg.
In fase 1, de voorbereidingsfase, moeten de lokale besturen en alle actoren in de
eerstelijnszones o.a:
1. Een beheersstructuren opzetten en een algemene coördinator met kennis inzake
crisismanagement aanstellen. Vervolgens moet ook gezocht worden naar een
geschikte zorgcoördinator.
2. In overleg tussen de betrokken partners (thuisverpleging, diensten voor gezinszorg,
logistieke diensten,…) alle voorbereidende stappen zetten om een personeelsequipe
ter beschikking te hebben voor het schakelzorgcentrum.
3. Prioritering in de thuiszorg binnen dit kader voor te bereiden, aangezien een sterke
zorg aan huis een noodzakelijke voorwaarde is om een schakelzorgcentrum te kunnen
laten werken
4. Correcte cohortering van de zorg in het schakelzorgcentrum voor te bereiden, onder
leiding van de zorgcoördinator.
5. Geschikte infrastructuur te zoeken, inventariseren en beschikbaar te maken voor het
schakelzorgcentrum.
6. Alle nodige administratieve en logistieke afspraken te maken om het schakelcentrum
zeer snel op te starten.
7. 1 schakelzorgcentrum per 2 à 3 eerstelijnszones te installeren, deze aantallen geven
onderstaande verdeling per provincie.
8. Het schakelzorgcentrum aanmelden bij de Vlaamse overheid door de
noodplanningscoördinatoren via een webformulier, nadat de locatie is goedgekeurd
door de gouverneur.
Governancestructuur
Een schakelzorgcentrum heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid. Het Agentschap Binnenlands
Bestuur werkte een mogelijke organisatievorm uit voor de bestuurlijke organisatie van een
schakelzorgcentrum: het interbestuurlijke samenwerkingsverband. Deze organisatievorm zal
worden gebruikt om onderling afspraken te maken over de samenwerking in het
schakelzorgcentrum.
Plaats in meerjarenplan en budget
Deze beslissing valt onder de visumplicht en heeft financiële gevolgen. Het visum is omwille
van uiterste urgentie voor de volksgezondheid gegeven op 15 april 2020.
Er zijn geen kredieten voorzien, noch aan de inkomstenzijde, noch aan de uitgavenzijde. Dat
zal moeten geregeld worden via een wijziging van het meerjarenplan.
Inkomsten: Het Agentschap Zorg en Gezondheid bepaalt dat er financiële tegemoetkomingen
worden gegeven, bestaande uit:
- opstartkost en werkingskost: 31.500€/maand
- infrastructuurkost: 50€/bed/dag. We starten met 29 bedden wat een bedrag geeft van
43.500€/maand (30 dagen)
- kosten voor coördinatie : 5.000€/maand
Het Agentschap Zorg en Gezondheid verbiedt het aanrekenen van een dagprijs aan de
patiënten.
De deelnemende gemeenten wordt gevraagd een bedrag voor de werking van het IBSV te
reserveren.
Na goedkeuring van het IBSV zal elke gemeente € 0,10 per inwoner direct ter beschikking
stellen.
De gemeenten komen ook een verdeelsleutel overeen over hun respectieve financiële inbreng,
indien nodig, bij de effectieve opstart en werking van het schakelzorgcentrum.
De verdeelsleutel is gebaseerd op het officiële inwonersaantal op 1 januari 2020 en is als
volgt bepaald:
%
Gemeente
bevolking
aandeel
1.1.2020
Brakel
14809
4,99%
Deinze
43518
14,67%
De Pinte
10878
3,67%
Gavere
12905
4,35%
Herzele
18175
6,13%
Horebeke
2024
0,68%
Kluisbergen
6566
2,21%
Kruisem
15747
5,31%
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Lierde
Maarkedal
Nazareth
Oosterzele
Oudenaarde
Ronse
Sint-Martens-Latem
Sint-Lievens-Houtem
Wortegem-Petegem
Zottegem
Zwalm
Zulte

6573
6337
11701
13678
31587
26375
8366
10397
6395
26685
8165
15779

2,22%
2,14%
3,94%
4,61%
10,65%
8,89%
2,82%
3,50%
2,16%
9,00%
2,75%
5,32%

296660

100,00%

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeente De Pinte treedt toe tot het interbestuurlijk samenwerkingsverband voor de
oprichting van een schakelzorgcentrum regio Schelde-Leie, Panacea en Vlaamse Ardennen.
Artikel 2.
De stad Deinze zal optreden als beherende gemeente.
Artikel 3.
De overeenkomst met statutaire draagkracht, wordt goedgekeurd.
Artikel 4.
De wnd.gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen wordt onmiddellijk in kennis gesteld
van het besluit.
Artikel 5.
Dit besluit wordt bekendgemaakt via de besluitenlijst van de gemeenteraad op de
webtoepassing van de gemeente. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht
van de bekendmaking (artikel 285 § 1, 1° en § 3, artikel 287 en artikel 330 van het decreet
lokaal bestuur van 22 december 2017).

9

Vernieuwing reglement klachtenbehandeling

Feiten en context
Het huidige reglement dateert van 2007 en is aan vernieuwing toe naar aanleiding van het
Decreet Lokaal Bestuur.
Hogere regelgeving
Decreet over het lokaal bestuur
Vorige beslissingen
Besluit van de gemeenteraad van 12 februari 2007 waarbij het reglement
klachtenbehandeling werd goedgekeurd
Motivering
Het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat zowel de gemeenteraad als de raad voor
maatschappelijk welzijn bij reglement een systeem van klachtenbehandeling organiseren. Het
reglement voor klachtenbehandeling is aan een update toe.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Lokaal bestuur De Pinte
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Artikel 1.
Het klachtenreglement, zoals als bijlage bij dit besluit gehecht, wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
Vrije tijd
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Nieuwe concessieovereenkomst cafetaria OCP

Feiten en context
Op 31 juli 2020 loopt het contract met brouwerij Haacht voor de uitbating van de cafetaria in
het Ontmoetingscentrum Polderbos af. Het bestuur moet dus een oproep doen naar nieuwe
uitbaters. Vooraleer een nieuwe oproep te doen werd de huidige concessieovereenkomst
geëvalueerd en aangepast.
Op 13 maart 2020 vond een overleg plaats waarop werden uitgenodigd : de regelmatige
gebruikers (sport en cultuur) van het OCP, de verenigingen die de laatste twee jaar een bar in
eigen beheer hebben uitgebaat en de besturen van de betrokken adviesraden ( sport, cultuur,
jeugd, GROS).
De betrokken adviesraden (sport, cultuur, jeugd ) brachten een advies uit.
De tekst van de nieuwe concessieovereenkomst ligt ter goedkeuring voor.
Hogere regelgeving


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

Adviezen
Er werd een advies gevraagd aan sport-, cultuur- en jeugdraad.
Motivatie stemgedrag
De fractie ruimte keurt dit punt goed, maar betreurt het feit dat een bar in eigen beheer niet
meer standaard is voorzien. We geven mee dat diverse verenigingen niet op de hoogte zijn
van deze wijziging.
Gelet op de ter zitting aangebrachte voorstellen tot aanpassing van de
concessieovereenkomst, gaat de raad éénparig akkoord met deze overeenkomst.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De modelconcessieovereenkomst, zoals bijgevoegd en voorzien van de vermelding “versie
12/05/2020” wordt goedgekeurd. Deze overeenkomst dient in zijn geheel en als dusdanig
door de kandidaat-concessiehouders aanvaard te worden, en hun biedingen kunnen enkel
gebaseerd zijn op deze tekst, zonder enige aanpassing.
VT-Biblio theek

11

Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek van
Cultuurconnect - aanpassingen informatieveiligheid en toevoeging
privacyverklaring met goedkeuren van het gewijzigde dienstreglement
- Goedkeuren

Feiten en context
Op 26 augustus 2019 keurde de gemeenteraad de Overeenkomst betreffende de
Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek van Cultuurconnect vzw goed.
Op vraag van de VVSG-werkgroep Informatieveiligheid en verschillende DPO’s die de lokale
besturen ondersteunen, werden een aantal aanpassingen in voornoemde overeenkomst
doorgevoerd.
1) De doorgevoerde wijzigingen betreffen volgende artikelen (de nieuwe geldende bepalingen
zijn hieronder integraal opgenomen):
 Basisovereenkomst:
Lokaal bestuur De Pinte
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○
Wijziging (onderlijnd) van Art. 3, §3
In geval de schade ontstaan is door een fout of nalatigheid die toerekenbaar is aan
Cultuurconnect of zijn aangestelden, dan zal in eerste instantie de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Cultuurconnect worden aangesproken. In het geval
en in de mate dat er geen dekking zou zijn onder deze verzekering zal de aansprakelijkheid
van Cultuurconnect voor de resterende schade beperkt zijn tot een totaalbedrag gelijk aan
50% van de totale omzet (exclusief BTW) door Cultuurconnect onder deze overeenkomst
bereikt in de periode die loopt van de effectieve aanvangsdatum tot de dag waarop het
schadeverwekkend feit dat aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid plaatsvond. Deze
beperkingen gelden niet voor schade die voortvloeit uit een opzettelijke fout of bedrog, of uit
een schending van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens,
toerekenbaar aan Cultuurconnect.
 Bijlage 1 Datagebruikersovereenkomst
○
Integrale vervanging van Deel 1, 4.5 door onderstaande tekst
Cultuurconnect heeft een machtiging verkregen tot gebruik van het Rijksregisternummer van
bibliotheekleden. Cultuurconnect moet een lijst bijhouden van bibliotheken die conform deze
machtiging het Rijksregisternummer zullen gebruiken en dient de geactualiseerde lijst
minimaal 1 keer per semester ter beschikking te stellen aan de Dienst Toegang Rijksregister.
Bibliotheken moeten niet zelf een individuele aanvraag tot gebruik van het
Rijksregisternummer indienen.
Het innovatief project dat een functie beoogt te voorzien om persoonsgegevens in het
systeem te updaten aan de hand van het Rijksregister (zie art. 8, §4, a van de
Overeenkomst) zal pas uitgevoerd worden in de mate dat een machtiging tot toegang tot
bepaalde gegevens van het Rijksregister bekomen is die toelaat de voorgenomen functie te
voorzien. Indien die machtiging bekomen wordt, en het innovatief project bedoeld in art. 8,
§4, a van de Overeenkomst dus uitvoering kan vinden, staat Cultuurconnect in voor de
technische koppeling tussen het bibliotheeksysteem en het RR/de KSZ in functie van het
correct en up to date houden van gegevens van de eindgebruiker. Cultuurconnect zal hierbij
afdoende technische maatregelen nemen om te verhinderen dat toegang mogelijk wordt tot
andere persoonsgegevens dan diegene waarvoor de machtiging geldt. Voor deze koppeling zal
desgevallend een beroep worden gedaan op Dienstenintegrator Agentschap Informatie
Vlaanderen (MAGDA).
○
Toevoeging (onderlijnd) in Deel 1, 5.2, al. 4, 2e bullet
Versturen van communicatie en direct marketing aan eindgebruikers in verband met
producten en diensten die via de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek beschikbaar zijn voor
de betreffende eindgebruikers, behoort tot de redelijke verwachtingen van eindgebruikers van
bibliotheekproducten en -diensten. Bij de creatie van een Mijn Bibliotheek account kunnen
eindgebruikers meteen hun keuze om dergelijke communicatie al dan niet te ontvangen
ingeven, en deze keuze kan ook steeds worden aangepast in het Menu Profiel op de
Bibliotheekwebsite. Verder neemt Cultuurconnect aanvullende maatregelen om eindgebruikers
hierover, en over hun recht hiertegen bezwaar te maken, te informeren (onder meer via een
privacyverklaring), en wordt in elke communicatie een effectieve opt-out mogelijkheid
voorzien, wat leidt tot verwijdering uit de lijst op basis waarvan de communicatie verstuurd
wordt (artikel XII.13 van het Wetboek Economisch Recht).
2) Conform Deel 2, 2.5 van de Datagebruikersovereenkomst maakte Cultuurconnect een
Privacyverklaring op om op te nemen in de informatieverstrekking aan de bibliotheekleden.
Deze Privacyverklaring wordt als aparte brochure bij het dienstreglement van de bibliotheek
gevoegd met verwijzing hiernaar in het dienstreglement, ligt ter beschikking aan de
bibliotheekbalie en wordt vermeld op de website van de bibliotheek. Deze Privacyverklaring
betreft het gebruik van de persoonsgegevens van de gebruikers van de bibliotheek bij
lidmaatschap van de bibliotheek.
Artikels 5 en 21 van het dienstreglement van de bibliotheek werden hiervoor als volgt
aangepast (onderlijnd):
Artikel 5: De persoonlijke gegevens die in de computer worden ingevoerd, zijn – conform de
wetgeving ter zake – vertrouwelijk en worden enkel voor bibliotheekdoeleinden gebruikt. De
privacyverklaring van het Bibliotheeksysteem wordt als aparte brochure meegegeven bij
inschrijving en is steeds raadpleegbaar in de bibliotheek en op de website.
Artikel 21: Elke bezoeker van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek verklaart zich akkoord
met dit reglement en de privacyverklaring bibliotheeksysteem, waarvan hij/zij exemplaren
ontvangt bij de inschrijving. Het dienstreglement en de privacyverklaring bibliotheeksysteem
zijn in de bibliotheek duidelijk geafficheerd.
Hogere regelgeving


Artikel 40 en 41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
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Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 26 augustus 2019 waarin de Overeenkomst
Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek van Cultuurconnect vzw werd goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 26 augustus 2019 waarin het gewijzigde
dienstreglement van de bibliotheek werd goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 27 april 2020 waarin de aanpassing van de
bedragen van de Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek van
Cultuurconnect vzw werd goedgekeurd

Adviezen


Advies van het beheersorgaan via mail van 13 mei 2020 waarin de aanpassingen van
de informatieveiligheid in de Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek
van Cultuurconnect en de aanpassingen in het dienstreglement van de bibliotheek
inzake de Privacyverklaring gunstig werden geadviseerd en goedgekeurd

Motivering
Er werden door Cultuurconnect een aantal verfijningen doorgevoerd in de passages omtrent
de informatieveiligheid van de overeenkomst.
Ook stelde Cultuurconnect een Privacyverklaring op om toegevoegd te worden bij het
dienstreglement en om op de website van de bibliotheek te plaatsen.
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking en de bescherming van de
persoonsgegevens in het kader van het Bibliotheeksysteem. Daaronder valt het lidmaatschap
van de bibliotheek, wat betreft de verwerking van de gegevens binnen het
Bibliotheeksysteem.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De bovenvermelde aanpassingen inzake informatieveiligheid in de Overeenkomst Basispakket
Digitale Bibliotheek van Cultuurconnect vzw worden goedgekeurd.
Artikel 2.
De brief met aanpassingen wordt als addendum aan de overeenkomst Basispakket Digitale
Bibliotheek van Cultuurconnect vzw toegevoegd.
Artikel 3.
Een kopie van deze goedkeuring wordt verstuurd naar Cultuurconnect vzw, Priemstraat 51,
1000 Brussel.
Artikel 4.
De bovenvermelde aanpassingen in artikels 5 en 21 van het dienstreglement van de
Gemeentelijke Openbare bibliotheek De Pinte m.b.t. de Privacyverklaring van het
Bibliotheeksysteem worden goedgekeurd.
Artikel 5.
Het gewijzigde dienstreglement Gemeentelijke Openbare bibliotheek De Pinte gaat in op 15
juni 2020.
Artikel 6.
Het dienstreglement Gemeentelijke Openbare Bibliotheek De Pinte wordt kenbaar gemaakt
aan de leners.
Artikel 7.
Het gemeenteraadsbesluit van 26 augustus 2019 aangaande goedkeuring 'Bibliotheek:
wijzigen dienstreglement', blijft in werking t.e.m. 14 juni 2020.
Artikel 8.
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Het dienstreglement Gemeentelijke Openbare Bibliotheek De Pinte wordt aan de
toezichthoudende overheid ingezonden via het digitaal loket.
Gemeente raad
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Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

Feiten en context
Er zijn geen mededelingen van de voorzitter.
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Veilige online vergadertool kiezen (Punt aangevraagd door raadslid
Quintyn)

Feiten en context
Het COVID-19 virus en de strijd tegen de verdere verspreiding ervan, rechtvaardigen
uitzonderlijk ook virtuele vormen van vergaderen. Het is essentieel dat de democratische
principes hierbij maximaal worden gerespecteerd en dat de leden van de vergadering
deontologisch omgaan met deze mogelijkheden.
Het is de autonomie van de gemeente om te bepalen op welke wijze zij virtueel/digitaal
vergadert. Er bestaan verschillende systemen om digitaal of virtueel te vergaderen met
videoconferentie. Indien praktisch en technisch mogelijk wordt de vergadering via
videoconferentie gelivestreamd.
In De Pinte ging reeds een eerste digitale zitting door op 27 april 2020 die live kon gevolgd
worden via de gemeentelijke website en werd ook reeds digitaal vergaderd met het BCSD en
de algemene gemeenteraadscommissie. Ook het personeel van lokaal bestuur De Pinte, de
gemeentelijke adviesraden en vzw’s vergaderen online. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
“zoom.us”.
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)
Besluit van de gemeenteraad van 27 april 2020
Burgemeesterbesluit van 8 mei 2020 betreffende digitaal vergaderen door de
gemeenteraadscommissies in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)

Met 6 stemmen voor (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen,
Marthe Van Den Abbeele, 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), 2 onthoudingen (Christel Verleyen, Evelyne Gomes)
Besluit:
Enig artikel.
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De gemeenteraad gaat niet akkoord met het aangebracht voorstel om voor de komende
online vergaderingen van de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, de
commissievergaderingen en het BCSD een ander digitaal platform te voorzien.
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Mondelinge vragen

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

Gomes: één vraag
Gryffroy: één vraag
Verleyen: één vraag
Dejonghe: één vraag
Vanden Abeele: één vraag
Vanbiervliet: één vraag

De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.
2020/EG/4: Raadslid Gomes heeft vastgesteld dat er veel onkruid staat aan het tunneltje op
het einde van de Kunstschilderweg. Bovendien is ze van mening dat het er vuil bij ligt en
vraagt ze of het eens kan worden opgekuist met een hogedrukreiniger. Verder stelt ze ook
voor of er kan overwogen worden om in samenwerking met een graffitiartiest het tunneltje
wat op te fleuren. Er wordt geantwoord dat dit zinvolle voorstellen betreft en dat dit verder
zal bekeken worden.
2020/LG/3: Raadslid Gryffroy wenst te vernemen wie er verantwoordelijk is voor de nieuw
aangelegde parking aan Den Beer. Ze heeft er namelijk vastgesteld dat daar een caravan
staat geparkeerd en vraagt zich af of deze daar mag blijven staan. Er wordt geantwoord dat
de parking voornamelijk onder het beheer van het agentschap wegen en verkeer
staat. Verder zal er aan de politie worden doorgegeven dat er een caravan staat geparkeerd.
2020/CV/3: Raadslid Verleyen wenst de huidige stand van zaken te vernemen met
betrekking tot haar mondelinge vraag bij de vorige raadzitting betreffende de extra
vuilbakken in het Parkbos. Er wordt geantwoord dat dit zal worden besproken op de volgende
stuurgroep van het Parkbos.
2020/TD/1: Raadslid Dejonghe wenst meer info te verkrijgen met betrekking tot de
gevoerde snelheidsmetingen in de Keistraat. Hij heeft hierbij 3 concrete vragen: 1) Zijn er al
metingen of data over wat de gevolgen zijn van het plaatsen van deze verkeersremmers? 2)
Zullen deze er ook komen aan de andere zijde van de Keistraat? 3) Wat gaan men doen met
het sluipverkeer? Er wordt hierbij geantwoord dat 1) er nog geen nieuwe data gekend zijn; 2)
er inderdaad de vraag gesteld is om in het stuk Keistraat richting brug Nazareth
verkeersremmers te voorzien maar er nog allerlei andere opmerkingen zijn die samen zullen
moeten worden bekeken, het is nu nog iets te vroeg om al te gaan evalueren en 3) er komt
een werkgroep samen die alles in kaart aan het brengen is. Daarbij zal ook rekening worden
gehouden met het sluipverkeer.
2020/MVDA/1: Raadslid Van Den Abbeele vraagt of het mogelijk is dat er ook een
nieuwsbrief voor de aanvullende agendapunten van de gemeenteraad kan worden
doorgestuurd. Er wordt geantwoord dat dit technisch mogelijk is en dat daarvoor zal gezorgd
worden.
2020/WV/2: Raadslid Vanbiervliet wenst te verwijzen naar de recente inspraakvergadering
voor de inwoners van de Bommelstraat. Hij wenst te vernemen of er ook rekening zal
gehouden worden met opmerkingen die door de inwoners werden gemaakt. Er wordt
geantwoord dat de opmerkingen worden bekeken maar dat niet alles zomaar toepasbaar is.
Het toepassen van sommige opmerkingen kunnen ook gevolgen hebben op andere zaken
zoals het gebruik van de fietspaden edm.
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Aanbod jongeren in onze gemeente bij versoepeling maatregelen
coronacrisis (Punt aangevraagd door raadslid Van Den Abbeele)
Lokaal bestuur De Pinte
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Feiten en context
Wereldwijd staan landen voor een grote uitdaging: ze vechten tegen een pandemie waarvoor
alsnog geen vaccin is gevonden. Ook in ons land slaat het virus al weken diepe wonden. Op
dit moment rapporteert de overheid opnieuw een daling van het aantal doden en het aantal
patiënten op intensieve zorgen. De verschillende overheidsniveaus moeten zich dus
voorbereiden op een versoepeling van de maatregelen die voorlopig in voege zijn.
Voorlopig gaat er in het belang van de werkgelegenheid veel aandacht naar een economische
heropstart. Voor jongeren echter blijft het momenteel nog even afwachten wat de zomer zal
brengen.
Het is dan ook van uitermate belang dat lokale besturen de komende maanden beleid zullen
uitstippelen met oog voor kinderen en jongeren.
Tijdens de bespreking van dit punt worden alle reeds voorziene activiteiten voor kinderen en
jongeren voor de komende maanden uitvoerig besproken.
Motivatie stemgedrag
Op basis van het relanceplan wordt een uitgebreide toelichting gegeven over de voorziene
activiteiten voor de jongeren en kinderen voor de komende zomermaanden. Er wordt
voorgesteld om het voorstel van besluit niet ter stemming te brengen.
Met 21 niet gestemd (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Wim Vanbiervliet, Hilde
Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy,
Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van
Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute)
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad gaat éénparig akkoord om het voorgestelde punt niet ter stemming voor te
leggen.

Namens de gemeenteraad

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Kathleen Ghyselinck
Voorzitter gemeenteraad
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