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/

De gemeenteraad gaat éénparig akkoord om het agendapunt met betrekking tot de
bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 25 september 2020 tot gedeeltelijke opheffing
van het burgemeesterbesluit van 18 maart 2020 betreffende de politieverordening tot
afschaffen van de gemeente- en OCMW-raad en andere gerechtvaardigde maatregelen in de
strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) per hoogdringendheid op de agenda te plaatsen.

Openbaar
Inte rne 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 gemeenteraad keurt de notulen van de vorige vergadering goed, mits aanpassing van het
antwoord op de mondelinge vraag van raadslid Gomes inzake inclusie bij speelpleinwerking
Amigos. De hoofdmoni's zijn reeds bezig met het doorlopen van een traject hierrond.

2

Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 4 september 2020 tot
opheffing van het burgemeesterbesluit van 8 mei 2020 betreffende
digitaal vergaderen door de gemeenteraadscommissies in de strijd
tegen het Corona-virus (Covid-19)

Feiten en context

Lokaal bestuur De Pinte
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Bij burgemeesterbesluit van 8 mei 2020 werd digitaal vergaderen door de
gemeenteraadscommissies in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) opgelegd.
Op heden lijkt de pandemie redelijk onder controle waardoor ingrijpende maatregelen minder
nodig zijn.
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
Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie van de crisis coronavirus COVID-19
Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van
noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de
burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen



Burgemeesterbesluit van 8 mei 2020 betreffende digitaal vergaderen door de
gemeenteraadscommissies in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
Burgemeesterbesluit van 4 september 2020 tot opheffing van het burgemeesterbesluit
van 8 mei 2020 betreffende digitaal vergaderen door de gemeenteraadscommissies in
de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De raad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 4 september 2020 tot opheffing van het
burgemeesterbesluit van 8 mei 2020 betreffende digitaal vergaderen door de
gemeenteraadscommissies in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19).
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Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 25 september 2020 tot
gedeeltelijke opheffing van het burgemeesterbesluit van 18 maart
2020 betreffende de politieverordening tot afschaffen van de
gemeente- en OCMW-raad en andere gerechtvaardigde maatregelen in
de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) (agendapunt bij
hoogdringendheid)

Feiten en context
Bij burgemeesterbesluit van 18 maart 2020 werd de politieverordening tot afschaffen van de
gemeente- en OCMW-raad en andere gerechtvaardigde maatregelen in de strijd tegen het
Corona-virus (Covid-19) opgelegd.
Door dit besluit werden de gemeente- en OCMW-diensten vanaf 13 maart 2020 tot minstens
3 april 2020 voor het publiek gesloten. De diensten waren wel nog telefonisch en per mail
bereikbaar. Tevens waren dringende persoonlijke contacten nog mogelijk op afspraak.
Op heden blijft de pandemie aanhouden. Met het oog op de dienstverlening naar de burger
toe en de mondmaskerplicht in de gebouwen van het lokaal bestuur is het verantwoordbaar
de gemeente- en OCMW-diensten vanaf 1 oktober 2020 gedeeltelijk terug te openen voor het
publiek.
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 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 18 maart 2020 betreffende Politieverordening tot afschaffen
van de gemeente- en OCMW-raad en andere gerechtvaardigde maatregelen in de
strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
burgemeesterbesluit van 25 september 2020 betreffende gedeeltelijke opheffing van
het burgemeesterbesluit van 18 maart 2020 betreffende de politieverordening tot
afschaffen van de gemeente- en OCMW-raad en andere gerechtvaardigde maatregelen
in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De raad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 25 september 2020 tot gedeeltelijke
opheffing van het burgemeesterbesluit van 18 maart 2020 betreffende de politieverordening
tot afschaffen van de gemeente- en OCMW-raad en andere gerechtvaardigde maatregelen in
de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19).
Juridi sche d iens t
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Eeuwfeestlaan en Burgemeester Boonelaan - ontwerpakte overdracht
wegenis

Feiten en context
De wegenis van de verkaveling Eeuwfeestlaan en Burgemeester Boonelaan is tot op heden
nog niet kosteloos overgedragen aan de gemeente.
Betrokkenen gaan akkoord met de kosteloze overdracht.
De heer Mark Martien van de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid maakte
hiervoor de ontwerpakte op.
Hogere regelgeving



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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de ontwerpakte, zoals gehecht in bijlage, goed.
Artikel 2.
De heer Mark Martien, Vlaams commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, wordt
gemachtigd om de akte te ondertekenen.
Gron dzaken
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Baron de Gieylaan - Aanleg fietspad en riolering - goedkeuring
ontwerpplan

Feiten en context

Lokaal bestuur De Pinte
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Tussen de Keistraat en de Klossestraat wordt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad in
geveegd beton voorzien. Het fietspad wordt over het grootste deel afgescheiden van de rijweg
door een gracht. Het bestaande fietspad op grondgebied De Pinte wordt omgevormd tot een
voetpad. Ter hoogte van de Klossestraat wordt er een oversteekplaats voor fietsers en
voetgangers voorzien. Vanaf dat punt gaat het fietspad over in twee aanliggend verhoogde
enkelrichtingsfietspaden.
De oversteken van het Parkbos voor voetgangers en fietsers enerzijds en ruiters en
mountainbikers anderzijds worden beveiligd door middengeleiders met bajonetdoorsteek. Als
bijkomende verkeersremmende maatregel worden rijbaankussens voorzien. Ter hoogte van
de oversteken voor voetgangers worden zebrapaden en blindengeleiding voorzien. De rijweg
in asfalt heeft langs beide zijden een breedte van 3,05 m. Op de middengeleiders worden
bomen voorzien.
Langsheen de bebouwde kom van het tracé wordt er een gescheiden stelsel voorzien.
Het deel ten laste van de Stad Gent wordt geraamd op 242.798,00 euro (excl. btw). Het deel
ten laste van de gemeente De Pinte wordt geraamd op 129.790,00 euro (excl. btw). Het deel
ten laste van T.M.V.W. op 455.079,00 euro. Het deel ten laste van het fietsfonds (OostVlaanderen en Vlaams Gewest) op 253.771,25 euro (excl. btw).
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, §3, 1°

Vorige beslissingen


Besluit van het college van burgemeester en schepenen betreffende de
samenwerkingsovereenkomst voor de Baron de Gieylaan

Adviezen



Advies van de mobiliteitsraad van 13 maart 2019
Terugkoppeling naar de mobiliteitsraad van 24 april 2019

Motivering
In het kader van de aanleg van veilige fietspaden en het vernieuwen van de riolering hebben
stad Gent en gemeente De Pinte beslist om de Baron de Gieylaan heraan te leggen. Het
wegen- en rioleringsontwerp omvat de Hemelrijkstraat (tussen Kortrijksesteenweg en
kruispunt Jean-Baptiste Gieylaan) en de Jean-Baptiste Gieylaan (Gent)/Baron de Gieylaan (De
Pinte) tot aan de Keistraat.
Plaats in meerjarenplan en budget


2021/V-WEGEN/0200-01/224107/GEMEENTE/GZN/P075-2025

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de bij dit besluit gevoegde ontwerpplannen met betrekking tot het
aanleggen van een fietspad en riolering in de Baron de Gieylaan goed.
Artikel 2.
De gemeenteraad geeft toestemming om in een volgende budgetwijziging 2020 het nodige
investeringskrediet te voorzien.
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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 werd volgend lot gegund door het
college van burgemeester en schepenen:

Lokaal bestuur De Pinte
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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 niet goed gekeurd:
 VRK 16 - kosten Vandewalle/Verbeke - 2.179,03 euro (incl. btw)
 VRK 28 - opkuis gemeentehuis - 3.342,94 euro (incl. btw)
Beide verrekeningen zijn kosten die Monument wil verhalen op de nevenaannemers. Gezien
Monument geen contract heeft met deze aannemers, factureren zij naar de bouwheer. Na
adviesvraag bij Advocaten Rasschaert blijkt dat de bouwheer voor deze betaling dient in te
staan en de nevenaannemers in gebreke kan stellen om deze kosten terug te vorderen. Dit
advies werd opgevolgd.
Hogere regelgeving


Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, onder andere artikel 40 en
artikel 41

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 18 december 2019 betreffende het begrip 'Dagelijks
bestuur'
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
Besluit van de gemeenteraad van 30 juni 2020 betreffende de goedkeuring van de
meerwerken lot 01 - VRK 24.1-26.1-29.1-30

Adviezen


Advies van Advocaten Rasschaert van 30 juli 2020

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


2020/P011903.01/0119-03/221107/GEMEENTE/GZN/P011903.01

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 16 - kosten Vandewalle/Verbeke - 2.179,03 euro (incl. btw)
 VRK 28 - opkuis gemeentehuis - 3.342,94 euro (incl. btw)
VT-Cult uur
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Lokale erfgoedlijst - vaststelling

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Vincent Van Peteghem, Burgemeester
Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Leen Gryffroy, Ina Quintyn, Raadsleden
Feiten en context

Lokaal bestuur De Pinte
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De erfgoedraad is een erkend gemeentelijk adviesorgaan voor het onroerend erfgoedbeleid en
brengt advies uit over omgevingsaanvragen die betrekking hebben op lokaal onroerend
erfgoed.
Als referentiekader beheert de erfgoedraad een lokale erfgoedlijst. De lijst is onderverdeeld in
zes categorieën:
 Cat. 1: lokaal belangrijke erfgoed
 Cat. 2: erfgoed met suggesties naar de Vastgestelde Inventaris
o cat. 2-: gebouw te schrappen
o cat. 2+: gebouw toe te voegen
 Cat. 3: erfgoed dat vermeld staat op de Vastgestelde Inventaris
 Cat. 4: erfgoed met bovenlokale waarde. De erfgoedraad stelt voor om voor dit
gebouw een beschermingsdossier op te starten
 Cat. 5: erfgoed dat reeds een bescherming geniet omdat het opgenomen is in een
beschermd landschap of dorpsgezicht
 Cat. 6: erfgoed dat beschermd is als monument
De lokale erfgoedlijst werd het laatst goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december
2018. Sindsdien kwam de erfgoedraad 13 keer samen, er werd een advies geformuleerd over
24 gebouwen.
De lijst wordt in principe jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad, de erfgoedraad besloot
in 2019 om het volledige veldwerk opnieuw uit te voeren en de lijst op te schonen.
De Lokale erfgoedlijst telt 439 gebouwen, 60% daarvan staan ingeschreven onder cat. 1. En
van die 60% maakt ruim de helft (56%) deel uit van de cluster ‘Kleine Landeigendom’ (zie
lager).
De Vastgestelde Inventaris Bouwkundig erfgoed, werd het laatst juridisch vastgesteld op 28
november 2014 en telt tot op heden 63 gebouwen, dat is 14% van de gehele lijst.
In de vorige lijst werden heel wat gebouwen als cluster opgenomen (bv. Dorp 11 - 13 - 15,
Berkenlaan 3 - 5 of Pintestraat 5 t.e.m. 21), andere gebouwen werden afzonderlijk vermeld
hoewel die deel uitmaken van een geheel (bv. Baron de Gieylaan 163, 165, 167, 169).
In deze editie worden alle hoofdgebouwen afzonderlijk vermeld. In de omschrijving staat
vermeld of ze deel uitmaken van een cluster of geheel.
Vergunningen voor woningen die deel uitmaken van de cluster ‘Kleine Landeigendom’ worden
ter advies voorgelegd aan de erfgoedraad. Deze woningen hebben een bepaalde typologie en
het RUP bepaalt (art. 1.1 en art 1.2) dat die typologie moet behouden blijven. Deze woningen
werden in deze update van de lijst expliciet toegevoegd.
De splitsing van de clusters en opname van woningen uit de ‘Kleine landeigendom’ maakt dat
de lijst in 2020 fors uitgebreid lijkt (!), in essentie werd de lijst net minder omvangrijk: er
verdwenen 38 gebouwen en er werden slechts vier nieuwe gebouwen (niet deel uitmakend
van de ‘Kleine Landeigendom’) toegevoegd.
Geschrapte gebouwen
38 gebouwen werden sinds de laatste vaststelling van de lijst (GR december 2018) geschrapt:
Baron de Gieylaan 2, Baron de Gieylaan 8, Baron de Gieylaan 12, Baron de Gieylaan 149,
Boeregemstraat 13, Bommelstraat 39, Borluutlaan 29, Borluutlaan 31, Florastraat 16, Grote
Steenweg 118, Heirweg 6, Heirweg 26, Heirweg 46, Heirweg 62, Heirweg 64, Hondelestraat
1, Klossestraat 39, Klossestraat 41, Kriekestraat 2, Landuitstraat 10, Langevelddreef 92,
Langevelddreef 94, Oude Gentweg 18+ (woning), Pintestraat 5 - 9 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21
- 21a, Pintestraat 24, Pont-Noord 11, Scheldeveldestraat 1 - 3 - 5 - 7 - 9 ‘t Kruisken 26 en
Veldstraat 26.
Categoriewijzigingen
Van 45 gebouwen werd de categorie gewijzigd.
Volgende 35 gebouwen vallen vanaf nu ook onder categorie 2 (samen met 8 gebouwen uit
vorige editie)
(voorstel tot opname op de Vlaamse Inventaris van Bouwkundig Erfgoed):
Baron de Gieylaan 28, Baron de Gieylaan 30, Baron de Gieylaan 88, Baron de Gieylaan 102
(schuur en bakhuis), Den Beer 5, Den Beer 18, Dorp 11, Dorp 13, Dorp 15, Dorp 23, Dorp 24,
Dorp 25, Groenstraat 6, Grote Steenweg 81, Hageland 7, Klossestraat 59, Kriekestraat 13,
Landuitstraat 25, Langevelddreef 72, Langevelddreef 74, Langevelddreef 76, Langevelddreef
78, Oude Gentweg 18+ (Watertoren), Oude Gentweg 82, Pintestraat 12, Pintestraat 14,
Pintestraat 25, Pintestraat 48, Pintestraat 50, Pont-Noord 121, Pont-Noord 123, Scheldehout
5, Trekweg 2, Veldstraat 1, Veldstraat 46
Volgende gebouw valt nu ook onder categorie 3
Pintestraat 80 (beschermingsaanvraag werd verworpen)
Volgende 9 gebouwen vallen vanaf nu ook onder categorie 4
(voorstel tot bescherming - er wordt een beschermingsdossier ingediend):
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Baron de Gieylaan 98, Pintestraat 23, Pintestraat 35, Pintestraat 37 (staat in advies
erfgoedraad ten onrechte als nummer 36 aangeduid), Pintestraat 39, Pont-Noord 2,
Veldstraat 50, Wontergemstraat 1.
Een speciale vermelding voor de hoeve gelegen op Beukendreef 2: de hoeve maakt deel uit
van een beschermd landschap en wordt daarom in de erfgoedlijst onder categorie 5
ondergebracht. De hoeve is niet opgenomen op de Vlaamse inventaris. In 2018 werd beslist
de woning voor te stellen voor opname. Op 26 november 2019 volgende de beslissing om de
hoeve voor te stellen voor bescherming.
Toevoegingen
4 gebouwen werden toegevoegd op de lijst
Baron de Gieylaan 26 (cat. 1), Baron de Gieylaan 28 (cat. 2), Baron de Gieylaan 30 (cat. 2),
Scheldeveldestraat 18 (cat. 5)
Gebouwen in de cluster ‘Kleine Landeigendom’
De erfgoedraad wordt om advies gevraagd voor ingrijpende verbouwingswerken aan
woningen uit de cluster ‘Kleine Landeigendom’ (KLE). Deze woningen staan omschreven in het
RUP Centrumbocht onder art. 1.1 en art. 1.2. De lijst in RUP Centrumbocht heeft een aantal
gebouwen ten onrechte als deel uitmakend van de ‘Kleine Landeigendom’ aangeduid.
De KLE-woningen werden in de vorige lijst niet vermeld, tenzij ze effectief behandeld werden
door de erfgoedraad. In de lijst van december 2018 stonden dus reeds 11 woningen vermeld.
Baron de Gieylaan 107, Baron de Gieylaan 111, Baron de Gieylaan 117, Baron de Gieylaan
141, Borluutlaan 2, G. Gezellelaan 3, G. Gezellelaan 29, H. Conciencelaan 1, H. Conciencelaan
28, Kasteellaan 32, Kasteellaan 38
In de nieuwe update van de erfgoedlijst worden de KLE-woningen expliciet vermeld, dat
maakt het voor de lezers van de lijst duidelijk. Er werden 142 gebouwen ‘toegevoegd’. Over
vier gebouwen werd een advies geformuleerd.
Borluutlaan 13, Borluutlaan 23, H. Conciencelaan 6, H. Conciencelaan 18
Adviesvragen
Over 24 gebouwen werd een advies geformuleerd
Baron de Gieylaan 12, Beukendreef 3, Boeregemstraat 13, Bommelstraat 39, Borluutlaan 13,
Borluutlaan 23, Bosstraat 1, Den Beer 5, H. Conciencelaan 6, H. Conciencelaan 18, Heirweg
36, Kasteellaan 41, Landuitstraat 10, Nazarethstraat 4, Pintestraat 1, Pintestraat 25,
Pintestraat 26, Pintestraat 80+, Polderdreef 39, Polderdreef 41, Pont-Noord 19, Veldstraat 24,
Veldstraat 26, Zevenster 6
Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 31 augustus 2015 waarbij de erfgoedlijst werd
vastgesteld
Besluit van de gemeenteraad van 6 maart 2017 waarbij de erfgoedlijst werd
vastgesteld
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 waarbij de erfgoedlijst werd
vastgesteld

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad stelt de lijst met lokaal onroerend erfgoed, zoals gehecht in bijlage, vast.
Artikel 2.
De gemeentelijke erfgoedraad wordt om advies gevraagd bij bouw- of sloopaanvragen van de
op de lijst opgenomen gebouwen.
Artikel 3.
Eigenaars worden per brief geïnformeerd over de vermelding op de lijst.
Financiën
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Gemeentelijk subsidiereglement voor duurzame milieu- en
klimaatprojecten - goedkeuring

Feiten en context
Lokaal Bestuur De Pinte wil haar inwoners stimuleren om maatregelen en acties te nemen en
uit te voeren die het gemeentelijk klimaatbeleid ondersteunen. In het gemeentelijk
Lokaal bestuur De Pinte
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klimaatactieplan werden meerdere acties opgenomen om inwoners te stimuleren om minder
CO2 uit te stoten. Dit kan onder meer door het geven van een subsidie voor volgende
maatregelen om projecten op te zetten die mensen kunnen inspireren, informeren of
sensibiliseren rond klimaatvriendelijk gedrag.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 19 augustus 2005 m.b.t. subsidiereglement kleine
landschapselementen met wijziging dd 26 november 2007
Besluit van de gemeenteraad van 26 november 2007 m.b.t. subsidiereglement
natuurverven met wijziging dd 28 februari 2011
Besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2011 m.b.t. subsidiereglement
duurzaam hout

Adviezen



Advies van het Agentschap Binnenlands bestuur op 8 juni 2020
Advies van de MINA-raad op 19 mei 2020

Plaats in meerjarenplan en budget




12.000 euro
2020/0-PREMIDZM/0329-03/649139/GEMEENTE/DZM/IP-GEEN
2020/0-PREMIDZM/0340-03/649134/GEMEENTE/DZM/IP-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor duurzame milieu- en klimaatprojecten
zoals gehecht in bijlage, goed.
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Gemeentelijk subsidiereglement voor land- en tuinbouwers voor het
inzaaien van groenbedekkers en bloemenranden - goedkeuring

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Benedikte Demunck, Schepen
Feiten en context
Door de aanleg van een bloemenstrook verhoogt het voedselaanbod (pollen en nectar) voor
insecten zoals bijen en vlinders, waardoor hun overlevingskansen toenemen.
Bebloemde weiden dragen bij tot de biodiversiteit. Ze bieden een gemeenschap aan
verschillende planten en dieren. Vlinders, vogels en bijen maken er hun thuis van. Bijen
dragen op hun beurt bij aan de bestuiving van 80 % van de gewassen.
Bebloemde perceelsranden dragen ook bij aan een mooier landschap. Ze verhogen de
belevingswaarde van het agrarische landschap voor recreanten.
Voor land- en tuinbouwbedrijven bieden ze een kans om een verhoogde bijdrage te leveren
aan de noden van biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit.
Lokaal Bestuur De Pinte wil de bebloeming van perceelsranden stimuleren door middel van
een subsidiereglement voor land- en tuinbouwers. Op deze wijze biedt het bestuur
continuering aan een pilootproject dat de voorgaande jaren uitging van de provincie OostVlaanderen
Directe voordelen:
 Vochtverdamping in de herfst
 Bescherming van mineralen tegen uitspoeling
 Bescherming tegen wind
 Minder verslemping tijdens de winter
 Groen perceel
 Bescherming bijen
Overwegende dat er volgende indirecte voordelen zijn:
 Betere bodemstructuur
Lokaal bestuur De Pinte
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 Betere mineralenhuishouding
Activering van het bodemleven
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Adviezen




advies landbouwraad
advies ABB
advies VLM

Plaats in meerjarenplan en budget


2020/0-PREMIFIN/0380-02/649146/GEMEENTE/FIN/IP-GEEN: 5.000 euro per jaar

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor land- en tuinbouwers voor het inzaaien
van groenbedekkers en bloemenranden zoals gehecht in bijlage, goed.

10

Hulpverleningszone Centrum – dotatiebesluit - begroting 2021 goedkeuring

Feiten en context
Vanaf 1 januari 2019 vormen 18 steden en gemeenten de Hulpverleningszone Centrum.
Het ontwerp budgetwijziging 2021:
 werd goedgekeurd in het zonecollege van 9 september 2020, na bespreking in de
begrotingscommissie;
 wordt ter definitieve goedkeuring voorgelegd aan de zoneraad op 28 oktober 2020;
De begrotingsopmaak van de zone voor het volgende dienstjaar dient telkens te
worden goedgekeurd in de zoneraad van de maand oktober omwille van de door de
wetgever opgelegde termijnen inzake het goedkeuringstoezicht.
 past in het financieel meerjarenplan 2021-2025 dat ter goedkeuring wordt voorgelegd
aan de zoneraad van 28 oktober 2020.
De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat de begroting uitvoerbaar
zou zijn. Het bestuurlijk toezicht dient daarom een afschrift van de gemeenteraadsbesluiten
betreffende de dotaties aan de zone te ontvangen om de begroting voor het dienstjaar 2021
definitief te kunnen goedkeuren.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal 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


Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 - Meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente - vaststellen

Motivering
De dotaties van de gemeenten aan de Hulpverleningszone Centrum worden jaarlijks
goedgekeurd door de gemeenteraad. In functie van het ontwerp van de begroting en de door
de gemeenten aanvaarde verdeelsleutel worden voor 2021 door gemeente De Pinte volgende
dotaties toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum:
Lokaal bestuur De Pinte
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 282 760,17 euro voor de “exploitatietoelage Hulpverleningszone Centrum”;
 29 807,27 euro voor de “investeringstoelage Hulpverleningszone Centrum”;
 1 054,64 euro voor de pensioenbijdrage.
De gevraagde dotatie begroting 2021 bedraagt 313 622,08 euro.
De bijdrage past, met uitzondering van het investeringskrediet, in het gemeentelijke
meerjarenplan 0.MJP 2020-2025 goedgekeurd op 18 december 2019.
Plaats in meerjarenplan en budget



2021/0-DOTATIE/0410-03/649441: 293 488 euro
2022/1-DOTATIE/0410-03/664800: 28 760 euro

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de volgende dotaties aan de Hulpverleningszone Centrum voor
dienstjaar 2021 goed:
 282 760,17 euro voor exploitatie,
 29 807,27 euro voor investeringen,
 1 054,64 voor de pensioenbijdrage.
Artikel 2.
In een volgende meerjarenplanaanpassing zal het tekort van de investeringsdotatie
geactualiseerd worden.
Artikel 3.
Een voor eensluidend verklaard afschrift zal van deze beslissing worden overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid en aan de hulpverleningszone Centrum.
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Semestriële opvolgingsrapportering 30/06/2020 - kennisname

Feiten en context
Het decreet lokaal bestuur legt de verplichting op om tussentijds een opvolgingsrapportering
voor te leggen aan de raad. Dit moet minstens één keer per jaar gebeuren over de toestand
per 30/06.
De opvolgingsrapportering vergelijkt het gerealiseerde beleid van het lopende jaar met het
geplande. Ze geeft de mogelijkheid om op te volgen hoe ver het staat met de uitvoering van
de beleidsdoelstellingen en actieplannen zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.
De rapportering maakt ook melding van de financiële risico's.
Daarnaast moet de opvolgingsrapportering melding maken van de eventuele wijzigingen in de
grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft bij de opmaak van het
planningsrapport waarover het tussentijds rapporteert. Dit is voor deze
opvolgingsrapportering nihil.
De tussentijdse rapportering is niet specifiek gericht op de bewaking van de kredieten, maar
moet de raadsleden wel toelaten om ook de evolutie van de uitgaven en ontvangsten van het
lopende jaar op te volgen.
De opvolgingsrapportering bestaat uit een stand van zaken prioritaire actieplannen, een
vergelijking gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven lopend jaar en aanvullende
informatie.
In het meerjarenplan 2020-2025 gebeurt het presentatieniveau op actieplan.
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

Lokaal bestuur De Pinte
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Omzendbrief KB/ABB 2019/4: strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale en
provinciale besturen

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 - Meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente - vaststellen
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 september 2020 Semestriële opvolgingsrapport 30/06/2020 - kennisnemen

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van de semestriële opvolgingsrapportering per 30 juni 2020.
Gemeente raad

12

Opvolging mondelinge vragen en toegevoegde agendapunten kennisname (Punt aangevraagd door raadslid Vanbiervliet)

Feiten en context
Sinds het begin van de legislatuur heeft de fractie Ruimte diverse agendapunten toegevoegd
aan de agenda van de gemeenteraad, alsook werden diverse mondelinge vragen gesteld.
Vanwege het college van burgemeester en schepenen werden deze punten veelal positief
onthaald en werd vaak meegedeeld dat men de informatie zou meenemen, bespreken met de
betrokken diensten of concrete maatregelen zouden worden genomen.
Via huidig agendapunt wenst de fractie de diverse punten in herinnering te brengen en te
informeren naar de concrete opvolging die gegeven werd door het college van burgemeester
en schepenen.
Om een en ander overzichtelijk te houden worden de diverse punten, zoals gehecht in bijlage,
overlopen in chronologische volgorde en per gemeenteraad. Waar nodig werden bijkomende
vragen gesteld:
28 januari 2019:
Vraag Ina Quintyn ivm de planning voor de gemeentelijke kampen in functie van het piekjaar
2015
Werd het aanbod aangepast en/of uitgebreid?
25 maart 2019:
Vraag van Wim Vanbiervliet ivm het ter beschikking stellen van computers in de
buitenschoolse opvang zodat digitaal huiswerk kan worden gemaakt.
Wanneer werd dit besproken en wat is de beslissing?
29 april 2019:
2019/LV/2: Vraag van Lut Vermeyen om op heel korte termijn de nodige acties op te zetten
voor de bijen met enkele concrete voorbeelden.
Wanneer werd dit met de dienst besproken en werd dit specifiek weerhouden in het MJP?
2019/LV/3: Vraag van Lut Vermeyen ivm de nodige sensibilisering van de inwoners om
minder water te gebruiken aangezien het huidige grondwaterpeil erg laag is.
2019/WV/9: Vraag van Wim Vanbiervliet om bij de start van het werkingsjaar van de
speelpleinwerking EHBO-cursussen te organiseren.
2019/IQ/2: Vraag van Ina Quinteyn aangaande het gebruik van glyfosaat.
Welk gevolg werd gegeven aan het PV dat werd opgesteld en welke maatregelen werden er
genomen of voorgesteld door het lokaal bestuur?
24 juni 2019:
2019/WV/10: Vraag Wim Vanbiervliet om een foorkast te plaatsen in het Scheldeveldepark.
Wanneer werd dit met Fluvius besproken en wat zijn de concrete plannen op vandaag? Werd
budget voorzien in het MJP?
26 augustus 2019:
Toegevoegd punt door Hilde Claeys ivm de begraafplaatsen.
Welke maatregelen werden intussen genomen voor de verdere opwaardering van de
gemeentelijke begraafplaatsen?
2019/WV/13: Vraag van Wim Vanbiervliet om de facturen van EVA Onsa via
domiciliëringsopdracht te laten verlopen.
Intussen wordt de opvang volledig georganiseerd door FERM. Kan voorzien worden in
domiciliëring? Werd dit meegenomen in de besprekingen naar aanleiding van het nieuwe
contract dat recent werd afgesloten?
30 september 2019:
Toegevoegd punt door Ina Quintyn ivm de aangepaste bushaltes
Lokaal bestuur De Pinte
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Werd intussen nagegaan welke bushalte hiervoor in aanmerking komt en wanneer zullen de
nodige werken worden uitgevoerd?
2019/LV/7: Vraag van Lut Vermeyen om een concrete actie van een inwoner rond
klimaatopwarming te ondersteunen.
Werd er contact opgenomen met de inwoner en welke concrete acties zijn hieruit
voorgevloeid?
2019/WV/14: Vraag van Wim Vanbiervliet ivm het naleven van de zone 30 in de
Groenstraat en Leopoldlaan en eventuele begeleidende maatregelen die kunnen worden
voorzien.
Wanneer werd dit doorgegeven aan de lokale politie en welke maatregelen werden er
genomen?
2019/WV/16: Vraag van Wim Vanbiervliet ivm het gebruik van de parking aan Sportpark
Moerkensheide.
Het nieuw voetbalseizoen staat voor de deur en FC Merelbeke speelt de thuismatchen nog
steeds op Moerkensheide.
Wat werd er concreet ondernomen?
25 november 2019:
2019/MVDA/9: Vraag van Marthe Van Den Abeele tot opfrissing van de Finse piste en het
speelterrein in ’t Wijngaardeke.
2019/IQ/4: Vraag van Ina Quintyn ivm de kap van bomen op de fietssnelweg en het
Europaplein
Werd er voorzien in de beloofde heraanplant nu het eerstkomende plantseizoen reeds voorbij
is?
16 december 2019:
2019/WV/19: Vraag van WIm Vanbiervliet ivm de wettelijke verplichting om zich aan te
melden bij het UBO-register.
Werd dit intussen voor de gemeentelijke VZW’s in orde gebracht
18 december 2019:
2019/TD/7: Vraag van Trudo Dejonghe ivm lichtpanne op het Sportpark Moerkensheide.
Wanneer werd dit besproken met Farys en welke maatregelen werden genomen om te
vermijden dat dit in de toekomst niet meer zou kunnen gebeuren?
27 april 2020:
2020/LV/1: Vraag van Lut Vermeyen ivm de verslagen van de adviesraden.
Wanneer werd dit aan de betrokken diensten doorgegeven en waarom werd dit nog niet in
orde gebracht, bijzonder voor wat betreft de adviesraden binnen de dienst Vrije Tijd?
25 mei 2020:
2020/MVDA/1: Vraag van Marthe Van Den Abbeele om ook voor de aanvullende
agendapunten van de gemeenteraad een nieuwsbrief te voorzien.
Intussen zijn we 2 gemeenteraden verder. Werd dergelijke nieuwsbrief verstuurd?
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van de opvolging die door het college van burgemeester en
schepenen werd gegeven aan de diverse punten die door de fractie Ruimte werden
toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad evenals de mondelinge vragen die werden
gesteld.
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De Pinte solidair met vluchtelingen (Punt aangevraagd door raadslid
Quintyn)

Feiten en context
Al maanden zitten er 5.500 kinderen zonder ouders vast op de Griekse kampen, in
schrijnende omstandigheden. En dat terwijl de coronacrisis er nog steeds hevig woedt. De EU
deed daarom in maart 2020 een oproep aan haar lidstaten om solidariteit te vertonen en een
deel van deze kinderen op te vangen. Op 8 mei 2020 besliste de Belgische regering om 18
kinderen een warme thuis te bieden. Zij kwamen begin augustus aan in België.
30 minderjarigen opnemen, terwijl je weet dat 5.500 minderjarigen wachten op opvang, dat
is slechts een peulschil. Ondertussen is men op Lesbos een nieuw vluchtelingenkamp aan het
bouwen. Met welk recht houden de Europese lidstaten duizenden mensen zonder enig
perspectief en in de meest erbarmelijke omstandigheden vast?
De Pinte kan zich ook solidair tonen. In de eerste plaats kan dat door hierover zelf actie te
ondernemen.
Lokaal bestuur De Pinte
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Hogere regelgeving



De opvangwet van 12 januari 2007
VN-Migratiepact

Gelet op het toegevoegd voorstel van besluit zoals ingediend door raadslid Quintyn:
"Artikel 1
De gemeenteraad toont zich solidair met Griekenland en de vluchtelingen die er vastzitten en
geeft opdracht aan het College van burgemeester en schepenen om in te gaan op de brief
#ikbensolidair van Vluchtelingenwerk Vlaanderen om te laten zien dat er een draagvlak is en
om een engagement te vragen aan de regering om meer vluchtelingen op te vangen

Artikel 2
De gemeenteraad geeft opdracht aan het College van burgemeester en schepenen om zich
bereid te tonen jonge vluchtelingen op te vangen en inspanningen te doen om
opvangplaatsen te creëren en pleeggezinnen te zoeken"

Gelet op het ter zitting aangebracht voorstel om het besluit aan te passen en waarbij wordt
voorgesteld om volgende artikels ter stemming voor te leggen:
"Artikel 1.
De gemeenteraad beslist dat initiatieven die inspanningen leveren om pleeggezinnen te
zoeken of de vluchtelingenproblematiek onder de aandacht brengen, gratis gebruik mogen
maken van de gemeentelijke logistieke ondersteuning en gemeentelijke lokalen.
Artikel 2.
De gemeenteraad vraagt aan de Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit (GRIS)
om een voorstel te doen hoe de resterende middelen in ons noodhulpfonds voor 2020 kunnen
toegekend worden aan (een)vereniging(en) die zich inspannen voor de
vluchtelingenproblematiek."
De gemeenteraad gaat éénparig akkoord met dit voorstel.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad beslist dat initiatieven die inspanningen leveren om pleeggezinnen te
zoeken of de vluchtelingenproblematiek onder de aandacht brengen, gratis gebruik mogen
maken van de gemeentelijke logistieke ondersteuning en gemeentelijke lokalen.
Artikel 2.
De gemeenteraad vraagt aan de Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit (GRIS)
om een voorstel te doen hoe de resterende middelen in ons noodhulpfonds voor 2020 kunnen
toegekend worden aan (een)vereniging(en) die zich inspannen voor de
vluchtelingenproblematiek.
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Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

Feiten en context
Er zijn geen mededelingen.

15

Mondelinge vragen

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

Claeys: één vraag
Van Den Abbeele: drie vragen
Dejonghe: twee vragen
Vermeyen: één vraag
Gomes: één vraag

De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.
2020/HC/3: Raadslid Claeys wenst de stand van zaken te vernemen inzake de
geluidsmetingen in het kader van de geluidsschermen te Zevergem. Er wordt geantwoord dat
volgens de laatste berichten, De Pinte helemaal bovenaan staat op de lijst van de te meten
gemeenten. Door corona is dit opgeschort omdat er minder verkeer was waardoor dit geen
realistisch beeld zou geven.
2020/MVDA/4: Raadslid Van Den Abbeele wenst de stand van zaken te vernemen van het
bomenbeheersplan. Er wordt geantwoord dat er recent een overleg is doorgegaan tussen de
bevoegde dienst en de tuinbouwdienst. Binnenkort staat een vergadering gepland met
betrekking tot de actualisatie van de plan en waarbij Park Scheldevelde ook zal worden
meegenomen.
2020/MVDA/5: Raadslid Van Den Abbeele wenst te verwijzen naar de cijfers over de
armoedebarometer die recent zijn verschenen. Ze wenst hierbij te vernemen hoe het in onze
gemeente is gesteld. Er wordt geantwoord dat hier ook een stijging is vastgesteld maar de
cijfers zijn vandaag pas bekend gemaakt waardoor dit pas morgen in detail zal bekeken
worden.
2020/MVDA/6: Raadslid Van Den Abbeele vraagt zich af of er nu minder wordt gehandhaafd
in de verkeerszones aan 30 km/u? Er wordt geantwoord dat dit niet het geval is. Er werden
hierover ook geen opmerkingen gemaakt in de politieraad maar dit zal nog eens worden
doorgegeven.
2020/TD/2: Raadslid Dejonghe heeft vastgesteld dat er van de Moeistraat naar de brug
geen enkel zichtbaar blauw bord staat om aan te kondigen dat er een fietspad aanwezig is. Hij
vraagt om aan de achterzijde van het bestaande bord hiervoor de nodige signalisatie aan te
brengen. Er wordt geantwoord dat de opmerking terecht is en dat dit verder zal worden
bekeken met de bevoegde dienst.
2020/TD/3: Raadslid Dejonghe wenst te verwijzen naar de infomarkt over het RUP te
Zevergem. Hij vraagt meer info over het totaal aantal sociale woningen en vraagt waar deze
staan opgelijst. Er wordt geantwoord dat men voor de gehele gemeente aan 90 sociale
woningen komt als er wordt opgeteld wat er momenteel aan sociale woningen staat, in
aanbouw is of vergund. Als er wordt opgeteld wat verankerd is via het RUP centrumbocht dan
komt men uit ruim boven het bindend sociaal objectief van 99 sociale huurwoningen.
2020/LV/3: Raadslid Vermeyen wenst te melden dat het Hagelandpad er slecht bij ligt en
vraagt of daar iets aan kan gedaan worden. Er wordt geantwoord dat daarvoor eerst de
juridische status van dit pad moet worden bekeken voordat de gemeente hiervoor
maatregelen kan treffen.
2020/EG/8: Raadslid Gomes wenst te vernemen hoeveel wijken er hebben deelgenomen
aan het overleg tijdens de beide weekends in sepember. Er wordt geantwoord dat dit overleg
niet is kunnen doorgaan omwille van de corona-maatregelen waardoor de wijkfeesten ook niet
zijn kunnen doorgaan.

Namens de gemeenteraad

Lokaal bestuur De Pinte
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Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Kathleen Ghyselinck
Voorzitter gemeenteraad
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