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1

Goedkeuren notulen vorige vergadering

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


Decreet over het Lokaal Bestuur

Met 20 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Wim Vanbiervliet, Hilde
Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen,
Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele,
Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute), 1 onthouding (Leen Gryffroy)
Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
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Bekrachtiging burgemeesterbesluit betreffende tijdelijk
politiereglement in het kader van de verspreiding van het coronavirus
COVID-19. Aanvullende maatregelen betreffende de verplichting tot
het dragen van een mondmasker in alle publieke gedeelten van de
gemeentelijke en OCMW- gebouwen en faciliteiten en overige drukke
plaatsen

Feiten en context
In het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 dienen aanvullende
maatregelen genomen te worden betreffende de verplichting tot het dragen van een
Lokaal bestuur De Pinte
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mondmasker in alle publieke gedeelten van de gemeentelijke en OCMW- gebouwen en
faciliteiten en overige drukke plaatsen.
De burgemeester was van oordeel dat gezien de hoogdringendheid van de situatie, zijnde het
beperken van de verdere verspreiding van het Coronavirus, hij het advies van de
gemeenteraad niet kon afwachten.
Dit besluit moet door de gemeenteraad worden bevestigd op de eerstvolgende vergadering,
op straffe van verval.
Hogere regelgeving







Artikel 134 § 1 Nieuwe Gemeentewet
Ministeriële besluiten van 30 juni 2020 en 10 juli 2020 over de dringende maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
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
Richtlijnen van de Veiligheidsraad van 23 juli 2020 en 27 juli 2020
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


Burgemeesterbesluit van 28 juli 2020 betreffende tijdelijk politiereglement in het
kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Aanvullende maatregelen
betreffende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in alle publieke
gedeelten van de gemeentelijke en OCMW- gebouwen en faciliteiten en overige drukke
plaatsen

Motivering
In uitzonderlijke gevallen, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester
politieverordeningen maken in plaats van de gemeenteraad.
Vanaf zaterdag 11 juli heeft de federale overheid het dragen van een mondmasker verplicht
gemaakt op diverse plaatsen (winkels, bioscopen, musea en bibliotheken)
Vanaf zaterdag 25 juli 2020 wordt de geldende verplichting tot het dragen van een
mondmasker uitgebreid met markten, rommelmarkten, kermissen, alle openbare gebouwen
voor de delen die toegankelijk zijn voor het publiek en horecazaken (behalve als mensen aan
tafel zitten).
Deze lijst kan uitgebreid worden door de plaatselijke autoriteiten met alle andere drukke
plaatsen, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land. Het dragen van een
masker blijft altijd sterk aanbevolen in andere situaties.
Het is in het belang van ieders gezondheid dat de medewerkers en mandatarissen van de
gemeente en het OCMW, alsook de inwoners, de bezoekers en andere burgers zich voldoende
beschermen.
De verschillende diensten van gemeente en OCMW ontvangen in de eigen gebouwen en
faciliteiten (zoals recyclagepark) een groot en divers publiek waar aan dienstverlening wordt
gedaan.
Ook op alle drukke locaties (zoals op de speelpleintjes en skatepark) moeten de nodige
maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het
COVID-19 virus.
Alle inwoners van De Pinte ontvingen reeds een gratis mondmasker, evenals een aanvullend
masker van de federale overheid. De verplichting kan dus ook in de praktijk geïmplementeerd
worden en biedt duidelijkheid aan elke bezoeker.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 28 juli 2020 betreffende tijdelijk
politiereglement in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Aanvullende
maatregelen betreffende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in alle publieke
gedeelten van de gemeentelijke en OCMW- gebouwen en faciliteiten en overige drukke
plaatsen.
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Bekrachtiging burgemeesterbesluit betreffende digitaal vergaderen
door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau
op 7 augustus 2020

Feiten en context
Teneinde de verdere verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België in te
perken zijn drastische maatregelen vereist.
De “social distancing”-maatregelen die door alle supranationale gezondheidsorganisaties
ondersteund worden, werden reeds geïntroduceerd en aangenomen in alle landen.
Bijgevolg dienen er dringend maatregelen te worden genomen om de verdere verspreiding
van het Covid-19 virus tegen te gaan in het kader van de bescherming van de openbare
gezondheid. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om te vermijden dat de gezondheidszorg
onder zodanig zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig in het
gedrang komt.
Algemeen wordt aangeraden minstens 1,5 meter afstand te houden tussen personen.
Het fysiek laten doorgaan van de vergadering van het college van burgemeester en
schepenen en van het vast bureau op 7 augustus 2020 is dan ook niet verantwoordbaar
gezien de nieuwe opflakkering van het Covid-19 virus. Gezien de stabilisering van het aantal
besmettingen lijkt het niet noodzakelijk deze maatregel voor onbepaalde duur in te voeren.
Als lokaal bestuur en mandataris hebben wij een voorbeeldfunctie en in het kader van de
openbare gezondheid is het niet wenselijk om zich in een vrij kleine ruimte te begeven. Op 7
augustus 2020 zal er dan ook digitaal vergaderd worden en niet fysiek samen in het
gemeentehuis.
De burgemeester was van oordeel dat gezien de hoogdringendheid van de situatie, zijnde het
beperken van de verdere verspreiding van het Coronavirus, hij het advies van de
gemeenteraad niet kon afwachten.
Dit besluit moet door de gemeenteraad worden bevestigd op de eerstvolgende vergadering,
op straffe van verval.
Hogere regelgeving





artikel 134 § 1 Nieuwe Gemeentewet
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 6 augustus 2020 betreffende digitaal vergaderen door het
college van burgemeester en schepenen en het vast bureau op 7 augustus 2020

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 6 augustus 2020 betreffende
digitaal vergaderen door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau op 7
augustus 2020.

4

Bekrachtiging burgemeesterbesluit tot 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

Lokaal bestuur De Pinte
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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.
Op 27 mei 2020 werd dit burgemeesterbesluit reeds gedeeltelijk opgeheven voor wat het
bijzonder comité voor de sociale dienst betreft.
Op heden lijkt de pandemie redelijk onder controle waardoor ingrijpende maatregelen minder
nodig zijn.
Hierdoor is het verantwoordbaar de vergaderingen van de raden 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 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 de 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)
Burgemeesterbesluit van 20 augustus 2020 tot 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 20 augustus 2020 betreffende 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).
IZ-Pe rsoneel

5

Arbeidsreglement voor het gemeente- en OCMW personeel (art.186 §1
en §2 , 1° en 2° DLB) - vaststelling

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Kristof Agache, Schepen
Lieve Van Lancker, Voorzitter BCSD
Feiten en context
Het arbeidsreglement voor het gemeente- en OCMW personeel is aan een actualisatie
toe. Bovendien is het aangewezen in het kader van de integratie met het OCMW één
gecoördineerde versie van dit reglement vast te stellen.
Het gaat om een juridische actualisatie op grond van hogere wetgeving, zoals het decreet
over het lokaal bestuur, de terminologie van de decretale graden, de verwijziging naar de
decreten, de Wet Peeters en de invoering van een re-integratiebeleid.
Op inhoudelijk vlak werden volgende zaken gewijzigd:
 -Jaarlijkse vakantie:
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verduidelijking van de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen voor contractuelen
Vermelding mogelijks collectief verlof voor sommige diensten
Mogelijkheid overdracht bij ziekte naar volgend kalenderjaar voorzien (in kader Europese
rechtspraak)
Mogelijkheid overdracht bij dienstnoodwendigheden
Bijkomende verbodsbepalingen voor personeel WZC en poetsdienst
 Modaliteiten bij ziekte
Verduidelijking bedoeling verwittiging telefonisch
Bij reis naar het buitenland: verwittiging personeelsdienst
 Loon
digitale loonfiches
Opname regeling tegemoetkoming in de aankoopkosten van een bril voor
beeldschermwerk en een tussenkomst in gehoorbescherming
 Uurrooster
Uurroosters gemeenschappelijke arbeidsreglement
Geen stamtijd in de namiddag voor personeelsleden met een glijdend uurrooster in juli
en augustus
Opname algemeen kader voor deeltijdse uurroosters die binnen een voltijds vallen en
niet opgenomen worden ten gevolge de wet Peeters
Algemener opgenomen + onderscheid glijdende, semi-glijdende, variabele en vaste
uurroosters

-

Uurroosters arbeidsreglement buitendiensten OCMW
Voorzien 4,5/5 prestaties
Exploitatierooster voor poetsdienst met mogelijke werktijden
Actualisatie uurroosters woonzorgcentrum

 Reglement tijdsregistratie gemeenschappelijk arbeidsreglement
Bereikbaarheid vrijdagnamiddag niet voor dienst burgerzaken
Opname vakantiedagen in uren en minuten mogelijk voor alle personeelsleden, met
maximum van twee dagen per jaar
Verduidelijking vrijstelling van stamtijden bij vergaderingen raden

-



Reglement tijdsregistratie vaste uurroosters voorzien in arbeidsreglement
buitendiensten OCMW



Samenstelling basisoverlegcomité geüpdatet



Bijlage EHBO toediening en locaties verbandkisten voorzien



Reglement inzake e-communicatie geüpdatet



Opname gedragscode



Opname reglement track & trace



Opname reglement ad hoc telewerk
Startfase: sporadisch
 Opname reglement ‘maken en publiceren beelden personeel’

Hogere regelgeving






Wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van
de arbeidsreglementen, waarbij alle openbare besturen sinds juli 2003 verplicht zijn
een arbeidsreglement te hebben voor hun personeeL
Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn
Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk van 15 maart 2017
Decreet over het lokaal bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 en latere wijzigingen
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
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Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde
personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse Regering van 7 december 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 en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige
aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat de definitieve ambtsneerlegging
betreft

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 31 augustus 2015 in verband met het vaststellen
van het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel

Adviezen
Protocol van akkoord van 3 juni 2020 in verband met het arbeidsreglement voor het
gemeente- en OCMW-personeel
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het arbeidsreglement voor het gemeente- en OCMW personeel (art.186 §1 en §2 , 1° en 2°
DLB) wordt vastgesteld.
Artikel 2.
Het arbeidsreglement wordt aan ieder personeelslid bezorgd en toegelicht en naar de
Algemene directie toezicht op de Sociale inspectie gestuurd.
Artikel 3.
Dit arbeidsreglement gaat in vanaf 1 oktober 2020.
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Kader uitzendarbeid - vaststelling

Feiten en context
Een lokaal bestuur kan voor de invulling van vacatures uitzonderlijk beroep doen op
uitzendkrachten.
Het Vlaams decreet van 27 april 2018 betreffende uitzendarbeid in de lokale besturen heeft
een kader vastgesteld, in het KB van 7 december 2018 wordt weergeven wat kan begrepen
worden onder uitzonderlijk werk.
Het is de raad die het algemeen kader bepaalt waarbinnen uitzendarbeid mogelijk is binnen
het bestuur na overleg met de vakorganisaties. Binnen dit kader kan het uitvoerend orgaan
dan uitzendkrachten te werk stellen. Daarna moet er jaarlijks gerapporteerd worden aan de
vakorganisaties van hoeveel uitzendkrachten er gebruik werd gemaakt en het motief hiervoor.
Volgens het decreet is uitzendarbeid mogelijk in volgende gevallen:
 tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de
arbeidsovereenkomst is geschorst;
 tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de
arbeidsovereenkomst is beëindigd;
 tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid met deeltijdse
loopbaanonderbreking of met vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van
het zorgkrediet;
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tijdelijke vervanging van een statutair personeelslid die zijn ambt niet of slechts
deeltijds uitoefent;
een tijdelijke vermeerdering van werk;
uitvoering van uitzonderlijk werk;
in het kader van tewerkstellingstrajecten;
voor artistieke prestaties of werken.

Hogere regelgeving






Decreet van 27 april 2018 in verband met de uitzendarbeid in de Vlaamse
overheidsdiensten en de lokale besturen
Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel
Koninklijk Besluit van 7 december 2018 inzake de definiëring van uitzonderlijk werk in
uitvoering van artikel 1, §4 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke
arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve
van gebruikers
Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de
minimalevoorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositíe van de secretaris en de ontvanger van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 in verband met de
gecoördineerde rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW personeel
Besluit van de gemeenteraad van april 2019 betreffende de samenwerking met
Poolstok

Adviezen
Negatief Advies van het Bijzonder onderhandelingscomité overeenkomstig het syndicaal
statuut.
Motivering
Indien het bestuur flexibel, vlot en efficiënt wil inspelen op tijdelijke personeelsbehoeften, die
ontstaan naar aanleiding van onder meer uitval van personeelsleden door ziekte kan er
beroep gedaan worden op kandidaten uit een geldende werfreserve of kunnen
personeelsleden die een deeltijdse opdracht hebben de mogelijkheid worden geboden hun
prestaties uit te breiden.
Soms bieden deze maatregelen geen oplossing voor het invullen van dringende vacatures en
kan er volgens de wetgeving gebruik gemaakt worden van uitzendarbeid.
Het is de bedoeling om van de diensten van Poolstok gebruik te maken indien men voor
uitzendarbeid zou kiezen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het gemeentebestuur van De Pinte kiest ervoor om uitzendarbeid toe te laten in volgende
gevallen:
 tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de
arbeidsovereenkomst is geschorst voor maximaal 12 maanden;
 tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de
arbeidsovereenkomst is beëindigd voor maximaal 12 maanden;
 tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid met deeltijdse
loopbaanonderbreking of met vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van
het zorgkrediet voor maximaal 12 maanden;
 tijdelijke vervanging van een statutair personeelslid die zijn ambt niet of slechts
deeltijds uitoefent voor maximaal 6 maanden;
 een tijdelijke vermeerdering van werk voor maximaal 12 maanden;
 voor artistieke prestaties of werken voor maximaal 12 maanden.
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Artikel 2.
Er wordt prioritair een beroep gedaan op kandidaten uit een geldende wervingsreserve
vooraleer uitzendarbeid wordt toegepast. Kandidaten uit een wervingsreserve worden door de
gemeente aangesteld en niet door het uitzendkantoor. Indien mogelijk wordt aan
personeelsleden met een deeltijdse arbeidsovereenkomst of deeltijdse opdracht de
mogelijkheid gegeven om hun arbeidsovereenkomst of aanstelling tijdelijk uit te breiden.
Enkel indien deze maatregelen geen oplossing bieden, kan het gemeentebestuur een beroep
doen op uitzendkrachten.
Artikel 3.
De uitzendkrachten kunnen nooit tewerkgesteld worden met opeenvolgende dagcontracten.
Artikel 4.
Er worden geen uitzendkrachten aan het werk gezet of gehouden op dagen van staking of
lock-out.
Artikel 5.
De personeelsdienst brengt de representatieve vakorganisaties vooraf op de hoogte per
elektronische post van de gevraagde indienstnemingen van uitzendkrachten en dit uiterlijk de
dag voorafgaand aan de dag van indienstneming. Bij de verwittiging wordt vermeld voor
welke functie een beroep zal gedaan worden op een uitzendkracht, de vermoedelijke duur
ervan en welk uitzendkantoor als werkgever zal optreden.
Artikel 6.
In het eerste Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité (BOC) van het kalenderjaar
bezorgt de gemeente de globale informatie over de inzet van uitzendkrachten in het
voorafgaande kalenderjaar. Deze informatie bevat minstens:
 een opsomming van de functies, de weddeschaal en de redenen waarvoor beroep
werd gedaan op uitzendkrachten;
 het aantal dagen waarbij de desbetreffende functie door een uitzendkracht werd
ingevuld;
 de totale kostprijs van de inzet van uitzendkrachten per functie;
 het aantal uitzendkrachten waarop een beroep werd gedaan;
 de gegevens betreffende gebeurlijke arbeidsongevallen waarbij uitzendkrachten waren
betrokken.
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Geïntegreerd organogram en de daaruit voortvloeiende formatie van
het gemeente- en OCMW personeel - Aanpassing

Feiten en context
De gemeenteraad heeft op 19 november 2018 het geïntegreerde organogram voor het
gemeente-en OCMW personeel goedgekeurd.
Dit organogram is aan een actualisatie toe. Het organogram moet de werkelijkheid weergeven
en budgettair haalbaar zijn. Om voornoemde redenen werden er een aantal (nog niet
ingevulde) functies geschrapt en een aantal aanpassingen doorgevoerd. De structuur van het
organogram werd behouden, maar de bovenbouw werd bij alle clusters teruggeschroefd.
Daarbij werd er rekening gehouden met de doelstellingen van het meerjarenplan en werden
er enkele verschuivingen doorgevoerd.
Hogere regelgeving





Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
OCMW-decreet van 19 december 2008 en latere wijzigingen
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

Vorige beslissingen

Lokaal bestuur De Pinte
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Besluit van de gemeenteraad van 19 november 2018 in verband met het
geïntegreerde organogram voor het gemeente- en OCMW personeel

Adviezen
Positief advies van de aanwezige vakorganisatie in verband met het geïntegreerde
organogram en de daaruit voortvloeiende formatie van het gemeente- en OCMW personeel. Er
werden geen opmerkingen doorgegeven vanuit de andere vakorganisaties.
Motivering
De toelichtende nota, opgemaakt door de algemeen directeur, werd in de bijlage toegevoegd.
Dit organogram geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan het
lidmaatschap van het managementteam is verbonden.
Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte onthoudt zich omdat het nieuwe organogram de noden niet zal invullen op
de werkvloer en de dienstverlening naar de inwoners zal terugschroeven. Daarnaast
betreuren we het dat de extra budgettaire ruimte er niet toe geleid heeft om de E niveau’s
naar D op te waarderen, noch om bepaalde goede elementen vanuit het voorgaande
organogram te behouden.
De Open Vld fractie heeft hun bedenkingen bij de aanpassingen die werden gedaan.
Zo vinden ze het een gemiste kans dat de clusterverantwoordelijken geschrapt werden,
waardoor ze vrezen dat het MAT, met een 11-tal personen, niet efficiënt genoeg zal kunnen
werken.
Ze stellen ook vast dat er een upscaling is van alle categorieën, behalve voor categorie E en
betreuren dat deze categorie, die het minst verdient en met lonen die niet echt meer van
deze tijd zijn, uit de boot valt. Ze hopen dan ook dat het bestuur dit uiteindelijk zal inzien en
dit alsnog zal rechtzetten.
De Open Vld-fractie zal zich onthouden bij dit punt.
Met 13 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche,
Hannes Eechaute), 8 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard
Vermeyen, Christel Verleyen, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn)
Besluit:
Artikel 1.
Het geïntegreerd organogram van het gemeente- en OCMW personeel wordt zoals in de
bijlage vastgesteld.
Artikel 2.
De personeelsformatie voor gemeente- en OCMW personeel wordt als volgt vastgesteld:
Dienst
Functie
Statutair/contract Weddesch
Cluster
ueel
aal
Algemeen beheer Algemeen directeur
Statutair
Decretaal
Adjunct-algemeendirecteur
Statutair
Decretaal
Beleidsmedewerker
Contractueel
A1a-A3a
Jurist
Contractueel
A1a-A3a
Financieel beheer Financieel directeur
Statutair
Decretaal
Cluster Mens
MENS
Directeur
Contractueel
B6-B7
Residentiële
Kwalititeitscoördinator(samenwerkingsv Contractueel
A1a-A3a
ouderenzorg
erband)
(OCMW)
(OCMW)
Administratief medewerker
Contractueel
C1-C3
MENS
Hoofdverpleegkundige
Contractueel
BV5
Adjunct hoofdverpleegkundige
Contractueel
BV1-BV3
Kinesitherapeut
Contractueel
BV1-BV3
Lokaal bestuur De Pinte
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VTE
1
1
1
1
1
1
0,2
5
1,5
1
1
1

Woonzorgcentrum Ergotherapeut
verzorging
Animator
(OCMW)

Contractueel
Contractueel

BV1-BV3
C1- C3
BV1-BV3
C3C4/BV1BV3

1
0,5
0,5
7,5

Verpleegkundige

Contractueel

Zorgkundige

Contractueel

C1-C2

Logistiek leefgroepwerking
MENS
Ploegbaas
Woonzorgcentrum Technische beambten
facilitair team
Keukenhulpen (technische beambten)
(OCMW)
MENS
Kok
Woonzorgcentrum Hulpkok
keuken (OCMW)
MENS
Technische beambten
Poetsdienst
(OCMW)
MENS
Diensthoofd Burgerzaken
Burgerzaken
Administratieve medewerkers
MENS
Hoofd maatschappelijk werker (OCMW)
Welzijn
MENS
Maatschappelijk werker (OCMW)
Welzijn
Huis van het Kind
Administratief medewerker
MENS
Maatschappelijk werker
Welzijn
(OCMW)
Sociaal huis
Administratief medewerker

Contractueel
Contractueel
Contractueel
Contractueel

E1-E3
C1-C3
E1-E3
E1-E3

17,
5
4
1
8
2

(extern)
Contractueel

E1-E3

1

Contractueel

E1-E3

5,8

Contractueel
Contractueel
Contractueel

B1-B3
C1-C3
B4-B5

1
4
1

Contractueel

B1-B3

2

Contractueel
Contractueel

C1-C3
B1-B3

1
4

Contractueel

C1-C3

1

MENS
Vrije tijd
Algemeen

Diensthoofd Vrije tijd
Zaalwachters
Administratief medewerker

Contractueel
Contractueel
Contractueel

A1a-A3a
E1-E3
C1-C3

1
3
2,5

MENS
Vrije tijd
Sport

Sportfunctionaris
Sportpromotor
Sportpromotor
Technisch assistent sportpark
Cultuurbeleidscoördinator
Technicus

Contractueel
Contractueel
Contractueel
Contractueel
Contractueel
Contractueel

B1-B3
B1-B3
B1-B3
D1-D3
B1-B3
C1-C3

1
0,5
0,5
1
1
1

Bibliothecaris
Bibliotheekassistenten

Contractueel
Contractueel

B1-B3
C1-C3

MENS
Vrije tijd
Jeugd
MENS
Vrije tijd
Wijkwerking
Cluster Omgeving
OMGEVING
Wonen en milieu

Jeugdconsulent

Contractueel

B1-B3

1
1,6
4
1

Wijkcoördinator

Contractueel

B1-B3

0,5

Omgevingsambtenaar RO
Deskundige omgeving
Gis-coördinator
Administratief medewerker
Omgevingsambtenaar milieu
Administratief medewerker milieu

Contractueel
Contractueel
Contractueel
Contractueel
Contractueel
Contractueel

A1a-A3a
B1-B3
B1-B3
C1-C3
B4-B5
C1-C3

1
0,5
1
3
1
1

OMGEVING

Diensthoofd openbare infrastructuur

Contractueel

A1a-A3a

1

MENS
Vrije tijd
Cultuur
MENS
Vrije tijd
Bibliotheek
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Openbare
infrastructuur
Infrastructuur,
verkeer en
mobiliteit
OMGEVING
Onderhoudsperso
neel

Technisch logistiek medewerker
Administratief medewerker
Deskundige infrastructuur
Werkleider

Contractueel
Contractueel
Contractueel
Contractueel

D1-D3
C1-C3
B1-B3
B1-B3

1
0,5
1
1

Ploegbaas
Onderhoudspersoneel
Logistieke medewerker
OMGEVING
Ploegbaas
Technische
Technische assistenten
uitvoeringsdienst Poyvalente arbeiders

Contractueel
Contractueel
Contractueel
Contractueel
Contractueel
Contractueel

C1-C3
E1-E3
E1-E3
C1-C3
D1-D3
E1-E3

1
7,5
0,5
2
5
9

OMGEVING
Aankoopcel
Cluster
organisatie
ORGANISATIE
Administratie,
onderwijs,
communicatie en
personeel

Deskundige aankoop /gebouwen

Contractueel

A1a-A3a

1

Diensthoofd Interne zaken
Deskundige personeel
Administratief medewerker
Middagtoezichter onderwijs

Contractueel
Contractueel
Contractueel
Contractueel

A1a-A3a
B1-B3
C1-C3
C1-C3

Communicatieambtenaar
Logistiek medewerker communicatie
Beleidsmedewerker (incl. OCMW)
Deskundige Financiën
Administratief medewerker

Contractueel
Contractueel
Contractueel
Contractueel
Contractueel

B1-B3
E1-E3
A1a-A3a
B1-B3
C1-C3

1
1
4
0,1
6
1
1
1
1
1

ORGANISATIE
Financiën

Artikel 3.
Volgende functies onder algemeen beheer zijn uitdovend:
 Adjunct-algemeendirecteur - decretale graad
Volgende functies onder cluster Mens zijn uitdovend:
 Administratief assistent OCMW residentiële ouderenzorg - contractueel - D1-D3 - 1,5
VTE
 Hoofdverpleegkundige OCMW op niveau B4-B5 -statutair
 Animator - niveau D1-D3 - contractueel - contractueel
 Ploegbaas OCMW - statutair - D4-D5 - 1 VTE
 Administratief hoofdmedewerker Burgerzaken - statutair - C4-C5 - 1 VTE
 Administratief assistent Welzijn - D1- D3 - statutair - 1,7 VTE
 Administratief medewerker - C1-C3 - 0,5 VTE
 Bibliotheekbedienden - D1-D3 - statutair - 0,88 VTE
Volgende functies onder cluster Omgeving zijn uitdovend:
 Administratief hoofdmedewerker GIS - C4-C5 - statutair - 1 VTE
 Adjunct dienst Grondzaken (werkleider) - C4-C5 - statutair - 1 VTE
 Logistiek medewerker - E1-E3 - statutair - 1, 5 VTE
 Ploegbaas wegen en gebouwen - D4-D5 - statutair - 1 VTE
 Ploegbaas groen en feestelijkheden - D4-D5 - statutair - 1 VTE
Volgende functies onder cluster Organisatie zijn uitdovend:
 ICT-deskundige - B1-B3 - contractueel - 1 VTE
 Administratief medewerker - C1-C3 - contractueel - 1 VTE
Artikel 4.
Volgende functies maken deel uit van het managementteam:
 Algemeen directeur
 Adjunct-algemeendirecteur
 Financieel directeur
 Beleidsmedewerker
 Directeur WZC
 Diensthoofd Burgerzaken
 Hoofd maatschappelijk werker
 Diensthoofd Vrije tijd
 Omgevingsambtenaar RO
Lokaal bestuur De Pinte
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Diensthoofd Openbare infrastructuur
Diensthoofd Interne zaken

Artikel 5.
Volgende functies worden waargenomen door personeelsleden van de gemeente of in
samenwerkingsverband:
 Kwaliteitscoördinator OCMW - samenwerkingsverband met de stad Deinze
 Intern preventieadviseur - diensthoofd openbare infrastructuur
 Noodplanning - diensthoofd openbare infrastructuur
 Vertrouwenspersoon - maatschappelijk werker en communicatieambtenaar
 Informatieveiligheidsconsulent - samenwerkingsverband met de provincie
Artikel 6.
De personeelsformatie bestaat, met uitzondering van de decretale graden uit contractuele
betrekkingen. De statutaire personeelsleden die in dienst zijn op datum van de
inwerkingtreding van deze personeelsformatie behouden hun statutaire hoedanigheid zolang
ze deze functie blijven invullen.
IZ- Onde rwijs

8

Gemeentelijke basisschool - schoolwerkplan

Feiten en context
Het schoolwerkplan is het planningsinstrument van de school met intenties, standpunten,
werkwijzen, afspraken en maatregelen die betrekking hebben op doelen, inhouden,
vormgeving en organisatie van opvoeding en onderwijs op de specifieke school.
Een update van dit schoolwerkplan drong zich op omdat er een aantal veranderingen werden
ingevoerd, zo werd de school een Kiva-school, is er een sanctiebeleid en een decreet
leerlingenbegeleiding.
Het decreet basisonderwijs schrijft een aantal elementen voor die in het schoolwerkplan
moeten opgenomen worden:
1° de omschrijving van het pedagogisch project zijnde het geheel van fundamentele
uitgangspunten dat door het schoolbestuur voor de school wordt vastgelegd;
2° de organisatie van de school en voornamelijk de indeling in leerlingengroepen;
3° de wijze waarop het leerproces van de leerlingen wordt beoordeeld en hoe daarover wordt
gerapporteerd;
4° de voorzieningen in het gewoon onderwijs voor leerlingen met een handicap of die
leerbedreigd zijn, inclusief de samenwerkingsvormen met andere scholen van gewoon en/of
buitengewoon onderwijs;
5° de wijze waarop de school via haar zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid werkt aan de
optimale leer- en ontwikkelingskansen van al haar leerlingen.
Het schoolwerkplan dat werd opgemaakt op basis van het referentiekader onderwijskwaliteit
(ROK) door de schooldirectie bestaat uit 2 delen:
Deel 1: Decretaal gedeelte
Deel 2: Schoolwerkplan volgens referentiekader Onderwijs Kwaliteit.
Het decretale gedeelte moet door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Het tweede deel
van dit plan is een verzameling van mappen en documenten die voor de leerkrachten en de
inspectie bedoeld zijn. Het tweede deel is een levend document en wijzigt voortdurend;
Sommige aspecten zijn aan een schooljaar gebonden (data oudercontacten, rapporten,...).
Deze mappenstructuur werd gebaseerd op een model van OVSG.
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur
Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997

Adviezen
Verslag van de schoolraad van 22 juni 2020
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
Lokaal bestuur De Pinte
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De gemeenteraad keurt het decretale gedeelte van het schoolwerkplan, zoals gehecht in de
bijlage, goed.

9

Gemeentelijke basisschool - schoolreglement

Feiten en context
Het schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de
betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt. Elke aanpassing
aan dit schoolreglement dient te worden voorgelegd aan de schoolraad en nadien aan de
gemeenteraad.
Hogere regelgeving








Decreet over het lokaal bestuur
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 119, en latere wijzigingen
Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 27, 28, 33, 37, 54 en 172
quinquies
Omzendbrief NO/2017/01 van 2 juni 2017 betreffende samenstelling
ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs
Omzendbrief BaO/2007/05 van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het
basisonderwijs
Omzendbrief BaO/2002/1 van 8 februari 2002 betreffende informatie bij eerste
inschrijving en schoolreglement
Omzendbrief BaO/98/11 van 21 december 1998 betreffende het uitreiken van het
getuigschrift basisonderwijs

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 26 augustus 2019 betreffende het schoolreglement
van de gemeentelijke basisschool De Pinte

Adviezen


Verslag van het overleg in de schoolraad van 22 juni 2020

Motivering
Het huidige schoolreglement is aan actualisatie toe.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het bestaande schoolreglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 augustus 2019,
wordt opgeheven vanaf 1 september 2020.
Artikel 2.
Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd en treedt in werking vanaf 1
september 2020.
Artikel 3.
De meer specifieke regels en afspraken worden opgenomen in een infobrochure.
Artikel 4.
Het schoolreglement en de infobrochure worden bij elke inschrijving van een leerling en
nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager)
aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.
IZ- IGS
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Poolstok cvba- aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene
Vergaderingen

Lokaal bestuur De Pinte
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Feiten en context
De gemeenteraad heeft in zitting van 27 april 2020 beslist om toe te treden tot Poolstok cvba.
De gemeenteraad kan een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
aanduiden voor de Algemene Vergaderingen voor de volledige legislatuur.
Hogere regelgeving


Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 27 april 2020 in verband met de toetreding tot
Poolstok cvba

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
Op naam van Benedikte Demunck als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Op naam van Veerle Goethals als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen
met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding
Besluit:
Artikel 1.
Schepen Benedikte Demunck wonende te 9840 De Pinte, Hageland 1, wordt aangeduid om de
gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van Poolstok cvba en wordt
gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en
stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het
algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeenteraad te behartigen op
deze vergaderingen.
Artikel 2.
De algemeen directeur Veerle Goethals wonende te 9840 De Pinte, Stijn Streuvelslaan 13,
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van
Poolstok cvba.
Artikel 3.
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 4.
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan jasmina@poolstok.be.
Juridi sche d iens t
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Zichtbaar gebruik van mobiele camera's – verlenen toestemming aan
de politiezone Schelde-Leie

Feiten en context
De korpschef van de politiezone Schelde-Leie diende op 11 augustus 2020 een aanvraag in
tot het zichtbaar gebruik van mobiele camera’s, type bodycam.
Voor het gebruik van deze camera’s is de voorafgaande principiële toestemming van de
gemeenteraad noodzakelijk.
De doeleinden waarvoor de camera’s zullen worden gebruikt en de gebruiksmodaliteiten
werden vermeld in de aanvraag van de korpschef van de politiezone Schelde-Leie.
Op de politieraad van 16 juni 2020 werd budget vrijgemaakt voor de aankoop van bodycams.
Vooraleer tot gunning kan worden overgegaan, is er toestemming nodig van de gemeenten
om te filmen op het grondgebied.
Lokaal bestuur De Pinte
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Na goedkeuring door de gemeenteraad zal het politiecollege op 6 oktober 2020 tot gunning
overgaan.
Hogere regelgeving



wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en in het bijzonder artikel 25/4
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Aan de politiezone Schelde-Leie en aan de geïntegreerde politie wanneer zij optreden op het
grondgebied van de gemeente wordt toestemming verleend tot het zichtbaar gebruik van
mobiele camera’s, type bodycam.
Artikel 2.
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1. de politiezone Schelde-Leie, Florastraat 19 te 9840 DE PINTE
2. de procureur des Konings, Opgeëistenlaan 401 te 9000 GENT
Artikel 3.
De politiezone Schelde-Leie staat in voor de bekendmaking overeenkomstig artikel 25/4 §4
van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.
ROM-Milieu
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Definitief voorontwerp inrichting recyclagepark Zwartegat

Feiten en context
Het ontwerp inrichtingsplan voor het nieuw aan te leggen recyclagepark werd goedgekeurd op
de gemeenteraad van 26 maart 2018.
In augustus 2018 werd het definitief voorontwerp opgemaakt, zie bijlagen (3-4).
Wegens een te laag geraamd budget tijdens de vorige legislatuur diende het project tijdelijk
te worden stopgezet (24/11/2018) en kon dit pas verdergezet worden na de goedkeuring van
het meerjarenplan.
Na de goedkeuring van het definitief voorontwerp (bijlagen 1-2) kan dit worden doorgestuurd
naar OVAM voor de subsidieaanvraag en kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd.
Uitgaande van het goedgekeurde definitief voorontwerp wordt het ontwerp opgemaakt
omvattende:
- een inplantings- of situatieplan en alle plannen met enige principedetails nodig voor de
uitvoering der werken en die de aannemer een duidelijk zicht moeten geven in de aard van de
detaillering;
- het bijzonder bestek bevattende de reglementaire en verordenende bepalingen, de
administratieve en contractuele bepalingen, de opmetingsstaat en de samenvattende
opmeting;
- een offerteformulier waarin de samenvattende opmeting werd opgenomen;
- de gedetailleerde raming;
- het implementeren van de maatregelen voorzien in het Veiligheids- en Gezondheidsplan, in
het ontwerp.
De wijzigingen ten opzichte van het plan dat in 2018 werd opgemaakt zijn:
 Afsluitingen opgeschoven in functie van onderhoud gracht
 Trappen tussen containers toegevoegd
 Overkapping (zoals voorzien in meetstaat) ingetekend op grondplan.
 Bergruimte voor werfmateriaal toegevoegd
 Er is container voorzien voor kringloopgoederen en plaats voor kleding containers
Hogere regelgeving


Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, inzonderheid afdeling 3 van hoofdstuk 3
huishoudelijke afvalstoffen, artikel 26 tot en met artikel 28
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Besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen
(hierna het VLAREMA) en latere wijzigingen
Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016 tot vaststelling van het
Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval

Vorige beslissingen


Besluit gemeenteraad van 26 maart 2018 in verband met de goedkeuring ontwerp
inrichtingsplan recyclagepark

Plaats in meerjarenplan en budget




0309-01/222907/inrichten nieuw recyclagepark (1.700.000 euro)
0670-01/225507/verlichting (100.000,00 euro)
0309-01/214107/studie, plannen (125.000 euro)

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met het definitief voorontwerp voor het nieuw te realiseren
recyclagepark.
Artikel 2.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen
inzake de verwerving van de grond die nodig zijn om deze opdracht te realiseren.
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Naamswijziging en wijziging statuten, huishoudelijk reglement en
afsprakennota - Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
(GROS)

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Evelyne Gomes, Raadslid
Feiten en context
De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) wenst een
naamsverandering van de adviesraad. In plaats van te spreken over
ontwikkelingssamenwerking zou dit voortaan over internationale solidariteit zijn en dus de
naam te veranderen in Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit (GRIS).
Hiervoor moeten de statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota gewijzigd
worden zoals gehecht in bijlage.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 21 mei 2007 m.b.t. de statuten en huishoudelijk
reglement van de GROS

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De naamsverandering wordt goedgekeurd en hiermee ook de aanpassing van de statuten, het
huishoudelijk reglement en afsprakennota. Voortaan heet de adviesraad GRIS, Gemeentelijke
Raad voor Internationale Solidariteit.
Bu rgerzaken
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Toewijzen van nieuwe tijdelijke locatie voor het voltrekken van
huwelijken
Lokaal bestuur De Pinte
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Feiten en context
Door de COVID-19-maatregelen mogen er maximaal 100 personen aanwezig zijn op een
burgerlijk huwelijk. Er dient rekening te worden gehouden met de afstandsmaatregel van
anderhalve meter. Hierdoor heeft de gemeenteraadszaal een maximumcapaciteit van 30
personen.
Daarom zal er gekeken worden naar een alternatief. De traphal van het kasteel Scheldevelde
met uitbreiding naar de tuin komt in aanmerking als tijdelijke locatie voor het voltrekken van
de huwelijken.
Hogere regelgeving


Het Burgerlijk Wetboek, artikel 165/1

Motivering
Door de COVID-19-maatregelen en onze infrastructuur is een burgerlijk huwelijk momenteel
slechts toegankelijk voor maximum 30 personen.
Omdat het burgerlijk huwelijk momenteel het enige is wat de koppels nog rest door de
coronamaatregelen vindt men het toch heel belangrijk dat de familie het huwelijk kan
bijwonen.
Op basis van artikel 165/1 van het Burgerlijke Wetboek kan de gemeenteraad naast het
gemeentehuis andere openbare plaatsen met een neutraal karakter, waarvan het lokaal
bestuur het uitsluitend gebruiksrecht heeft, aanwijzen om huwelijken te voltrekken.
Om de capaciteit van het aantal personen - aanwezig op een burgerlijk huwelijk - te
verhogen, willen we tijdelijk de koppels de mogelijkheid geven om buiten te huwen.
De maximumcapaciteit voor burgerlijke huwelijken van 100 personen wordt aangehouden.
De traphal (met uitbreiding naar tuin) van kasteel Scheldevelde van De Pinte komt in
aanmerking.
Dit gebouw voldoet aan de vereisten zoals voorzien in artikel 165/1 van het Burgerlijk
Wetboek (neutraal karakter, openbaar zijn, uitsluitend gebruik door het lokaal bestuur).
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad gaat akkoord om vanaf 1 september 2020 de traphal van het kasteel
Scheldevelde met uitbreiding naar de tuin aan te duiden als bijkomende locatie voor het
voltrekken van huwelijken en dit zolang de sociale afstandsmaatregelen van toepassing zijn
tijdens de COVID-19-pandemie.
Gron dzaken
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Vervoerregioraad - nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 - kennisname

Feiten en context
Het Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 omvat een plan voor het kernnet (KN), het aanvullend
net (AN) en het Vervoer op Maat (VoM). De gemeenten hebben een adviserende rol voor wat
betreft het kernnet en een beslissende rol voor het aanvullende net en Vervoer op Maat.
Het plan is voorbereid door de verschillende organen van de vervoerregioraad : de ambtelijke
werkgroep, de vervoerregioraad en het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Gent.
Volgende timing werd door de Vervoerregio Gent vooropgesteld voor de voorlopige en
definitieve vaststelling van het Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021:
 Overmaken document OV-plan (kaart + nota): april 2020
 Advies schepencollege: periode tussen 20 april en 13 mei
 Vervoerregioraad - voorlopige vaststelling OV-plan: 13 mei
 Infomoment gemeenteraad: 2 avonden in mei en juni 2020
 Gemeenteraad: ter kennisgeving ten laatste in augustus
 Vervoerregioraad - definitieve vaststelling OV-plan: september - oktober 2020
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2 en artikel 40, § 1

Lokaal bestuur De Pinte
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Decreet betreffende de basisbereikbaarheid van 26 april 2019, artikel 8 betreffende de
taakstelling van de vervoerregioraad
De timing zoals gecommuniceerd door minister Lydia Peeters, Vlaams minister
bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, op 28 november 2019
De budgetten die toegewezen zijn aan de vervoerregio voor kernnet, aanvullend net
en vervoer op maat

Vorige beslissingen


Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 mei 2020 betreffende
de voorlopige vaststelling van het Openbaar Vervoersplan

Adviezen



Mobiliteitsraad van 23 oktober 2019
Mobiliteitsraad van 6 mei 2020

Motivering
Het Decreet Basisbereikbaarheid omschrijft de werking van de 15 vervoerregio’s en legt de
taken vast van de vervoerregioraad. Met de inrichting van vervoerregio’s, vervoerregioraden
en regionale mobiliteitsplannen creëerde de Vlaamse overheid een kader voor steden en
gemeenten waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen.
Binnen elke vervoerregio wordt een regionaal mobiliteitsplan opgesteld. Dat plan legt de
gezamenlijke mobiliteitsvisie van de lokale besturen voor alle vervoersmiddelen op lange
termijn vast. Het speelt in op de huidige en toekomstige mobiliteitsuitdagingen van de regio,
tekent het openbaar vervoersnetwerk uit, legt de link met het ruimtelijk beleid en stelt
maatregelen voor de verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid en het
fietsbeleid voor.
Ook de Vervoerregio Gent is gestart met het opstellen van dit plan waarin de gezamenlijke
mobiliteitsvisie van de lokale besturen voor alle vervoersmiddelen op lange termijn wordt
vastgelegd. Voor dit regionaal mobiliteitsplan is momenteel de Oriëntatienota opgesteld.
Daarnaast heeft de vervoerregio ook de opdracht een Nieuw Openbaar Vervoerplan (OV-plan)
te ontwikkelen. Dit voorliggende plan maakt deel uit van het proces waarin binnen de
Vervoerregio’s een regionaal mobiliteitsplan wordt opgesteld. Echter het Nieuw Openbaar
Vervoerplan loopt in tijd vooruit op het regionaal mobiliteitsplan: de implementatie ervan is
voorzien in december 2021.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van het Nieuw Openbaar Vervoersplan 2021.
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Samenwerkingsovereenkomst onderhoud fietssnelwegen 2020

Feiten en context
Na de aanleg van een fietssnelwegproject wordt de gemeente of stad eigenaar én beheerder
van deze fietssnelweg. Wat betreft het beheer van fietssnelwegen wil de Provincie steden en
gemeenten ondersteunen. Daarom kunnen gemeenten en steden een subsidie aanvragen
voor het onderhoud van de fietssnelweg, waarmee men 800 euro per kilometer vrijliggende
fietssnelweg in eigen beheer kan bekomen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 april 2020 beslist om de subsidie
"Subsidie Onderhoud Fietssnelwegen" aan te vragen. Hiervoor heeft de Provincie op 16 juni
2020 twee exemplaren van de samenwerkingsovereenkomst 'Subsidie Onderhoud
Fietssnelwegen" aan de gemeente bezorgd.
De overeenkomst werd door de deputatie ondertekend in zitting van 4 juni 2020.
De Provincie vraagt om een gemeenteraadsbesluit te treffen houdende goedkeuring van de
voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsovereenkomst dient in
uitvoering van het gemeenteraadsbesluit te worden afgesloten door het college van
burgemeester en schepenen.
Vorige beslissingen


Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 april 2020 betreffende
de aanvraag van de "Subsidie Onderhoud Fietssnelwegen"

Lokaal bestuur De Pinte
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Motivering
Deze subsidie wil gemeenten, autonome gemeentebedrijven en havenbedrijven ondersteunen
voor het regulier onderhoud en de winterdienst op vrijliggende fietssnelwegen.
Het bedrag van de subsidie is forfaitair en bedraagt 800 EUR per weerhouden kilometer
fietssnelweg. Het gecumuleerde bedrag van de provinciale subsidie en eventuele andere
betoelagingen mag de effectieve kost voor het onderhoud niet overschrijden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst "Subsidie Onderhoud
Fietssnelwegen", toegevoegd in bijlage aan dit besluit, goed.
Artikel 2.
De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd om de
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
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CREAT - instappen raamovereenkomst brandbestrijdingsmiddelen

Feiten en context
Doordat het lokaal bestuur is toegetreden tot de aanvullende diensten van Farys, kan er via
CREAT gebruik gemaakt worden van de raamovereenkomsten.
Het lokaal bestuur De Pinte wenst gebruik te maken van de overeenkomst voor
brandbestrijdingsmiddelen. Alle brandbestrijdingsmiddelen moeten immers jaarlijks
onderhouden en gekeurd worden. Via het raamcontract kunnen deze controles en
onderhoudsbeurten uitgevoerd worden. Zo is het gemeentelijke patrimonium in orde met de
wetgeving rond brandveiligheid.
Op deze overeenkomst is een bijdrage aan CREAT van 3% van toepassing.
Hogere regelgeving


Decreet over het Lokaal Bestuur

Vorige beslissingen


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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
Er wordt ingestapt op de raamovereenkomst brandbestrijdingsmiddelen via CREAT.
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Concessie blauwe zone - goedkeuring

Feiten en context
In het kader van de opdracht “Concessieopdracht parkeertoezicht blauwe zone” werd een
bestek met nr. 2020/351 opgesteld door de dienst Grondzaken.
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 3 jaar, te beginnen op 1 oktober 2020
of in onderlinge afspraak.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 18 september 2020 om 11.00 uur
voorgesteld. Aansluitend zal ook een nieuwe concessieovereenkomst worden opgemaakt.
Hogere regelgeving
Lokaal bestuur De Pinte
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Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten
Koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene
uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten en concessies, en latere wijzigingen

Motivering
De huidige concessieovereenkomst eindigt op 1 oktober 2020. Er dient een nieuwe concessie
aangegaan te worden en een nieuwe concessieovereenkomst te worden goedgekeurd.
Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte onthoudt zich nu er geen evaluatie is gebeurd van de bestaande situatie en
geen onderzoek is gebeurd naar de uitbreiding richting Pintestraat en de stationsomgeving.
Met 15 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann
Vandenbussche, Evelyne Gomes, Hannes Eechaute), 6 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde
Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn)
Besluit:
Artikel 1.
Het bestek met nr. 2020/351 voor de dienst “Concessieopdracht parkeertoezicht blauwe
zone”, opgesteld door de dienst Grondzaken wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten.
Artikel 2.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3.
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
 O.P.C. BVBA, Tildonksesteenweg 62 te 3020 Herent
 CITY PARKING NV, Belgicastraat 3, Bus 6 te 1930 Zaventem
 APCOA NV, Terbekehofdreef 64 te 2610 Wilrijk
 INDIGO PARK BELGIUM SA, Bijenstraat 21 te 9051 Sint-Denijs-Westrem
Artikel 4.
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 18 september 2020 om 11.00 uur.
Artikel 5.
De gemeenteraad keurt de ontwerp-concessieovereenkomst, zoals in de bijlage aan dit besluit
gehecht, goed.
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Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer éénrichtingsverkeer en parkeerverbod Cyriel Buysselaan

Feiten en context
Op 25 juni 2019 werd een bewonersoverleg georganiseerd met het bestuur en de
omwonenden van de Cyriel Buysselaan en de Hugo Verriestlaan. Op basis van dit initiatief
stelt de gemeente een aantal maatregelen voor rond het pleintje van de Cyriel Buysselaan.
Deze werden ingevoerd in augustus 2019. Samen met de bewoners van de straat en de
mobiliteitsraad werden de maatregelen geëvalueerd in het voorjaar van 2020.
Naar aanleiding van deze evaluatie werd beslist om de gewijzigde verkeerssituatie te
bestendigen.
De hierna voorziene maatregelen hebben betrekking op een gemeenteweg.
Lokaal bestuur De Pinte
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Hogere regelgeving








Wet van 16 maart 1968 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 het gebruik van de openbare weg en zijn wijzigingen
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, inzonderheid artikel 5
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens, inzonderheid artikel 4
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, i.h.b. artikel 285 en artikel 286

Vorige beslissingen


Besluit van de burgemeester van 30 augustus 2019 betreffende de tijdelijke
politieverordening voor het éénrichtingsverkeer en parkeerverbod te C. Buysselaan

Adviezen





Advies
Advies
Advies
Advies

van
van
van
van

de
de
de
de

mobiliteitsraad
mobiliteitsraad
mobiliteitsraad
mobiliteitsraad

van
van
van
van

26 juni 2019
29 januari 2020
6 mei 2020
27 mei 2020

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Rondom het pleintje in de Cyriel Buysselaan wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd. Dit wordt
aangeduid met een verkeersbord F19 met onderbord M5 ter hoogte van Cyriel Buysselaan 12
en twee C1-verkeersborden met onderbord M5 ter hoogte van Cyriel Buysselaan 22. Ter
hoogte van Cyriel Buysselaan 15 wordt een verkeersbord C31a (verboden links af te slaan)
met onderbord M5 geplaatst, ter hoogte van Cyriel Buysselaan 26 een verkeersbord C31b
(verboden rechts af te slaan) met onderbord M5.
Artikel 2.
Rondom het pleintje wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd langs de kant van de
woningen. Dit wordt aangeduid met de verkeersborden E3 ter hoogte van Cyriel Buysselaan
12 en 22. Op de hoek van Cyriel Buysselaan 15 en tegenover deze woning langs het plein zelf
wordt eveneens een parkeerverbod ingevoerd.
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
Financiën
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Retributiereglement voor verkoop van mondmaskers in publieke
gebouwen

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Lutgard Vermeyen, Raadslid
Feiten en context
Aangezien het dragen van mondmaskers wordt aangeraden en op vele plaatsen reeds
verplicht wordt opgelegd, is het opportuun om als lokaal bestuur ook in de mogelijkheid te
zijn om mondmaskers te verkopen tegen betaling.
Lokaal bestuur De Pinte
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De gemeente is financieel niet in de mogelijkheid om kosteloos mondmaskers te blijven
uitdelen.
Hogere regelgeving




Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende retributiereglement voor
het innen van fiscale en niet-fiscale vorderingen

Plaats in meerjarenplan en budget
0.BIB/0703-02/613000: 200 euro
Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte vindt dit, gezien de uitgebreide communicatie omtrent het dragen van
mondmaskers, alsook het feit dat zowel de lokale als federale overheid heeft voorzien in het
verdelen van mondmaskers, geen kerntaak van de gemeente. Bovendien stelt de fractie zich
vragen bij de contante betaling (die wordt afgeraden vanuit de veiligheidsraad) alsook de
administratieve last die dit met zich meebrengt voor de gemeente. Om die redenen beslist
Ruimte om tegen te stemmen.
De Open Vld-fractie onthoudt zich op dit punt. Volgens deze fractie is dit niet een taak van het
lokaal bestuur. Mondmaskers zijn te verkrijgen bij de apotheek en/of grootwarenhuizen.
Met 13 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche,
Hannes Eechaute), 5 stemmen tegen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe,
Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn), 2 onthoudingen (Christel Verleyen, Evelyne Gomes)
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt een retributie geheven op de aankoop van mondmaskers.
Artikel 2.
De retributie is verschuldigd door diegene die het mondmasker aankoopt.
Artikel 3.
De mondmaskers worden verkocht zolang de noodzaak ervan wordt opgelegd.
Artikel 4.
De retributie wordt bepaald op 1 euro per mondmasker.
Artikel 5.
De retributie van 1 euro wordt contant betaald bij aankoop tegen afgifte van een
betalingsbewijs.
Artikel 6.
De retributieschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze retributie
bij het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de datum van de contante inning van de retributie.
Het bezwaar moet op straffe van verval schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd zijn. Van het
bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen. Indien de
retributieschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk
vermeld worden in het bezwaar.
Artikel 7.
Dit retributiereglement treedt in werking op 15 september 2020 en heeft uitwerking tot en
met 31 december 2021.
Lokaal bestuur De Pinte
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Reglement op het gebruik van een verplaatsbare vaste camera op een
niet-besloten plaats (openbaar domein) inzake sluikstorten en
zwerfvuil

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Lutgard Vermeyen, Raadslid
Feiten en context
De gemeenteraad keurde op 27 januari 2020 het reglement goed op het gebruik van een
verplaatsbare vaste camera op een niet-besloten plaats (openbaar domein) inzake
sluikstorten en zwerfvuil.
Ondertussen werd echter ook het GAS-reglement aangepast en dient ingevolge deze
aanpassing de artikelnummers te worden gewijzigd.
Deze beslissing is dus enkel een rechtzetting van de artikelnummers van het GAS reglement
om het reglement op het gebruik van een verplaatsbare vaste camera te kunnen toepassen.
IVM was aangesteld voor artikels 41 Achterlaten van afval, 42 Huishoudelijk afval en
vergelijkbaar bedrijfsafval, 43 Selectieve inzameling en 44 Gebruik van de straatvuilnisbak –
volgens het oude GAS-reglement van 1 januari 2016.
Artikel 3 van het besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2020 mag hernomen worden,
maar dan volgens de artikels 40. Afvalvrij houden van openbaar domein; 41. Huishoudelijk
afval en vergelijkbaar bedrijfsafval; 42 Selectieve inzameling; 43. Gebruik van de
straatvuilnisbak - zoals omschreven in het GAS-reglement van 1 januari 2020.
Hogere regelgeving













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

Vorige beslissingen



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

Lokaal bestuur De Pinte

23/30



Besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2020 betreffende de goedkeuring van het
reglement op het gebruik van een verplaatsbare camera

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

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Lutgard Vermeyen, Raadslid
Feiten en context
In het ministerieel besluit van 13 maart 2020 wordt de federale fase van het nationaal
noodplan afgekondigd.
Eén van de maatregelen houdt in dat de inrichtingen die behoren tot de horecasector gesloten
worden vanaf 13 maart tot en met 3 april 2020, later verlengd tot 07 juni 2020.
De Vlaamse regering kent een éénmalige hinderpremie toe van 4 000 euro voor elke
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horecazaak die getroffen is door de verplichte sluitingsmaatregel en 160 euro per verplichte
sluitingsdag.
Op 13 maart 2020 vroeg L'ours Gourmand om uitstel voor de huur van de Pastorie te
Zevergem.
In 2018 werd de handelshuur overeenkomstig de handelshuurovereenkomst van 16/09/2010
hernieuwd van 1 december 2019 tot 30 november 2028 met L'Ours gourmand bvba. Een
vernieuwing van de handelshuurovereenkomst betekent geen nieuwe handelshuur.
Het vrijstellen van huur betekent een wijziging aan de voorwaarden die de gemeenteraad
besloot in zitting van 30 augustus 2010.
De duurtijd bedraagt meer dan 9 jaar.
De geïndexeerde handelshuur bedraagt momenteel 1 617,65 euro per maand.
De gemeenteraad dient te beslissen over de vrijstelling van de vergoeding.
Hogere regelgeving





Handelshuurwet
Burgerlijk wetboek
Decreet over het lokaal bestuur
Ministerieel besluit 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Vorige beslissingen




Gemeenteraad van 30 augustus 2010 waarin het huurcontract met de heer Marnix
Rigo en bvba Food & Events werd verlengd
Gemeenteraad van 30 augustus 2010 waarin het huurcontract met de heer Marnix
Rigo en bvba Food & Events werd overgedragen aan L'Ours Gourmand
College van burgemeester en Schepenen van 10 september 2018 waarin de
handelshuurovereenkomst verlengd werd met L'Ours Gourmand

Motivering
Er is sprake van een redelijke onmogelijkheid voor de huurder om het pand nog conform de
overeengekomen bestemming te gebruiken en om zijn verplichting tot betaling van de
huurprijs uit te voeren. De gemeente kent de vrijstelling van huur toe als steunmaatregel
voor de verplichte sluiting van horeca-inrichtingen.
Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte onthoudt zich bij dit punt omdat niet ingegaan werd om dit punt uit te
stellen teneinde alle nodige stukken toe te voegen, minstens om een aantal voorwaarden in te
schrijven waarin de huurder/concessionaris moet voldoen alvorens te kunnen genieten van
een vrijstelling.
De fractie Open Vld onthoudt zich bij dit punt. De horeca heeft het moeilijk gehad en nog,
maar een vrijstelling van drie maanden is, na rondvraag in de sector, niet marktconform en
niet te rechtvaardigen naar de rest van de horeca uit onze gemeente. De fractie vindt niet
alleen de financiële tussenkomst belangrijk maar ook andere tegemoetkomingen zoals de
tijdelijke uitbreiding van de terrassen. Onrechtstreeks worden hiermee alle inwoners van De
Pinte bereikt. Een win-win voor zowel de horeca als voor de Pintse inwoners, zonder
financiële injectie en voor een breder publiek toepasbaar.
Met 13 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche,
Hannes Eechaute), 7 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Christel
Verleyen, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn)
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad beslist om de handelshuur voor de Pastorie met L'Ours Gourmand vrij te
stellen voor de maanden april, mei, juni 2020.
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Concessie Viteux - Vrijstellen van vergoeding naar aanleiding van de
verplichte sluiting door corona-maatregelen

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Lutgard Vermeyen, Raadslid
Feiten en context
In het ministerieel besluit van 13 maart 2020 wordt de federale fase van het nationaal
noodplan afgekondigd.
Eén van de maatregelen houdt in dat de inrichtingen die behoren tot de horecasector gesloten
worden vanaf 13 maart tot en met 3 april 2020, later verlengd tot 07 juni 2020.
De Vlaamse regering kent een éénmalige hinderpremie toe van 4 000 euro voor elke
horecazaak die getroffen is door de verplichte sluitingsmaatregel en 160 euro per verplichte
sluitingsdag.
Dhr. en Mevr. Henri en Nora Verougstraete vragen vrijstelling van de vergoeding.
In 2006 werd de concessieovereenkomst goedgekeurd voor een periode van 30 jaar met De
Bonte Koe BVBA.
Het vrijstellen van de vergoeding betekent een wijziging aan de voorwaarden die de
gemeenteraad besloot in zijn zitting van 23 oktober 2010.
De duurtijd bedraagt meer dan 9 jaar.
De geïndexeerde vergoeding bedraagt momenteel 1 255,56 euro per maand.
De gemeenteraad dient te beslissen over de vrijstelling van de vergoeding.
Hogere regelgeving




Burgerlijk Wetboek
Decreet over het lokaal bestuur
Ministerieel besluit 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Vorige beslissingen


Gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2006 houdende de goedkeuring van de
concessieovereenkomst met De Bonte Koe bvba.

Motivering
Er is sprake van een redelijke onmogelijkheid voor de concessiehouder om het pand nog
conform de overeengekomen bestemming te gebruiken en om zijn verplichting tot betaling
van de vergoeding uit te voeren. De gemeente kent de vrijstelling van de vergoeding toe als
steunmaatregel voor de verplichte sluiting van horeca-inrichtingen.
Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte onthoudt zich bij dit punt omdat niet ingegaan werd om dit punt uit te
stellen teneinde alle nodige stukken toe te voegen, minstens om een aantal voorwaarden in te
schrijven waarin de huurder/concessionaris moet voldoen alvorens te kunnen genieten van
een vrijstelling.
De fractie Open Vld onthoudt zich bij dit punt. De horeca heeft het moeilijk gehad en nog,
maar een vrijstelling van drie maanden is, na rondvraag in de sector, niet marktconform en
niet te rechtvaardigen naar de rest van de horeca uit onze gemeente. De fractie vindt niet
alleen de financiële tussenkomst belangrijk maar ook andere tegemoetkomingen zoals de
tijdelijke uitbreiding van de terrassen. Onrechtstreeks worden hiermee alle inwoners van De
Pinte bereikt. Een win-win voor zowel de horeca als voor de Pintse inwoners, zonder
financiële injectie en voor een breder publiek toepasbaar.
Met 13 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche,
Hannes Eechaute), 7 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Christel
Verleyen, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn)
Besluit:
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Enig artikel.
De gemeenteraad gaat akkoord om de vergoeding voor de Bonte Koe bvba vrij te stellen voor
de maanden april, mei, juni 2020.
Gemeente raad
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Wekelijkse huisvuilophaling in de zomermaanden (Punt aangevraagd
door raadslid Gomes)

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Lutgard Vermeyen, Raadslid
Feiten en context
Om de afvalberg te verkleinen dient er gerichter gerecycleerd, gecomposteerd en bewuster
omgegaan worden met aankopen.
Door de nieuwe PMD-zakken zijn de restafvalzakken minder snel gevuld, wat een stap in de
goede richting is.
Helaas is het moeilijk voor inwoners die klein behuisd zijn of woonachtig zijn in een
appartement met klein of geen terras om hun afvalzakken ergens kwijt te kunnen. Daarom
zou een wekelijkse ophaling van het restafval in de zomermaanden een meerwaarde zijn.
Daarnaast zou een ondergronds afvalpunt in onze gemeente ook een pluspunt zijn.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Gelet op het ter zitting aangebracht voorstel om in het voorstel van besluit artikel 3 en 4
weg te laten en waarbij wordt voorgesteld om dit ter stemming voor te leggen:
"Artikel 1.
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om een
bevraging uit te voeren bij de bevolking in verband met hun bevindingen rond het schrappen
van de extra zomerophalingen.
Artikel 2.
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om te
bekijken of naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek het invoeren van de
zomerophalingen noodzakelijk is.
Artikel 3.
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om te
zoeken naar alternatieven.
Artikel 4.
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om te
onderzoeken of een ophaalpunt cfr. gemeente De Panne een waardig alternatief is."
Met 18 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Wim Vanbiervliet, Hilde
Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik
Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn, Hannes Eechaute),
2 onthoudingen (Christel Verleyen, Evelyne Gomes)
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om een
bevraging uit te voeren bij de bevolking in verband met hun bevindingen rond het schrappen
van de extra zomerophalingen.
Artikel 2.
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De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om te
bekijken of naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek het invoeren van de
zomerophalingen noodzakelijk is.
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Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Lutgard Vermeyen, Raadslid
Feiten en context
Op maandag 14 september 2020 zal er een algemene gemeenteraadscommissie doorgaan en
op 18 september is er terug de strapdag.
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Mondelinge vragen

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Lutgard Vermeyen, Raadslid
Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een mondelinge vraag wil stellen,
wordt genoteerd:
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid

Gomes: twee vragen
Verleyen: twee vragen
Van Den Abbeele: één vraag
Claeys: één vraag

De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.
2020/EG/6: Raadslid Gomes vraagt of er bij de speelpleinwerking Amigos extra aandacht
kan besteed worden aan inclusie. Zo vraagt ze dat bij de inschrijvingen kan worden
aangegeven dat kinderen een mogelijke beperking hebben. Verder vraagt zij ook om in een
workshop rond inclusie te voorzien. Er wordt geantwoord dat hiermee al is gestart en dat de
hoofdmoni's reeds bezig zijn met het doorlopen van een traject hieromtrent.
2020/EG/7: Raadslid Gomes wenst te vernemen wanneer de geplaatste paaltjes in de
Keistraat zullen geëvalueerd worden. Er wordt geantwoord dat dit zal gebeuren in het najaar,
in overleg met de gemeente Sint-Martens-Latem.
2020/CV/6: Raadslid Verleyen hoopt dat bij de aanleg van het Speelbos er de nodige
aandacht zal uitgaan naar minder valide kinderen. Er wordt geantwoord dat dit aandachtspunt
zeker zal worden meegenomen in de verdere besprekingen die in het kader van deze aanleg
worden gevoerd.
2020/CV/7: Raadslid Verleyen wenst te verwijzen naar het vele verkeer in de Rosdamstraat
en vraagt of het gemeentebestuur hierover in overleg kan gaan met Stad Gent. Er wordt
geantwoord dat dit besproken werd in het overleg met Stad Gent, er werd ook een voorstel
gedaan naar een vlottere doorstroming op het ronde punt. Dit voorstel wordt mee in
overweging genomen.
2020/MVDA/3: Raadslid Vanden Abeele wenst aan te geven dat er een mogelijks back-up
probleem is bij de dienst burgerzaken met betrekking tot het afleveren van rijbewijzen. Er
wordt geantwoord dat dit zal worden nagegaan.
2020/HC/2: Raadslid Claeys wenst de stand van zaken te kennen in verband met de
wegenwerken in de Bommelstraat. Op de infovergadering waar ook de buren zijn bevraagd
zijn er 2 bezorgdheden, namelijk het rooien van de bomen en de waterhuishouding. Er wordt
geantwoord dat wat de waterhuishouding betreft, het plan er was om een grote buffering te
bouwen onder de parking van het OCP maar dit bracht een kost met zich mee van 1.000.000
euro waardoor er gekeken wordt naar een alternatief. Het alternatief was om te werken met
een wadi in de weide naast het Bommeltje en de spoorweg maar deze is beschermd door
erfgoed. Erfgoed heeft dit voorstel afgewezen. Er wordt nu gekeken om met een
grachtenstelsel te werken.
Wat de bomen betreft is de vraag gesteld vanuit de mobiliteitsraad om een fietspad en een
voetpad te realiseren. Deze realisatie is niet mogelijk zonder de bomen te rooien tussen het
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Bommeltje en de spoorweg omdat de straat en de toeweg naar de overweg te smal is. De
vraag werd ook gesteld om het fiets- en voetpad achter de bomen te leggen maar dit voorstel
werd afgewezen door erfgoed.

Namens de gemeenteraad

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Kathleen Ghyselinck
Voorzitter gemeenteraad
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