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De zitting van de gemeenteraad werd geschorst na behandeling en beraadslaging van
agendapunt 4. Tijdens de schorsing vond de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
plaats.

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.

2

Bekrachtiging burgemeesterbesluit tot gedeeltelijke opheffing van 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 Coronavirus (Covid-19)

Feiten en context
Bij burgemeesterbesluit van 3 april 2020 werd 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) opgelegd. Dit werd tevens bekrachtigd door de
gemeenteraad op 27 april 2020.
Lokaal bestuur De Pinte
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Op heden lijkt de pandemie redelijk onder controle waardoor ingrijpende maatregelen minder
nodig zijn.
Het bijzonder comité voor de sociale dienst is een bestuursorgaan dat steeds besloten
vergadert en een beperkt aantal leden telt.
Hierdoor is het verantwoordbaar de vergaderingen van dit orgaan terug fysiek te laten
doorgaan mits eerbiediging van de social distancing-regels.
Dit eerder genomen burgemeesterbesluit tot gedeeltelijke opheffing moet door de
gemeenteraad worden bevestigd op de eerstvolgende vergadering, op straffe van verval.
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)
burgemeesterbesluit van 27 mei 2020 betreffende gedeeltelijke opheffing van 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)

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De raad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 27 mei 2020 betreffende gedeeltelijke
opheffing van 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).
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Bekrachtiging burgemeesterbesluit tot opheffing van 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)

Feiten en context
Bij burgemeesterbesluit van 20 maart 2020 werd digitaal vergaderen door het college van
burgemeester en schepenen en het vast bureau in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
opgelegd.
Op heden lijkt de pandemie redelijk onder controle waardoor ingrijpende maatregelen minder
nodig zijn.
Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau zijn bestuursorganen die
steeds besloten vergaderen en een beperkt aantal leden tellen.
Hierdoor is het verantwoordbaar de vergaderingen van deze organen terug fysiek te laten
doorgaan mits eerbiediging van de social distancing-regels.
Dit eerder genomen burgemeesterbesluit tot opheffing moet door de gemeenteraad worden
bevestigd op de eerstvolgende vergadering, op straffe van verval.
Hogere regelgeving


artikel 134 § 1 Nieuwe Gemeentewet
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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)
Burgemeesterbesluit van 28 mei 2020 tot opheffing van 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)

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De raad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 28 mei 2020 betreffende opheffing van 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 (Covid19).
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Aangewezen voorzitter ad hoc commissie zorg - kennisname

Feiten en context
Bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 werd er beslist een gemeenteraadscommissie
zorg op te richten.
Ten gevolge van het ontslag van de voorzitter van deze commissie diende er een nieuwe
voorzitter aangewezen te worden door de commissie zelf.
Tijdens de vergadering van de gemeenteraadscommissie zorg van 11 juni 2020 werd
mevrouw Ann Vandenbussche aangeduid als voorzitter.
Hogere regelgeving



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

Vorige beslissingen



Besluit van 25 februari 2019 van de gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
Besluit van 25 maart 2019 van de gemeenteraad betreffende de oprichting en
samenstelling ad hoc commissie zorg

Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de aanwijzing van mevrouw Ann Vandenbussche als
voorzitter van de gemeenteraadscommissie zorg.
Artikel 2.
Artikel 3 van het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 betreffende de oprichting en
samenstelling van de ad hoc commissie zorg wordt bijgevolg opgeheven.
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Jaarrekening 2019 - deel gemeente - vaststellen
Lokaal bestuur De Pinte
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Feiten en context
De gemeente en het OCMW De Pinte kozen ervoor om de nieuwe regels van de beleids- en
beheerscyclus vanaf 2019 toe te passen, er werd bijgevolg een éénjarig meerjarenplan 2019
opgemaakt. Hieruit komt een geconsolideerde jaarrekening 2019 uit voort. De actie is het
rapporteringsniveau in 2019.
Dit gezamenlijk beleidsrapport voor gemeente en OCMW en bevat een:
 Beleidsevaluatie
 Financiële nota
Er is geen gemeentelijke bijdrage meer van de gemeente naar het OCMW.
 Toelichting
 Documentatie
De documentatie biedt de raadsleden achtergrondinformatie bij de jaarrekening. De
raad moet er niet over beslissen. Ze moet ter beschikking zijn vanaf het ogenblik dat
de raadsleden het ontwerp van de jaarrekening ontvangen.
Artikel 249 stelt dat de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn een geïntegreerd geheel vormen: de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport.
Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de
gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor
maatschappelijk welzijn goed.
Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te
zijn.
Het MAT besprak de jaarrekening op 04 juni 2020.
Hogere regelgeving






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

Vorige beslissingen











Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 11 december 2012 aangaande
‘Vastellen van de waarderingsregels'
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 mei 2013 aangaande
‘Waarderingsregels goedkeuren'
Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 aangaande
‘Meerjarenplanaanpassing 2019/1 - deel gemeente – vaststellen’
Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 18 december 2019 aangaande
‘Meerjarenplanaanpassing 2019/1 - deel OCMW – vaststellen’
Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 aangaande
‘Meerjarenplanaanpassing 2019/1 - deel OCMW– goedkeuren’
Besluit van het vast bureau van 21 februari 2020 aangaande ‘Overdracht van
kredieten voor investeringen en financiering naar lopend boekjaar (2019-2020)'
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 februari 2020
aangaande ‘Overdracht van kredieten voor investeringen en financiering naar lopend
boekjaar (2019-2020)'
Besluit van het vast bureau van 12 juni 2020 aangaande ‘Jaarrekening 2019'
kennisname voorontwerp
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 juni 2020 aangaande
‘Jaarrekening 2019' kennisname voorontwerp
Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 29 juni 2020 aangaande
'Jaarrekening 2019 - deel OCMW - vaststellen'
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Motivering
De jaarrekening 2019 heeft een:
 beschikbaar budgettair resultaat van 5 399 661,78 euro;
 autofinancieringsmarge van 2 358 464,17 euro;
 gecorrigeerde autofinancieringsmarge van 2 694 240,83 euro;
 overgedragen overschot van 1 314 316,16 euro;
 balanresultaat op 31 december 2019 van 58 831 609,30 euro in activa en euro in 58
831 609,30 passiva.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De jaarrekening 2019 - deel gemeente vast te stellen.
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Jaarrekening 2019 - deel OCMW - goedkeuren

Feiten en context
De gemeente en het OCMW De Pinte kozen ervoor om de nieuwe regels van de beleids- en
beheerscyclus vanaf 2019 toe te passen, er werd bijgevolg een éénjarig meerjarenplan 2019
opgemaakt. Hieruit komt een geconsolideerde jaarrekening 2019 uit voort. De actie is het
rapporteringsniveau in 2019.
Dit gezamenlijk beleidsrapport voor gemeente en OCMW en bevat een:
 Beleidsevaluatie
 Financiële nota
Er is geen gemeentelijke bijdrage meer van de gemeente naar het OCMW.
 Toelichting
 Documentatie
De documentatie biedt de raadsleden achtergrondinformatie bij de jaarrekening. De
raad moet er niet over beslissen. Ze moet ter beschikking zijn vanaf het ogenblik dat
de raadsleden het ontwerp van de jaarrekening ontvangen.
Artikel 249 stelt dat de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn een geïntegreerd geheel vormen: de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport.
Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de
gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor
maatschappelijk welzijn goed.
Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te
zijn.
Het MAT besprak de jaarrekening op 04 juni 2020.
Hogere regelgeving






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

Vorige beslissingen
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Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 11 december 2012 aangaande
‘Vastellen van de waarderingsregels'
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 mei 2013 aangaande
‘Waarderingsregels goedkeuren'
Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 aangaande
‘Meerjarenplanaanpassing 2019/1 - deel gemeente – vaststellen’
Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 18 december 2019 aangaande
‘Meerjarenplanaanpassing 2019/1 - deel OCMW – vaststellen’
Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 aangaande
‘Meerjarenplanaanpassing 2019/1 - deel OCMW– goedkeuren’
Besluit van het vast bureau van 21 februari 2020 aangaande ‘Overdracht van
kredieten voor investeringen en financiering naar lopend boekjaar (2019-2020)'
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 februari 2020
aangaande ‘Overdracht van kredieten voor investeringen en financiering naar lopend
boekjaar (2019-2020)'
Besluit van het vast bureau van 12 juni 2020 aangaande ‘Jaarrekening 2019'
kennisname voorontwerp
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 juni 2020 aangaande
‘Jaarrekening 2019' kennisname voorontwerp
Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 29 juni 2020 aangaande
'Jaarrekening 2019 - deel OCMW - vaststellen'
Besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2020 aangaande 'Jaarrekening 2019 - deel
gemeente - vaststellen'

Motivering
De jaarrekening 2019 heeft een:
 beschikbaar budgettair resultaat van 5 399 661,78 euro;
 autofinancieringsmarge van 2 358 464,17 euro;
 gecorrigeerde autofinancieringsmarge van 2 694 240,83 euro;
 overgedragen overschot van 1 314 316,16 euro;
 balanresultaat op 31 december 2019 van 58 831 609,30 euro in activa en euro in 58
831 609,30 passiva.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De jaarrekening 2019 - deel OCMW goed te keuren.
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Intekenen op de uitgifte van aandelen Apt door Imewo

Feiten en context
Imewo heeft ingetekend in een kapitaalverhoging van Publi-T (holding die de
hoogspanningsnetbeheerder Elia controleert).
Gemeente De Pinte is bij de opdrachthoudende vereniging Imewo, die aandeelhouder is van
Publi-T.
Imewo beslist over te gaan tot de uitgifte van nieuwe aandelen Apt zodat gemeenten ook
kunnen participeren in de investering en kunnen genieten van de bijhorende dividenden,
winsten.
We kregen een uitnodiging om in te tekenen op de uitgifte aandelen Apt.
Als bijlage vindt u meer informatie:
 Uitnodiging intekening uitgifte aandelen Apt
 Toelichtende nota aangaande 'uitgifte aandelen Apt motivering en procedure'
Samengevat:
 De uitgifteprijs van 1 aandeel: 27,57 euro
 De verdeling van de aandelen Apt gebeurt in 2 ronden:
o Eerste ronde: mogelijkheid tot intekenen op nieuwe Apt-aandelen volgens de
verhoudingen van de vennoten

Lokaal bestuur De Pinte
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Tweede ronde: indien niet alle deelnemers intekenen op hun proportioneel
aandeel kan er interesse getoond worden in bijkomende aandelen
De nieuwe aandelen generen een dividendrendement van 3,2%, dit geeft een
positieve jaarlijkse impact op de autofinancieringsmarge
De intekening heeft geen impact op de huidige jaarlijkse dividendenstroom van Apt en
Apg van 47 402 euro
o





Onderstaande financieringsmogelijkheden kunnen gecombineerd gebruikt worden:
o Inbreng eigen middelen
o Aanwending aanwezige liquiditeiten bij Imewo (buffer / reserve): € 57 353
Deze buffer blijft jaarlijks verder groeien op basis van de niet uitgekeerde
winst (15% - proportioneel verdeeld)
o Financiering via Imewo
Imewo gaat een banklening aan op 5 jaar om alle te financieren
financieringsvragen van de gemeentebesturen te financieren (proportioneel en
bijkomend).
De dividenden van de nieuwe aandelen zullen dan niet uitbetaald worden aan
De Pinte, maar zullen gebruikt worden om de lening, inclusief rentelast, terug
te betalen en dit 5 jaar lang.

Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord om in te tekenen op het proportioneel toegewezen aantal
aandelen Apt, in casu 3 009 aandelen aan een eenheidsprijs van 27,57 euro voor een totaal
bedrag van 82 958,13 euro.
Artikel 2.
Voor de volstorting mogen de aanwezige liquiditeiten bij Imewo (buffer / reserve) van 57
353,94 euro aangewend worden. Het volstorten van het verschil zal gefinancierd worden met
eigen middelen en uitgevoerd worden op eenvoudig verzoek van Imewo.
Artikel 3.
De gemeenteraad gaat akkoord met de bekendmaking aan Imewo dat gemeente De Pinte
interesse heeft om maximaal 3 000 bijkomende aandelen Apt te verwerven indien deze
beschikbaar zouden zijn omdat niet alle andere deelnemers hebben ingetekend op de hen
toegewezen aandelen.
Artikel 4.
De gemeenteraad gaat akkoord om de volstorting van de toegewezen bijkomende aandelen
Apt te financieren met eigen middelen en de volstorting uit te voeren op eenvoudig verzoek
van Imewo.
Artikel 5.
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de financiële diensten van
Fluvius, uitsluitend op het e-mailadres johan.verzyck@fluvius.be.
Artikel 6.
De kredieten voor het volstorten van de APT-aandelen (artikel 1 minus artikel 2 plus artikel 3)
worden in een volgende meerjarenplanaanpassing meegenomen.
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Rapportering organisatiebeheersing 2019 - Kennisname

Feiten en context
Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg
met het managementteam. Het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en
Lokaal bestuur De Pinte
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de elementen daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de
raad voor maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.
De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen,
de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de
organisatiebeheersing.
In uitvoering hiervan wordt het verslag m.b.t. werkingsjaar 2019 voorgelegd.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2019 betreft het vaststellen kader voor
organisatiebeheersing

Besluit:
Enig artikel.
Er wordt kennisgenomen van de rapportering organisatiebeheersing werkingsjaar 2019.
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Financiële rapportering 2019 - kennisname

Feiten en context
De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de volgende
aangelegenheden aan de gemeenteraad:
 de thesaurietoestand
 de liquiditeitsprognose
 de beheerscontrole
 de evolutie van de budgetten
 de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole, het visum
 het budgethouderschap
 het debiteurenbeheer.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2020 aangaande 'Jaarrekening 2019 - deel
OCMW goedkeuren' betekent een vaststelling van de jaarrekening 2019;
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 juni 2020 houdende
kennisname van het financieel rapport 2019.

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van het financieel rapport 2019 zoals gehecht in bijlage.
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Hulpverleningszone Centrum – jaarrekening 2019 – kennisname

Feiten en context
De zoneraad stelde op 29 april 2020 de jaarrekening 2019 vast.
De gemeenteraad neemt hiervan kennis.
Hogere regelgeving



Decreet lokaal bestuur
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 44, 45 en 88
betreffende het vaststellen van de rekeningen

Lokaal bestuur De Pinte
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Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de hulpverleningszones, inzonderheid artikelen 16 en 70 betreffende
de balans, artikelen 17 en 71 betreffende de resultatenrekening en artikelen 68 en 69
betreffende de begrotingsrekening

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 1 oktober 2018 aangaande dotatie
hulpverleningszone Centrum - exploitatie- en investeringsdotatie 2019 voor het
dienstjaar 2019
Besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2019 aangaande gewijzigde dotatie
hulpverleningszone Centrum begrotingswijziging 2019

Motivering
Op basis van de jaarrekening 2019
 resulteert het verwerken van het begrotingsresultaat gewone dienst in een ristorno op
de exploitatietoelage van 24 835 euro (via begrotingswijziging 2020/2).
 wordt de investeringstoelage ten bedrage van 22 905,85 euro opgevraagd.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2019 van de Hulpverleningszone
Centrum.
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Hulpverleningszone Centrum: budgetwijziging 2020/2 - gewijzigde
exploitatie- en investeringsdotatie voor het dienstjaar 2020 –
Goedkeuring

Feiten en context
Vanaf 1 januari 2019 vormen 18 steden en gemeenten de Hulpverleningszone Centrum.
 De zoneraad van de Hulpverleningszone Centrum heeft op 16 oktober 2019 zoals
wettelijk voorgeschreven de begroting voor het dienstjaar 2020 goedgekeurd.
 De oorspronkelijke begroting 2020 werd begin dit jaar bijgestuurd (zoneraad van 12
februari 2020). Een belangrijke aanpassing had betrekking op de opname van de
weerhouden beleidsdoelstellingen voor het jaar 2020, conform het
meerjarenbeleidsplan van de zone. Dit heeft voornamelijk een impact gehad op de
gevraagde investeringstoelage. Voor gemeente De Pinte waren de opgenomen
dotaties als volgt:
o voor exploitatie: 276 203,67 euro
o voor investering: 30 608,30 euro
o bijdrage voor pensioenen: 1 489,47 euro
De begroting 2020 wordt nu een tweede keer bijgestuurd. Het betreft ditmaal een eerder
technische budgetwijziging, waarin een aanpassing van de personeelskredieten aan de
indexering van de wedden doorgevoerd werd (april i.p.v. februari). Ook werden de
werkingskredieten herzien en is er langs de ontvangstenzijde een toelage vanwege Zone Oost
opgenomen (ikv een samenwerking rond de dispatching). Tot slot werd ook een relatief
beperkte meerkost ten gevolge van de corona-crisis verwerkt in de begroting. Het gevolg van
deze aanpassingen is dat zowel de exploitatie- als de investeringsdotatie van de gemeenten
naar beneden gebracht kunnen worden.
Het volledige begrotingsresultaat van 2019 (in totaal 4,2 mio euro) wordt in deze tweede
begrotingswijziging geristorneerd naar de verschillende gemeenten volgens het aandeel van
iedere gemeenten in dit resultaat (m.a.w. volgens de verdeelsleutel voor het jaar 2019).
Na de bespreking ervan in de begrotingscommissie keurde het zonecollege van de
Hulpverleningszone Centrum op 20 mei 2020 het ontwerp van de begrotingswijziging 2 voor
het dienstjaar 2020 goed. De definitieve goedkeuring door de zoneraad is voorzien op 24 juni
2020.
De gewijzigde dotaties van de gemeenten aan de hulpverleningszone dienen goedgekeurd te
worden door de verschillende gemeenteraden van de zone. In functie van het ontwerp van de
begrotingswijziging en de door de gemeenten aanvaarde verdeelsleutel worden voor 2020
door De Pinte volgende dotaties toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum:
 voor exploitatie: 269 741,06 euro
Lokaal bestuur De Pinte
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 voor investeringen: 28 929,02 euro
 bijdrage voor de pensioenen: 1 489,47 euro
Het aandeel van gemeente De Pinte in het begrotingsresultaat 2019 bedraagt 24 834,78 euro.
Dit bedrag wordt in de voorliggende begrotingswijziging geristorneerd.
De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat de begrotingswijziging
uitvoerbaar zou zijn. Het bestuurlijk toezicht dient daarom een afschrift van de
gemeenteraadsbesluiten betreffende de dotaties aan de zone te ontvangen om de
begrotingswijziging voor het dienstjaar 2020 definitief te kunnen goedkeuren.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal tevens worden overgemaakt
aan de toezichthoudende overheid en aan de Hulpverleningszone Centrum.
Hogere regelgeving




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

Vorige beslissingen




Gemeenteraad van 30 september 2019 waarbij het dotatiebesluit - Begroting 2020
van de Hulpverleningszone Centrum goedgekeurd werd.
Gemeenteraad van 25 november 2019 waarbij het dotatiebesluit - Hulpverleningszone
Centrum - exploitatie- en investeringsdotatie 2020 voor het dienstjaar 2020
Gemeenteraad van 27 januari 2020 waarbij het dotatiebesluit - Hulpverleningszone
Centrum - exploitatie- en investeringsdotatie 2020 voor het dienstjaar 2020 gewijzigd
werd

Plaats in meerjarenplan en budget



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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt dotatiewijziging uit budgetwijziging 2020 goed:
 269 741,06 euro voor exploitatie,
 28 929,02 euro voor investeringen en
 1 489,47 voor de pensioenbijdrage.
Artikel 2.
Een afschrift zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de heer gouverneur van de
provincie en aan de voorzitter van de zoneraad.
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Begrotingsrekening 2019 – Politiezone Schelde - Leie - kennisname

Feiten en context
De begrotingsrekening 2019 van de politiezone Schelde - Leie is goedgekeurd door de
politieraad van 16 juni 2020.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van de begrotingsrekening 2019 van de politiezone Schelde Leie.

13

Jaarrekening Cultuurregio Leie Schelde (POLS)
Lokaal bestuur De Pinte
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Feiten en context
Het financieel en inhoudelijk jaarverslag werd op 19 mei 2020 door de Raad van bestuur
Cultuurregio Leie Schelde goedgekeurd.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 houdende de verlenging van de
werkingsperiode van de projectvereniging Platform Omgeving Leie en Schelde (POLS)
voor de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020
Besluit van de gemeenteraad van 26 augustus 2019 houdende Oprichting
Intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Cultuurregio Leie Schelde'

Motivering


Conform de statuten van de Cultuurregio Leie Schelde (opvolger van POLS) dienen de
deelnemende gemeenten de jaarrekening goed te keuren (art. 12, § 2).

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
Het financieel en inhoudelijk jaarverslag 2019 van Projectvereniging Platform Omgeving Leie
Schelde (POLS), wordt goedgekeurd.
IZ-Personeel

14

Toekenning verhoging van de waarde van maaltijdcheques voor het
gemeentepersoneel naar aanleiding van het sectoraal akkoord 2020
voor de lokale en provinciale besturen

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Kristof Agache, Schepen
Lieve Van Lancker, Voorzitter BCSD
Feiten en context
Op 10 april 2020 werd een sectoraal akkoord 2020 versie comité C1” van VVSG vz afgesloten
voor de lokale en provinciale besturen. De kern van het sectoraal akkoord is een
koopkrachtverhoging van globaal 1,1% vanaf 1 januari 2020 voor de personeelsleden die
onder het toepassingsgebied van een sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen
vallen.
De eerste maatregel voor koopkrachtverhoging houdt in dat personeelsleden die op de datum
waarop het sectoraal akkoord is afgesloten, de maximale werkgeversbijdrage voor de
maaltijdcheques nog niet bereikt hebben, vanaf 1 januari 2020 een recurrente
koopkrachtverhoging ontvangen via een verhoging van de werkgeversbijdrage in de
maaltijdcheques tot het fiscale maximum, met een maximum van 100 euro per voltijds
equivalent.
Het sectoraal akkoord is afgesloten vanaf 1 januari 2020 maar maaltijdcheques met
terugwerkende kracht geven gaat niet. Er moet dus een inhaalbeweging gebeuren.
Door de maaltijdcheques met ingang van 1 juli 2020 te verhogen naar 8 euro voldoet het
bestuur voor 2020 aan de eerste maatregel.
Daarnaast moeten het bestuur nog aan de tweede maatregel voldoen door voor 200 euro een
koopkrachtverhoging door te voeren door het voorzien van ecocheques, cultuur- of
sportcheques, de invoering van lokale handelaarsbonnen voor de personeelsleden of een
combinatie van deze cheques en dit voor het jaar 2020.
Vermits het gaat om recurrente koopkrachtverhoging kan het bestuur, indien men de
verhoging van de maaltijdcheques van 8 euro behoudt, vanaf 2021 al aan 100 euro
koopkrachtverhoging komen voor de tweede maatregel. Daarnaast moet men dan nog
jaarlijks voor 100 euro aan ecocheques, cultuur- of sportcheques of lokale handelaarsbonnen
geven.
De bedragen worden pro rato berekend voor deeltijdse werknemers.
Lokaal bestuur De Pinte
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Hogere regelgeving






Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Besluit van de Vlaamse regering van 10 april 2020 in verband met het sectoraal
akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen
Omzendbrief KB/ABB 2020/2 in verband met het sectoraal akkoord 2020 voor de
lokale en provinciale besturen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 in verband met de geïntegreerde
rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW personeel

Adviezen
Protocol van akkoord van 17 juni 2020 in verband met het sectoraal akkoord 2020
Motivering
Om tegemoet te komen aan het sectoraal akkoord dat afgesloten werd op 10 april 2020 is het
aangewezen de maaltijdcheques te verhogen naar 8 euro.
Op die manier voldoet het bestuur aan de eerste maatregel voor de koopkrachtverhoging van
het personeel , vanaf het jaar 2021 moet er dan jaarlijks bijkomend nog een
koopkrachtverhoging voorzien worden ter waarde van 100 euro door het voorzien van
ecocheques, cultuur- of sportcheques of lokale handelaarsbonnen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De maaltijdcheque voor het gemeente -en OCMW -personeel krijgt met ingang van 1 juli 2020
volgende nominale waarde: 8,00 euro. De bijdrage van de werknemer en werkgever wordt
als volgt bepaald:
werknemersbijdrage: 1,10 euro
werkgeversbijdrage: 6,90 euro
Artikel 2.
De modaliteiten voor het krijgen van maaltijdcheques , die opgenomen werden in de
geïntegreerde rechtspositieregeling voor het gemeente -en OCMW personeel blijven van
toepassing met uitzondering van de nominale waarde zoals bepaald in artikel 1.
Artikel 3.
Bij de eerstvolgende wijziging van de geïntegreerde rechtspositieregeling wordt de nominale
waarde van de maaltijdcheque verankerd in dit besluit.
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Toekenning van Ecocheques voor het gemeentepersoneel naar
aanleiding van het sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en
provinciale besturen

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Kristof Agache, Schepen
Lieve Van Lancker, Voorzitter BCSD
Feiten en context
Op 10 april 2020 werd een sectoraal akkoord 2020 versie comité C1” van VVSG vz afgesloten
voor de lokale en provinciale besturen. De kern van het sectoraal akkoord is een
koopkrachtverhoging van globaal 1,1% vanaf 1 januari 2020 voor de personeelsleden die
onder het toepassingsgebied van een sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen
vallen.
Lokaal bestuur De Pinte
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Het bestuur voldoet aan de eerste maatregel door de maaltijdcheques te verhogen tot 8 euro.
Daarnaast bestaat er nog een tweede maatregel.
Die houdt in dat elk personeelslid vanaf 1 januari 2020 een recurrente koopkrachtverhoging
van 200 euro per voltijds equivalent krijgt.
Voor het jaar 2020 moet het bestuur voldoen aan de tweede maatregel door voor 200 euro
per voltijdse equivalent te voorzien door invoering of verhoging van een ecocheque, via de
invoering van cultuur- of sportcheques, via de invoering van lokale handelaarsbonnen
(cadeaucheques of geschenkcheques), of door een combinatie van die cheques.
Vanaf het jaar 2021 zou er dan nog jaarlijks voor 100 euro aan ecocheques, cultuur- of
sportcheques of lokale handelaarsbonnen gegeven moeten worden.
Hogere regelgeving






Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Besluit van de Vlaamse regering van 10 april 2020 in verband met het sectoraal
akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen
Omzendbrief KB/ABB 2020/2 in verband met het sectoraal akkoord 2020 voor de
lokale en provinciale besturen

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 in verband met de geïntegreerde
rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW personeel
Besluit van de gemeenteraad van 30 juni 2020 in verband met de verhoging van de
maaltijdcheques voor het gemeentepersoneel

Adviezen
Protocol van akkoord van 17 juni 2020 in verband met het sectoraal akkoord 2020
Motivering
Ecocheques zijn waardebonnen die enkel gebruikt mogen worden voor de aankoop van
producten en diensten met een ecologisch karakter. Het totale bedrag van ecocheques die
een lokaal bestuur toekent, mag niet hoger zijn dan 250 euro per werknemer en per
kalenderjaar.
Vermits het bedrag dat toegekend is per voltijds equivalent 200 euro is , voldoet men met de
toekenning van de ecocheque aan de voorwaarden. Daarbij zijn er weinig indirecte kosten
gekoppeld aan deze ecocheque.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het personeelslid heeft recht op ecocheques vanaf het kalenderjaar 2020.
Artikel 2.
Het jaarlijks bedrag van de ecocheques wordt bepaald aan de hand van de
tewerkstellingsbreuk en de werkelijke arbeidsprestaties in de referteperiode.

Voor 2020 bedraagt de maximale totale waarde van de ecocheques voor een voltijds
personeelslid 200 euro.
 Vanaf 2021 bedraagt de maximale totale waarde van de ecocheques voor een voltijds
personeelslid 100 euro.
Het deeltijdse personeelslid heeft recht op een bedrag aan ecocheques à rato van zijn
tewerkstellingsbreuk.
Artikel 3.
Lokaal bestuur De Pinte
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De ecocheques worden toegekend voor elke dag waarvoor het personeelslid salaris
ontvangen heeft en de dagen waarvoor een "jeugdvakantie-uitkering" of een "seniorvakantieuitkering" verkregen wordt en de aanvullende (Europese) vakantiedagen in de referteperiode.
Met zulke dagen worden de dagen moederschapsverlof of bevallingsverlof en de eerste twaalf
maanden van de ziekte bij periodes met recht op een uitkering in het kader van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering gelijkgesteld.
De referteperiode is de periode van 12 maanden die loopt van 1 januari (beginnende vanaf 1
januari 2020) tot en met 31 december van het kalenderjaar. Bij wijziging in de
tewerkstellingsbreuk tijdens de referteperiode wordt op het einde van de referteperiode een
gemiddelde genomen om de tewerkstellingsbreuk binnen de referteperiode te bepalen.
Artikel 4.
De ecocheques worden per kalenderjaar éénmaal uitgekeerd in de loop van de maand januari
volgend op de referteperiode.
Artikel 5.
De hoogste nominale waarde van een ecocheque bedraagt 10 euro. De ecocheques zijn 24
maanden geldig. Ze mogen slechts worden aangewend voor de aankoop van producten en
diensten met een ecologisch karakter die zijn opgenomen in de lijst bij cao nr. 98 van 20
februari 2009.
Artikel 6.
Het personeelslid geniet van het voordeel van ecocheques in elektronische vorm.
Artikel 7.
Bij de eerstvolgende wijziging van de geïntegreerde rechtspositieregeling worden
bovenstaande modaliteiten en de nominale waarde van de ecocheque verankerd in dit besluit.
IZ-IGS

16

Samenwerkingsovereenkomst streekwerking Leie-Schelde-Oostrand

Feiten en context
Brief van Veneco van 14 mei 2020 over de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst
streekwerking.
De Raad van Bestuur van Veneco keurde de principes van de nieuwe voorwaarden voor de
streekwerking in zitting van 21 januari 2020 goed.
Op het burgemeesteroverleg Leie Schelde Oostrand van 21 februari 2020 werden de nieuwe
voorwaarden voor de streekwerking besproken.
De toelichtende nota en de nieuwe overeenkomst over streeksamenwerking en
streekontwikkeling moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Hogere regelgeving


Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56§1 en Afdeling
3. - Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen

Motivering
We stellen eenzelfde structurele financiering voor voor alle gemeenten die deelnemen aan de
streekwerking binnen het Veneco werkingsgebied.
De structurele streekwerking omvat de volgende dienstverlening:
Burgemeestersoverleg en algemeen directeursoverleg in de 2 subregio’s Meetjesland en
Leie-Schelde-Oostrand
 Pakket van 20 uur / vergadering
 10 vergaderingen per subregio (totaal per subregio €19.000)
 Voorbereiding, vergadering en verslag
 Inhoudelijk uitwerking van de agendapunten, met indien nodig bevraging van
experten en/of gemeentebesturen ter voorbereiding van het overleg
Voortraject naar het uitwerken van projectvoorstellen, acties, dossiers, … in functie van
nieuwe vragen van de gemeentebesturen
 Pakket van 73 uur per subregio (totaal per subregio €7.000)
 Uitwerken van een nieuw projectvoorstel op vraag van het burgemeestersoverleg
 Informatieronde en bevraging gemeentebesturen
 Afstemming met streekactoren, experten en stakeholders
Lokaal bestuur De Pinte

14/33

 Opmaak subsidiedossier, indiening erkenningsaanvraag, indien van toepassing
Gezamenlijk burgemeestersoverleg, desgewenst aangevuld met stad Gent, provincie
Oost-Vlaanderen, parlementairen uit de regio
 Pakket van 45 uur (€4.000 totaal per subregio)
 Traject naar regiovorming zoals afgesproken op het overleg op 25 oktober 2019
Beperkte inhoudelijke ondersteuning vervoerregio
 Pakket van 15 werkuren per gemeente (totaal €27.000)
 Opvolging van de ambtelijke vervoerregio met verwerking van de gegevens vanuit een
regionale visie en presentatie van bevindingen en conclusies op de regelmatige
collegawerkgroep mobiliteit
Meetjesland: project/actie voor het Meetjesland t.v.v. de nieuwjaarsreceptie
Meetjesland
De thema’s kunnen gedifferentieerd worden uitgerold per subregio. De thema’s worden
geselecteerd op basis van interessepeiling en meerjarenplanning.
Bevraging burgemeesters- en algemeen directeur overleggen najaar 2019
Meerjarenplanning 2020-2025
De subregio’s zelf beslissen om op projectbasis extra middelen in te zetten voor
intergemeentelijke samenwerkingsprojecten en streekwerking. Zo lopen er voor de
ondersteuning voor energie en klimaat 2 (piloot)projecten (Meetjesland = Klimaatgezond
loopt tot augustus 2020 en de ondersteuning in Leie-Schelde-Oostrand loopt tot september
2020). Verderzetting ondersteuning energie en klimaat na pilootperiode: er zal na het
opstartjaar 0,3 euro per inwoner gevraagd worden om de werking rond energie en klimaat
structureel te kunnen verder zetten. Als na een opstartfase een werking structureel wordt,
wordt een minimum engagement van 3 jaar gevraagd. Het engagement kan in sommige
gevallen ook worden vastgelegd voor de resterende looptijd van de legislatuur + 1 jaar.
Plaats in meerjarenplan en budget
De gemeentelijke jaarlijkse bijdrage bedraagt 0,35 euro per inwoner (inwonersaantal jaarlijks
te actualiseren).
Raming: zie tabel in toelichtende nota
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst streekwerking en de
jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van 0,35 euro per inwoner (inwonersaantal jaarlijks te
actualiseren).
Artikel 2.
Een afschrift zal overgemaakt worden aan Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen.
Grondzaken
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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)
Lokaal bestuur De Pinte
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 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)
 VRK 22 - Rioleringswerken kruipkelder - 1.868,19 euro (incl. btw)
 VRK 23 - Verwijderen dakkoepel - 1.042,81 euro (incl. btw)
 VRK 24.1 - Schilderwerk - 1.563,99 euro (incl. btw)
 VRK 25 - Panelen achtergevel - 2.439,92 euro (incl. btw)
 VRK 26.1 - Minwerken - min 6.450,81 euro (incl. btw)
 VRK 27 - Plooiwerk tussenwand - 90,45 euro (incl. btw)
 VRK 29.1 - Aanpassing achterdeur - 2.133,96 euro (incl. btw)
 VRK 30 - Verluchting lift deel 2 - 822,44 euro (incl. btw)
De meerwerken voor lot 01 bedragen samen dus 106.122,22 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
Besluit van de gemeenteraad van 27 april 2020 betreffende de goedkeuring van de
meerwerken lot 01 - VRK 9-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-29

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 24.1 - Schilderwerk - 1.563,99 euro (incl. btw)
 VRK 26.1 - Minwerk gebroken deksel - 284,35 euro (incl. btw)
 VRK 29.1 - Achterdeur - 2.133,96 euro (incl. btw)
 VRK 30 - Verluchting lift deel 2 - 822,44 euro (incl. btw)
De som van deze meerwerken is 4.236,04 euro (incl. btw), waardoor het totaal van de
meerwerken van lot 01 106.122,22 euro (incl. btw) bedraagt.
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Veneco - concessie zonnepanelen
Lokaal bestuur De Pinte
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Feiten en context
Veneco ondersteunt de gemeente voor het uitvoeren van klimaatacties die bijdragen tot een
concrete CO2-reductie. De projecten die worden voorgesteld binnen dit besluit worden
aangeboden aan alle gemeenten die participeren in ‘Meetjesland Klimaatgezond’ en alle
gemeenten uit subregio Leie-Schelde Oostrand die aansloten bij het ondersteuningsaanbod
voor Energie en Klimaat.
Tijdens het regionaal overleg Wonen en Energie op 9 oktober 2019 werden alle
projectvoorstellen die kaderen binnen de vijf klimaatkapstokken overlopen en opengesteld
voor suggesties.
Veneco wenst samen met de gemeente te onderzoeken waar er (bijkomend) potentieel is
voor zonnepanelen op publieke gebouwen. Veneco zal de gebouwen die in aanmerking komen
clusteren en in één collectieve opdracht aanbesteden voor de plaatsing van zonnepanelen via
een burgercoöperatie, bij voorkeur uit de regio.
Er werden drie potentiële locaties geselecteerd:
 Bibliotheek, Baron de Gieylaan 27
 't Bommeltje, Bommelstraat 33
 Gemeentehuis en garage, Koning Albertlaan 1
Hogere regelgeving


Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, o.a. Artikel 56, §3, 1°

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 10 december 2015 betreffende de goedkeuring van
het Burgemeesterconvenant

Motivering
Het benutten van het potentieel zonne-energie op publieke gebouwen via bugerparticipatie
heeft meerdere voordelen:
 De gemeente hoeft niet zelf te investeren in de zonnepanelen
 De zonnestroom die de gemeente afneemt is meteen goedkoper dan de huidige
stroomprijs
 Na de looptijd wordt de installatie kosteloos overgedragen en kan de gemeente nog
een aantal jaren genieten van gratis groene stroom
 Met meer zonnepanelen bouwt de gemeente het aandeel fossiele brandstoffen af en
wordt minder CO2 uitgestoten
 De inwoners kunnen samen met de gemeente investeren in hernieuwbare energie,
waardoor de betrokkenheid bij het gemeentelijk klimaatbeleid wordt vergroot
 Burgerparticipatie binnen dergelijk project kan een hefboom zijn voor een breder
algemeen bewustzijn rond de thema’s klimaat en energie
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt de concessieleidraad voor de plaatsing van zonnepanelen op de
daken van de bibliotheek, 't Bommeltje en het gemeentehuis/garage goed.
VT-Bibliotheek
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Bibliotheek - Bieblo - overeenkomst vzw Cultuurconnect - Goedkeuring

Feiten en context
Bieblo is een webapplicatie ontwikkelt door vzw Cultuurconnect die leesinspiratie biedt aan
kinderen tussen 6 en 11 jaar. Kinderen kiezen op de pc's in de jeugdafdeling of van thuis uit,
thema’s die aansluiten bij hun interesses en leeftijd en krijgen leestips voor boeken (zowel
fictie als non-fictie) die op dat moment effectief aanwezig zijn in de bibliotheek. Als 2 kinderen
gelijktijdig bezig zijn met Bieblo krijgen ze ook nooit dezelfde resultaten, dit om te vermijden
dat ze allebei op zoek gaan naar hetzelfde boek.

Lokaal bestuur De Pinte
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Voor de integratie van deze applicatie in onze bibliotheek dient de overeenkomst met vzw
Cultuurconnect ondertekend te worden.
Adviezen


Gunstig advies van het beheersorgaan van de bibliotheek van 16 oktober 2019

Motivering
Kinderen vinden het soms moeilijk om een boek te kiezen, vooral kinderen die als
schoolopdracht een boek moeten lezen. Bieblo is hier een heel goed instrument voor. De
leestips die gegeven worden, komen overeen met hun leeftijd en interesses. Zo kan er
gerichter gezocht worden én het gaat om boeken die effectief aanwezig zijn in de bibliotheek.
Van de geselecteerde boeken wordt een korte inhoud getoond en de plaats waar het boek te
vinden is in de bibliotheek.
De webapplicatie oogt ook heel mooi en is gemaakt op kindermaat.
Het budget is reeds voorzien in de meerjarenplanning.
Plaats in meerjarenplan en budget
0-ICTBIB/0703-01/614531: 351,96 euro
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de integratie van de webapplicatie Bieblo in de bibliotheek van De
Pinte zoals aangeboden door vzw Cultuurconnect goed.
Artikel 2.
De gemeenteraad keurt de overeenkomst Bieblo tussen vzw Cultuurconnect en
Gemeentebestuur De Pinte goed.
Artikel 3.
De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd om de overeenkomst te
ondertekenen.
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Bibliotheek - Mijn Leestipper - overeenkomst vzw Cultuurconnect Goedkeuring

Feiten en context
Mijn Leestipper is een webtoepassing ontwikkeld door vzw Cultuurconnect die persoonlijk
leesadvies geeft uit de fictiecollectie van de bibliotheek aan volwassen leners.
Mijn Leestipper richt zich tot bibliotheekleden die op zoek zijn naar een goed fictieboek of
graag geïnspireerd worden door nieuwe boeken en auteurs. Mijn Leestipper biedt als
oplossing gepersonaliseerde leestips op maat. De boeken worden geselecteerd op basis van
de leesvoorkeuren en, optioneel, de leenhistoriek van de lezer. Alle tips zijn boeken die
behoren tot de collectie Nederlandstalige fictieboeken van de bibliotheek.
Mijn Leestipper kan aangeboden worden in de bib maar kan ook perfect van thuis uit
geraadpleegd worden door de lezer.
Nadat de gebruiker is ingelogd met zijn Mijn Bibliotheek-profiel en zich succesvol
geregistreerd heeft voor Mijn Leestipper krijgt hij elke maand een set persoonlijke leestips.
Op termijn zal Mijn Leestipper geïntegreerd worden in de bestaande bibliotheekwebsite en
niet langer als een afzonderlijke webtoepassing aangeboden worden. Dit met als doel de
gebruikerservaring nog te verbeteren.
Voor de integratie van deze webtoepassing in onze bibliotheek dient de overeenkomst met
vzw Cultuurconnect ondertekend te worden.
Als bijlage bij deze overeenkomst zit de Datagebruikersovereenkomst met verduidelijking
over de verwerking van de persoonsgegevens inzake de privacywetgeving.
Budget hiervoor werd reeds voorzien in de meerjarenplanning.

Lokaal bestuur De Pinte

18/33

Adviezen


Gunstig advies van het beheersorgaan van de bibliotheek van 16 oktober 2019

Motivering
We krijgen heel vaak de vraag aan de balie naar 'een goed boek'. We peilen dan naar de
interesses van de lezer en welk genre ze graag lezen. Met deze toepassing krijgen de
geïnteresseerde leners 1 keer per maand een gepersonaliseerd aanbod van leestips: dit
kunnen nieuwe aanwinsten zijn maar evengoed ouder werk of thema's die in de kijker staan.
Per boek ziet de lener een beknopte samenvatting en info over de beschikbaarheid, het aantal
pagina's en eventuele bekroningen. Het is ook mogelijk om het geadviseerde boek op een
leeslijstje te plaatsen of te reserveren.
Deze toepassing zal zeker op een brede belangstelling kunnen rekenen onder onze
bibliotheekgebruikers.
Plaats in meerjarenplan en budget
0-ICTBIB/0703-01/614531: 810,76 euro
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de integratie van de webtoepassing Mijn Leestipper in de bibliotheek
van De Pinte zoals aangeboden door vzw Cultuurconnect goed.
Artikel 2.
De gemeenteraad keurt de overeenkomst Mijn Leestipper tussen vzw Cultuurconnect en
Gemeentebestuur De Pinte goed.
Artikel 3.
De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd om de overeenkomst te
ondertekenen.
Financiën
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Opheffen reglement openbaarheid van bestuur

Feiten en context
Het reglement openbaarheid van bestuur is niet meer van toepassing aangezien er
reglementering is die de regels vastlegt. De Vlaamse overheid heeft immers het
bestuursdecreet uitgevaardigd dat tevens regels bevat betreffende de openbaarheid.
Bijgevolg dient dit reglement te worden opgeheven.
Hogere regelgeving



Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Het bestuursdecreet van 7 december 2018

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 27 augustus 2007 betreffende het reglement
openbaarheid van bestuur
Besluit van de gemeenteraad van 31 augustus 2009 betreffende retributie voor het
afleveren van fotokopieën, adressenlijsten en gemeenteraadsagenda's aan derden

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
Het reglement openbaarheid van bestuur wordt opgeheven.
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Retributiereglement gemeentelijke basisschool
Lokaal bestuur De Pinte
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Feiten en context
De leerlingen en de leerkrachten van de gemeentelijke basisschool dienen voor het gebruik
en/of verbruik van bepaalde zaken en/of diensten een bijdrage te betalen. Dit wordt geregeld
in een retributiereglement.
Het bestaande retributiereglement zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 2018 geldt tot
en met 31 augustus 2020. Het bedrag voor de aankoop van een turn-T-shirt is gewijzigd.
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
Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 27 tem 27quater, gewijzigd bij
decreet van 6 juli 2007
Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad
Decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal
niveau
Besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 houdende bepaling van de begrippen
gezondheidstoezicht en sociale voordelen
Omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs
Omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende de informatie bij eerste inschrijving en
schoolreglement
Omzendbrief van 21 februari 2002 betreffende zorgvuldig bestuur in het
basisonderwijs
Omzendbrief van 9 juni 2000 betreffende het zwemmen

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 25 augustus 2014 betreffende het sociaal voordeel middagtoezicht
Besluit van de gemeenteraad van 23 augustus 2004 betreffende de tussenkomst in de
toegang tot het zwembad als sociaal voordeel
Besluit van de gemeenteraad van 27 augustus 2018 in verband met het
retributiereglement van de gemeentelijke basisschool

Adviezen
Advies van de schoolraad van 16 oktober 2019
Motivering
De bijdrage die momenteel gevraagd wordt voor de aankoop van een turn- T-shirt is niet
meer kostendekkend. Bijgevolg dient de bijdrage verhoogd te worden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad beslist vanaf 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2022 volgende
retributies te heffen:
1. Intern vervoer
 Het tarief is tegen kostende prijs.
Dit wil zeggen ritprijs (heen en terug) = kostprijs (op basis van factuur)/aantal
deelnemende leerlingen.
2. Turnmateriaal
 de prijs van een turn-T-shirt: 15 euro
 de prijs van een turnbroek: 15 euro
3. Maaltijden en drankjes
 warme maaltijden lager onderwijs: 3,2 euro per maaltijd
 warme maaltijden kleuteronderwijs: 2,7 euro per maaltijd
 warme maaltijden leerkrachten: 4,2 euro per maaltijd
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 soep: 0,40 euro per portie
 melk: 0,35 euro per portie
4. Abonnementen, nieuwjaarsbrieven en uitstappen
 het tarief voor verkochte vakantie- en themaboeken, abonnementen en
nieuwjaarsbrieven is tegen kostprijs.
 het tarief voor de uitstappen is tegen kost-/toegangsprijs.
5. Zwemmen: 1,20 euro per zwembeurt waarvan:
 1 euro voor het busvervoer van/naar het zwembad
 0,20 euro voor de toegang tot het zwembad
 De leerlingen van het 6de leerjaar gaan gratis zwemmen (subsidies van het ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap).
6. Middagtoezicht: 0,35 euro per leerling per middagtoezicht op een volledige schooldag.
Artikel 2.
De retributie is verschuldigd door degene die het kind heeft ingeschreven in de school en door
al wie overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek (rechtstreeks of onrechtstreeks) gehouden is
tot de betaling van de kosten in het kader van de plicht tot levensonderhoud, opvoeding en
opleiding van het kind.
Artikel 3.
De retributie voor de maaltijden voor de leerkrachten is verschuldigd door de leerkracht die
de maaltijd nuttigt.
Artikel 4.
Aan de retributieplichtige wordt een verzoek tot betaling verzonden. Het verschuldigde bedrag
wordt betaald binnen dertig dagen vanaf verzending van de betaalbrief.
Artikel 5.
De retributieplichtige is gehouden alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens te
verstrekken.
Artikel 6.
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd conform het
gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en
niet-fiscale schuldvorderingen en haar latere wijzigingen.
Artikel 7.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 8.
Dit reglement heeft uitwerking vanaf 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2022.
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Retributiereglement voor het afleveren van fotokopiën en reproducties

Feiten en context
Het reglement dient vernieuwd te worden gezien de gewijzigde reglementering en de actuele
kost voor de gemeente.
De gemeente vraagt een retributie aangezien er kosten gemaakt worden door het bestuur om
te voldoen aan de noden van de aanvrager. De tarieven zijn aangepast aan de actuele kost
voor de gemeente.
Op heden bedraagt de kost van een zwart/wit kopie small 0,0031 euro en large 0,0062 euro.
De kost voor een kleur kopie bedraagt small 0,031 euro en large 0,062 euro.
Volgende wijzigingen worden voorgesteld aan de gemeenteraad:
- de retributie op gemeenteraadsagenda's en adressenlijsten worden geschrapt
- de vrijstelling voor behoeftige personen wordt geschrapt
- de retributie wordt verhoogd van 0,10 euro naar 0,15 euro, van 0,25 euro naar 0,65 euro
en van 2,50 euro naar 3,00 euro
- periode waarop het reglement betrekking heeft, wordt aangepast
Hogere regelgeving


De Grondwet
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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
Het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 over bekendmaking en
raadpleegbaarheid
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit

Vorige beslissingen



Gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 2009 betreffende retributie voor het afleveren
van fotokopieën, adressenlijsten en gemeenteraadsagenda's aan derden
Gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019 betreffende het retributiereglement voor het
innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt een retributie geheven op fotokopieën en reproducties.
Artikel 2.
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die om levering van
de fotokopieën verzoekt en moet betaald worden bij de afgifte van de fotokopieën.
Artikel 3.
Zijn van de retributie vrijgesteld:
- de inlichtingen en stukken die krachtens een wet, een decreet, een koninklijk besluit, een
besluit van de Vlaamse regering of een andere overheidsverordening kosteloos door het
bestuur dienen te worden afgegeven;
- de inlichtingen en stukken die als dusdanig reeds het voorwerp zijn van de heffing van een
belasting of retributie ten behoeve van het bestuur krachtens een wet, decreet, verordening
of besluit van het lokaal bestuur;
- de inlichtingen en stukken afgegeven aan de gerechtelijke overheden, de openbare besturen
en de daarmee gelijkgestelde instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut.
Artikel 4.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
- Per fotokopie zwart/wit: 0,15 euro voor alle gemaakte kopieën. Indien evenwel het aantal
10 of minder bedraagt, wordt er geen vergoeding aangerekend;
- Per fotokopie kleur: 0,65 euro;
- Per kopie of scan van een bestuursdocument dat meer dan twee jaar oud is of al in het
archief ligt: 1,00 euro;
- Planafdrukken: 3 euro per m² met een minimum van 3 euro.
Artikel 5.
Wanneer de gevraagde stukken met de post verstuurd worden, worden de verzendingskosten
aan de retributie toegevoegd.
Artikel 6.
Aan de retributieplichtige wordt een verzoek tot betaling verzonden. Het verschuldigde bedrag
wordt betaald binnen dertig dagen vanaf verzending van de betaalbrief.
Artikel 7.
De retributieplichtige is gehouden alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens te
verstrekken.
Artikel 8.
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd conform het
gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en
niet-fiscale schuldvorderingen en haar latere wijzigingen.
Artikel 9.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
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Artikel 10.
Dit reglement heeft uitwerking vanaf 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2025.
Artikel 11.
Het gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 2009 betreffende retributie voor het afleveren van
fotokopieën, adressenlijsten en gemeenteraadsagenda's aan derden wordt vanaf 1 augustus
2020 opgeheven.
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Reglement naar aanleiding van dringende maatregelen ten gevolge
van de Coronacrisis

Feiten en context
De coronacrisis en de gevolgen die met zich meebrengen, heeft een invloed op de
maatschappij.
Er worden regels opgelegd die in het verleden niet van toepassing waren.
Bij reglementen opgesteld in het verleden kon dan ook geen rekening gehouden worden met
deze maatregelen.
Zolang de coronacrisis niet onder controle is, kunnen niet alle reglementen hun volle
uitwerking behouden.
Huidig reglement past dan ook tijdelijk een aantal bepalingen aan uit volgende reglementen:
- Nieuw reglement speelstraten in De Pinte van 23 februari 2015
- Reglement wijkfeestsubsidies van 3 maart 2008
- Retributiereglement op standplaatsen op het openbaar domein of op privéterrein langsheen
het openbaar domein en rondreizende ambulante handel op het openbaar domein van 16
december 2019
Hogere regelgeving


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

Vorige beslissingen




Gemeenteraadsbesluit van 3 maart 2008 betreffende reglement wijkfeestsubsidies
Gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2015 betreffende nieuw reglement speelstraten
in De Pinte
Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 betreffende retributiereglement op
standplaatsen op het openbaar domein of op privéterrein langsheen het openbaar
domein en rondreizende ambulante handel op het openbaar domein

Gelet op het ter zitting aangebracht voorstel tot aanpassing van het reglement en waarbij
wordt voorgesteld om volgende toevoeging ter stemming voor te leggen:
"Artikel 1.
Aan het bestaande reglement inzake speelstraten, zoals goedgekeurd bij
gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2015 wordt volgend artikel toegevoegd:
“Artikel 7 Inrichten van speelstraten tijdens COVID-19:
In afwijking van de artikelen 3, 5° en 4,2° van dit reglement kan een speelstraat
aangevraagd worden tot 2 weken voor de eigenlijke start van een speelstraat, waarbij het
mogelijk is om voor de volledige vakantieperiode juli en augustus 2020 een speelstraat aan te
vragen."
Alle overige bepalingen van dit reglement blijven van kracht.
Dit artikel treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking conform het decreet lokaal
bestuur en loopt af op 30 augustus 2020.
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Artikel 2.
Aan het bestaande reglement inzake wijkfeestsubsidies, zoals goedgekeurd bij
gemeenteraadsbelsuit van 3 maart 2008 worden volgende artikels aangepast:
- artikel 3 § 3: ‘kan maximum één keer per jaar’ wordt aangepast naar ‘kan meerdere
keren per jaar’
- artikel 4: ‘minstens 4 weken op voorhand’ wordt aangepast naar ‘minstens 3 weken op
voorhand’
- artikel 5: ‘de eenmalige jaarlijkse subsidie wordt vastgesteld op maximaal 200 euro’ wordt
aangepast naar ‘de jaarlijkse subsidie wordt vastgesteld op maximaal 250 euro
eventueel verdeeld over meerdere activiteiten’
Alle overige bepalingen van dit reglement blijven van kracht.
Dit artikel treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking conform het decreet lokaal
bestuur en loopt af op 31 december 2020.
Artikel 3.
Aan het bestaande retributiereglement op standplaatsen op het openbaar domein of op
privéterrein langsheen het openbaar domein en rondreizende ambulante handel op het
openbaar domein, zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 wordt
toegevoegd aan artikel 1:
“Er is geen retributie verschuldigd in de periode vanaf 25 maart 2020 tot en met 13
mei 2020, deze wordt a rato van het aantal dagen herberekend.”
Alle overige bepalingen van dit reglement blijven van kracht.
Dit artikel treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking conform het decreet lokaal
bestuur."
De gemeenteraad gaat éénparig akkoord met dit amendement.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Aan het bestaande reglement inzake speelstraten, zoals goedgekeurd bij
gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2015 wordt volgend artikel toegevoegd:
“Artikel 7 Inrichten van speelstraten tijdens COVID-19:
In afwijking van de artikelen 3, 5° en 4,2° van dit reglement kan een speelstraat
aangevraagd worden tot 2 weken voor de eigenlijke start van een speelstraat, waarbij het
mogelijk is om voor de volledige vakantieperiode juli en augustus 2020 een speelstraat aan te
vragen."
Alle overige bepalingen van dit reglement blijven van kracht.
Dit artikel treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking conform het decreet lokaal
bestuur en loopt af op 30 augustus 2020.
Artikel 2.
Aan het bestaande reglement inzake wijkfeestsubsidies, zoals goedgekeurd bij
gemeenteraadsbelsuit van 3 maart 2008 worden volgende artikels aangepast:
- artikel 3 § 3: ‘kan maximum één keer per jaar’ wordt aangepast naar ‘kan meerdere
keren per jaar’
- artikel 4: ‘minstens 4 weken op voorhand’ wordt aangepast naar ‘minstens 3 weken op
voorhand’
- artikel 5: ‘de eenmalige jaarlijkse subsidie wordt vastgesteld op maximaal 200 euro’ wordt
aangepast naar ‘de jaarlijkse subsidie wordt vastgesteld op maximaal 250 euro
eventueel verdeeld over meerdere activiteiten’
Alle overige bepalingen van dit reglement blijven van kracht.
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Dit artikel treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking conform het decreet lokaal
bestuur en loopt af op 31 december 2020.
Artikel 3.
Aan het bestaande retributiereglement op standplaatsen op het openbaar domein of op
privéterrein langsheen het openbaar domein en rondreizende ambulante handel op het
openbaar domein, zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 wordt
toegevoegd aan artikel 1:
“Er is geen retributie verschuldigd in de periode vanaf 25 maart 2020 tot en met 13
mei 2020, deze wordt a rato van het aantal dagen herberekend.”
Alle overige bepalingen van dit reglement blijven van kracht.
Dit artikel treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking conform het decreet lokaal
bestuur.

25

Reglement financiële tussenkomst coronakosten voor ondernemingen
en verenigingen

Feiten en context
Het zijn financieel zware tijden voor heel wat ondernemers, dus wil het gemeentebestuur van
De Pinte de ondernemers een hart onder de riem steken om deze moeilijke periode door te
komen.
Het gemeentebestuur wil ondernemers ondersteunen door deels de onvoorziene bijkomende
kosten ten gevolge van de Coronacrisis terug te betalen aan hen.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur en latere wijzigingen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1. Doel
Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten en onder de bij dit reglement
gestelde voorwaarden verleent het gemeentebestuur een éénmalige premie aan lokale
ondernemingen en verenigingen voor het corona-proof maken van hun activiteiten.
Artikel 2. Definities
 Premie: de terugbetaling van een deel of het geheel van de gemaakte kosten voor
aankoop en/of installatie van middelen voor het corona-proof maken van de
onderneming.
 Onderneming: een zelfstandige of rechtspersoon die een activiteit met winstgevend
oogmerk uitoefent.
 Vereniging: een vereniging die aangesloten is bij een gemeentelijk adviesorgaan, of
een organisatie die een door het College goedgekeurde activiteit organiseert die
openstaat voor inwoners van De Pinte-Zevergem
 Fysiek uitbatingspunt: een winkel, kabinet, restaurant of een ander publiek
toegankelijke fysieke inrichting.
Art. 3. Algemene voorwaarden
Voor ondernemingen
1. De onderneming is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten
(bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
2. De onderneming heeft minstens één uitbating met vestigingsnummer op het
grondgebied van De Pinte (ingeschreven op KBO)
Voor verenigingen
1. De vereniging is aangesloten bij een gemeentelijk adviesorgaan en/of staat in voor de
organisatie van een door het College goedgekeurde activiteit die openstaat voor
inwoners van De Pinte-Zevergem.
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De premie wordt éénmalig toegekend nadat de aanvrager het bewijs heeft voorgelegd van de
gemaakte kosten (aan de hand van facturen) en na aanvaarding van de kosten door het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 4. Omschrijving van de betoelaagde uitgaven
Voor de toepassing van het reglement worden volgende kosten aanvaard:
 Aankoop van plexischermen
 Aankoop van handgel / handzeep
 Aankoop van mondmaskers
 Aankoop van beschermhandschoenen
 Aankoop van ontsmettingsmiddel
 Aankoop van signalisatie (vloerstickers, ...)
 Andere kosten (op voorwaarde dat de aanvrager aantoont dat deze kosten gemaakt
werden voor het corona-proof maken van de onderneming)
Artikel 5. Bedrag van de premie
Voor ondernemingen
Het premiebedrag wordt berekend op basis van de bedragen (excl. BTW) die bewezen worden
door middel van gedetailleerde facturen. De premie bedraagt maximum 250 euro.
Voor verenigingen
Het premiebedrag wordt berekend op basis van de bedragen (incl. BTW) die bewezen worden
door middel van gedetailleerde facturen. De premie bedraagt maximum 500 euro voor
verenigingen die op regelmatige basis (2 of meer activiteiten per maand) organiseren of
maximum 250 euro voor verenigingen die slechts sporadisch een activiteit organiseren
(minder dan 2 per maand).
Artikel 6. Aanvraagprocedure
De aanvraag moet ingediend worden bij het gemeentebestuur. Het voorgeschreven
aanvraagformulier moet gebruikt worden. De termijn waarbinnen de aanvragen kunnen
ingediend worden, wordt bepaald door het college van burgemeester en schepenen bij wijze
van uitvoeringsmaatregel.
Bij het aanvraagformulier moeten gedetailleerde facturen met betrekking tot de kosten
gevoegd worden. De facturen moeten opgemaakt zijn op naam van de onderneming of op
naam van de vereniging. Op deze factuur staat duidelijk vermeld over welk product (merk,
type) en over welke hoeveelheden het gaat en op welke datum de goederen zijn aangekocht.
Facturen met een factuurdatum voor 15 maart 2020 worden niet aanvaard. Facturen die
reeds aanleiding hebben gegeven tot een andere subsidie worden niet aanvaard.
Indien het aanvraagformulier onvolledig is, wordt de aanvraag door de administratie
onontvankelijk verklaard. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
Artikel 7. Controle en betwisting
De aanvrager geeft toelating aan een bevoegde gemeentelijke ambtenaar om de toepassing
van dit reglement ter plaatse te controleren. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht
voor om de subsidieaanvraag te weigeren indien de aanvraag niet in overeenstemming is met
de voorwaarden gesteld in dit reglement.
Artikel 8. Uitbetaling
De uitbetaling van deze premie zal gebeuren op het daartoe te voorziene krediet in het
budget.
Artikel 9. Uitvoering reglement
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
reglement. Alle betwistingen over de toepassing van onderhavig reglement worden zonder
verhaal beslecht door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 10. Inwerkingtreding
Onderhavig reglement treedt in werking vanaf 10 juli 2020 en heeft uitwerking tot en met 15
maart 2021.
Artikel 11.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
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Reglement voor het gebruik van de infrastructuur van het lokaal
bestuur - aanpassing

Feiten en context
Naar aanleiding van de goedkeuring van de nieuwe concessieovereenkomst op de
gemeenteraad van 25 mei 2020 moet artikel 38 van het reglement voor het gebruik van de
infrastructuur van het lokaal bestuur zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 16
december 2019 worden aangepast.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 waarbij het nieuw reglement
voor het gebruik van de infrastructuur van het lokaal bestuur wordt goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 25 mei 2020 waarbij de nieuwe
concessieovereenkomst voor de cafetaria van het Ontmoetingscentrum Polderbos
wordt goedgekeurd

Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte onthoudt zich op dit punt omdat de verenigingen verplicht worden bij bar in
eigen beheer beroep te doen op de concessionaris, dit terwijl zij in het verleden de keuze
hadden.
Met 14 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche,
Evelyne Gomes, Hannes Eechaute), 6 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo
Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn)
Besluit:
Artikel 1.
Het reglement toegevoegd als bijlage wordt goedgekeurd. Dit reglement heeft uitwerking
vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 december 2025. Alle voorgaande reglementen met betrekking
tot het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur worden opgeheven.
Artikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.

27

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer éénrichtingsverkeer Savaanstraat

Feiten en context
Bij de evaluatie van de minderhindermaatregelen die genomen werden voor de werken rond
het afrittencomplex E17-N60 werd beslist om geen verkeer toe te laten van de Savaanstraat
(kant Zevergem) op de N60. Enerzijds omwille van de veiligheid (lokale weg type III die
aantakt op primaire weg I, bovendien zonder invoegstrook), anderzijds om geen sluipverkeer
van de N60 aan te trekken richting de E17.
Gezien het éénrichtingsverkeer tijdens de werken problemen gaf voor de bereikbaarheid van
de landbouwgrond en inwoners in de Savaanstraat, werd beslist om dit éénrichtingsverkeer te
beperken tot de eerste 10 meter van de Savaanstraat (komende van de N60).
De hierna voorziene maatregel heeft betrekking op een gemeenteweg en een gewestweg.
Hogere regelgeving



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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord om in de Savaanstraat, komende van de N60 richting de
Grote Steenweg, over de eerste tien meter éénrichtingsverkeer in te voeren.
Artikel 2.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door volgende verkeersborden:
 F19 op het kruispunt van de N60 - Savaanstraat, richting de Grote Steenweg
 C1 op het kruispunt Savaanstraat - N60, voorbij de toegangsweg richting
Savaanstraat 1 richting de N60
 C1 met onderbord "350m" op het kruispunt Savaanstraat - Grote Steenweg, richting
de N60
Artikel 3.
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid.
Artikel 4.
Een afschrift wordt ter kennisgeving gestuurd aan:
 loket lokale besturen, module toezicht
 de lokale politiezone Schelde-Leie
Gemeenteraad

28

Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

Feiten en context
Er zijn geen mededelingen.

29

Mondelinge vragen

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

Gomes: één vraag
Verleyen: twee vragen
Vanbiervliet: drie vragen
Van Den Abbeele: één vraag
Vermeyen: één vraag

De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.
2020/EG/5: Raadslid Gomes vraagt of het bestuur haar beslissing kan herzien met
betrekking tot de wekelijkse ophaling van het restafval tijdens de zomermaanden dit omwille
van de geurhinder die hierdoor ontstaat.
Er wordt geantwoord dat de beslissing is genomen in overleg met IVM en dit op basis van
statistische gegevens. Zo wordt er steeds minder restafval opgehaald en is de ophaling van
PMD en GFT wel toegenomen. Hier werd voor een duurzame keuze geopteerd aangezien extra

Lokaal bestuur De Pinte

28/33

ophaalrondes door ophaalwagens ook belastend zijn voor het milieu. De zomerperiode wordt
zeker nog geëvalueerd en bovendien hebben we ook nog geen meldingen hiervan gekregen.
2020/CV/4: Raadslid Verleyen wenst te verwijzen naar het feit dat het onkruid op de
gemeentelijke begraafplaatsen vrij hoog staat. Ze wenst te vernemen of hierover afspraken
werden gemaakt. Er wordt geantwoord dat dergelijk onderhoud werd uitbesteed aan Demival
maar dat er intussen een plan werd uitgewerkt om de begraafplaatsen op te waarderen.
2020/CV/5: Raadslid Verleyen heeft vastgesteld dat de overzichtslijst van de
middenstanders hun verlofperiodes ontbrak in de infokrant. Er wordt geantwoord dat omwille
van de coronaperiode bewust de keuze werd gemaakt om deze informatie niet op te vragen.
Binnenkort zal het gemeentebestuur in kader van financiële tegemoetkoming bij aankoop van
beschermingsmiddelen hen opnieuw contacteren en zal deze info worden opgevraagd en op
de site geplaatst.
2020/WV/4: Raadslid Vanbiervliet wenst te verwijzen naar de Japanse duizendknoop die het
parkbos aan het overwoekeren is. Hij vraagt aan het Parkbos door te geven om dit aan te
pakken. Er wordt geantwoord dat dit doorgegeven zal worden aan het Parkbos.
2020/WV/5: Vervolgens wenst raadslid Vanbiervliet te verwijzen naar een gevaarlijke
situatie op de fietsstraat in de Oude Gentweg. Deze wordt vaak gebruikt door Spedelecs en
deze mogen het fietspad niet gebruiken. Er wordt geantwoord dat in de gemeentelijke
communicatie hier de aandacht zal op gevestigd worden om zo de inwoners te sensibiliseren.
2020/WV/6: Tot slot wenst raadslid Vanbiervliet te vernemen hoe de examenjury’s worden
samengesteld. Er wordt geantwoord dat bij de samenstelling wordt rekening gehouden met
de lokale rechtspositieregeling en waar bij de commissie een samenstelling is van interne en
externe deskundigen. Bij interne deskundigen is dit veelal de algemeen directeur en het
bevoegde diensthoofd. Bij de externe deskundigen is het eerder een ambtenaar uit een ander
lokaal bestuur die een gelijkaardige functie uitoefent als de vacante betrekking. Bij de laatste
examens werd ook samengewerkt met Poolstok.
2020/MVDA/2: Raadslid Van Den Abbeele heeft een tijdje geleden opgemerkt dat het gras
aan het voormalig voetbalveld aan de Sportwegel gemaaid is. Zij vraagt zich af of dit in
functie is van de sportkampen die deze zomer doorgaan in de gebouwen van de FOS scouts.
Zij laat weten of het niet beter is om in de toekomst indien er een lange tijd geen kampen
doorgaan, het gras daar toch te laten staan in het kader van de biodiversiteit. Er wordt
geantwoord dat het gras afgereden is voor de vinkenzettingen die daar zullen plaatsvinden.
2020/LV/2: Raadslid Vermeyen wenst te verwijzen naar het initiatief van Stad Deinze die
het gebruik van mondmaskers verplicht in supermarkten en deze verplichting via GAS-boetes
probeert af te dwingen. Ze vraagt of de gemeente ook een dergelijk initiatief kan promoten.
Er wordt geantwoord dat de maatregel vanuit Deinze verder gaat dan de federale fase. Er
wordt dan ook betreurd dat het niet federaal als verplichtend wordt opgelegd. Bovendien
staat het opleggen van GAS-boetes bij dergelijke maatregelen ter discussie.

30

Ondersteuning lokale verkeerstellingen – aankoop van of subsidie voor
telramen (Punt aangevraagd door raadslid Vanbiervliet)

Feiten en context
De laatste jaren zijn er tal van initiatieven ontstaan die op basis van nieuwe technologie
toelaten om op een innovatieve manier op een continue en efficiënte wijze metingen uit te
voeren. Hierbij wordt concreet verwezen naar de meting van de luchtkwaliteit door
'Curieuzeneuzen', waarbij over gans Vlaanderen en ook in onze gemeente op diverse plaatsen
aan woningen diffusiebuisjes werden geplaatst.
Naast luchtkwaliteit is mobiliteit ook een thema dat terecht de aandacht verdient van het
gemeentebestuur. Verkeerstellingen zijn evenwel niet evident. Om de verkeersdrukte te
meten wordt vaak gekozen voor een rubberen strip op de rijbaan die gedurende enkele dagen
of weken de passage meet. Soms gebeurt de telling zelfs visueel met pen en papier. Alle zijn
het momentopnamen, waarbij het niet ondenkbaar is dat toevalligheden een vertekend beeld
geven van de werkelijke situatie.
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Nu is er het initiatief 'telraam' van Transport & Mobility Leuven NV (TML), een spin-off van de
KU Leuven, Mobiel 21 en Waanz.in met de steun van het Smart Mobility Belgium Fonds van
de Federale Overheid.
Dit initiatief kiest er resoluut voor om met de steun van inwoners aan de slag te gaan en
goede verkeerstellingen aan te leveren. Telraam zorgt daarbij voor de onderzoeksvraag en
technologie, terwijl de inwoners de data leveren die ook door iedereen te raadplegen is. De
deelnemers leren zo over het verkeer in hun straat, en helpen tegelijkertijd het beleid aan
goede verkeerstellingen.
Met deze data kunnen infrastructuur, verkeerslichten en verkeersplannen efficiënter en beter
worden gemaakt. Zo wordt zowel gemeten hoeveel verkeer er passeert, aan welke snelheden,
en wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone voertuigen en zware voertuigen en wordt
ook de passage van voetgangers en fietsers geregistreerd.
Telraam ontwikkelt toptechnologisch en betrouwbaar meetmateriaal dat ter beschikking
wordt gesteld van geïnteresseerde burgers. Alle verzamelde meetgegevens worden
beschikbaar gesteld voor beleid, onderzoekers, maar ook voor alle bewoners en
geïnteresseerden.
Op verzoek kan het telraam.net ook lokale overheden bijstaan bij meerdere trajecten van
betrokkenheid.
Gelet op het ter zitting aangebracht voorstel om het voorstel van besluit aan te passen en
waarbij wordt voorgesteld om volgend artikel ter stemming voor te leggen:
"Enig artikel.
De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht om, in
samenwerking met de mobiliteitsraad en eventuele andere betrokkenen, een werkingskader
uit te werken dat op de gemeenteraad in het najaar zal worden voorgelegd ter goedkeuring."
De gemeenteraad gaat éénparig akkoord met dit amendement.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht om, in
samenwerking met de mobiliteitsraad en eventuele andere betrokkenen, een werkingskader
uit te werken dat op de gemeenteraad in het najaar zal worden voorgelegd ter goedkeuring.
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Structurele maatregelen bij het oppompen van grondwater bij
bouwwerven (Punt aangevraagd door raadslid Claeys)

Feiten en context
De alarmerende trend inzake droogte en waterschaarste is gekend. Ook de voorspellingen
beloven niet veel goeds. Het is hierbij van belang om hierop tijdig te anticiperen en
maatregelen te treffen inzake bronbemalingen, o.a. door onnodige bronbemalingen te
vermijden en - wanneer het niet anders kan- het grondwater te laten afvloeien in een
nabijgelegen gracht of op te vangen en ter beschikking te stellen van de buurt.
Er werden bijkomende voorwaarden gesteld bij het toekennen van de aanvragen.
Ondertussen werd ook beslist om tijdens het bouwverlof geen bronbemalingen toe te laten.
Drastische en structurele maatregelen blijven noodzakelijk. Hierbij wordt aangegeven dat nog
teveel bronbemalingen aangevraagd worden voor kleine werken, waar bronbemalingen
kunnen vermeden worden. Zo werden er al bronbemalingen toegekend voor kleine
rioleringswerken van 1 meter diepte waarvan het schepencollege dient kennis van te nemen.
Het probleem is gekend bij de VMM, die dit tevens publiceerde in hun ‘richtlijnen bemalingen
ter bescherming van het milieu’ in 2109. En deze zijn best verregaand: van het aanbrengen
van debietmeters tot een bemalingsstudie, bodemstudie, reikwijdte, bemalings-concept,
terreinonderzoek tot het uitvoeren van de werken door een erkend bemalingsbedrijf.

Lokaal bestuur De Pinte

30/33

De verstrengde regelgeving is er gekomen om milieubeschermingsredenen:
grondwaterverlagingen tot het strikte minimum in tijd en grootte van debiet te beperken om
té lage grondwaterstanden te voorkomen en om fauna en flora te beschermen. De nieuwe
regelgeving is van toepassing op alle grondwaterverlagingswerken hoe klein ook. Het voeren
van een handhaving en toezicht hierop is een bevoegdheid van het gemeentebestuur en de
VMM.
Een belangrijke rol is weggelegd voor de lokale overheden. Veel steden en gemeenten hebben
dit begrepen en zijn niet alleen volop aan het sensibiliseren, maar zetten zich ook in om het
water te bufferen en ter beschikking te stellen van de omgeving. Aannemers en bouwheren
worden verplicht het opgepompte water ter beschikking te stellen of te hergebruiken.
Gelet op het ter zitting aangebracht voorstel om het voorstel van besluit aan te passen en
waarbij wordt voorgesteld om volgend artikels ter stemming voor te leggen:
"Artikel 1.
De gemeenteraad neemt akte van de extra voorwaarden die het college van burgemeester en
schepenen oplegt en die verder gaan dan de hogere wetgeving.

Artikel 2.
De gemeenteraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om inzake
bronbemalingen te blijven zoeken naar verbeterpunten zodat de structurele maatregelen in
onze gemeente alleen maar doeltreffender worden."
De gemeenteraad gaat éénparig akkoord met dit amendement.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt akte van de extra voorwaarden die het college van burgemeester en
schepenen oplegt en die verder gaan dan de hogere wetgeving.
Artikel 2.
De gemeenteraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om inzake
bronbemalingen te blijven zoeken naar verbeterpunten zodat de structurele maatregelen in
onze gemeente alleen maar doeltreffender worden.

32

Bestendigen schoolstraten (Punt aangevraagd door raadslid
Vermeyen)

Feiten en context
Naar aanleiding van de heropstart van de scholen onder de regelgeving rond COVID-19 virus
en de strijd tegen de verdere verspreiding ervan, werden in de omgeving van de scholen
tijdelijke schoolstraten ingericht. Dit om de terugkeer naar de scholen veilig te laten verlopen
en de leerlingen aan te moedigen om met de fiets naar school te laten komen.
Deze maatregel laat toe om de vicieuze cirkel rond het brengen van de kinderen met de auto
omwille van de verkeersdrukte, te doorbreken.
Het zou een goede zaak zijn deze maatregelen rond de inrichting van de schoolstraten ook na
de COVID-19 periode, verder te zetten.
Hierbij is het ook nodig dat er een grondige evaluatie gebeurt, in samenspraak met de
scholen en rekening houdend met de specifieke verkeerssituatie van elke school.
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Gelet op het ter zitting aangebracht voorstel om het besluit aan te passen en waarbij wordt
voorgesteld om volgend artikel ter stemming voor te leggen:
"Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van de stappen en maatregelen die het college van
burgemeester en schepenen onderneemt rond de inrichting van schoolstraten, zoals vermeld
in het meerjarenplan, in navolging van de tijdelijke schoolstraten die ingericht werden in het
kader van de COVID-19-periode."
De gemeenteraad gaat éénparig akkoord met dit amendement.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van de stappen en maatregelen die het college van
burgemeester en schepenen onderneemt rond de inrichting van schoolstraten, zoals vermeld
in het meerjarenplan, in navolging van de tijdelijke schoolstraten die ingericht werden in het
kader van de COVID-19-periode.
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Bijkomende middelen voor lokale besturen uit het Vlaams noodfonds
(Punt aangevraagd door raadslid Quintyn)

Feiten en context
Op 2 juni ’20 maakte de Vlaamse regering bekend dat lokale besturen 87,3 miljoen euro
krijgen uit het zgn. Noodfonds. Dat is goed nieuws voor lokale cultuur-, jeugd-, en
sportverenigingen. Op die manier kan (gedeeltelijk) aan noodlijdende verenigingen worden
tegemoet gekomen. Maar hoe gaan we lokaal in onze gemeente om met die extra middelen?
Op ‘Vlaanderenhelpt.be’ staat dat ‘lokale besturen hiermee aan de slag kunnen om cultuur-,
jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen. Lokale besturen staan immers het dichtst bij de
inwoners en verenigingen en weten dus het best wat de noden zijn. Daarom zal er ook de
grootst mogelijke autonomie zijn, met zo min mogelijk planlast of administratieve
verplichtingen. Zodat steden en gemeenten vrij kunnen beslissen hoe ze deze middelen
spenderen.’ Onze gemeente krijgt 123.854,88 euro uit het Vlaams Noodfonds.
Hogere regelgeving


Goedkeuring van 17 juni 2020 door het Vlaams Parlement van de decretale basis voor
bijkomende financiering

Motivatie stemgedrag
De fractie Open VLD gaat niet akkoord met het amendement daar wij het te ruim vinden. De
voorgestelde artikels waren ons inziens veel concreter en duidelijker.
Gelet op het ter zitting aangebracht voorstel om het besluit aan te passen en waarbij wordt
voorgesteld om volgend artikel ter stemming voor te leggen:
"Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van de uitgangspunten en de planning van de
werkzaamheden van het schepencollege voor de uitwerking van de de verdeling van de
bijkomende middelen die het lokaal bestuur ontvangt uit het Vlaams Noodfonds."
De gemeenteraad stemt met 12 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem,
Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker,
Antoine Van Nieuwenhuyze, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche,
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Hannes Eechaute), 8 stemmen tegen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe,
Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn)
dit amendement.
Met 12 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Antoine Van
Nieuwenhuyze, 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:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van de uitgangspunten en de planning van de
werkzaamheden van het schepencollege voor de uitwerking van de de verdeling van de
bijkomende middelen die het lokaal bestuur ontvangt uit het Vlaams Noodfonds.

Namens de gemeenteraad

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Lokaal bestuur De Pinte

Kathleen Ghyselinck
Voorzitter gemeenteraad
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