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Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en de beslissingen van de federale overheid
betreffende het coronavirus (Covid-19), is op 26 oktober 2020 een burgemeesterbesluit
opgemaakt waarbij beslist werd dat de gemeenteraad enkel nog digitaal zal plaatsvinden.
Ingevolge artikel 7 §5 van het Decreet over het Lokaal Bestuur zit de heer Wim Vanbiervliet
de gemeenteraad voor als waarnemend voorzitter tot de heer Vincent Van Peteghem het
ambt van voorzitter overneemt.
De gemeenteraad gaat éénparig akkoord om het agendapunt met betrekking tot de
bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 4 november 2020 betreffende
politieverordening tot sluiten van de bibliotheek in de strijd tegen het Corona-virus per
hoogdringendheid op de agenda te plaatsen.
De gemeenteraad gaat éénparig akkoord om het agendapunt aangevraagd door een raadslid
betreffende de sluiting van de bibliotheek in het kader van het coronavirus 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

Met 19 stemmen voor (Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine
Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen,
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Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina
Quintyn, Hannes Eechaute), 2 onthoudingen (Laure Reyntjens, Liselotte Thienpont)
Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd mits aanpassing van het antwoord
op de mondelinge vraag van raadslid Dejonghe wat betreft de signalisatie van het fietspad. En
mits aanpassing van de mondelinge vraag van raadslid Gomes over het overleg met de
wijken.

2

Akteneming van verhindering titelvoerend burgemeester

Feiten en context
Bij Ministerieel besluit van 10 december 2018 werd de heer Vincent Van Peteghem benoemd
tot burgemeester van de gemeente De Pinte met ingang van 1 januari 2019.
De heer Vincent Van Peteghem heeft de eed afgelegd in handen van de waarnemende
gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen op vrijdag 21 december 2018.
In zitting van de gemeenteraad van 2 januari 2019 nam de gemeenteraad kennis van de
benoeming en eedaflegging van de heer Vincent Van Peteghem tot burgemeester van de
gemeente De Pinte.
Op 1 oktober 2020 heeft de heer Vincent Van Peteghem de eed afgelegd in de handen van de
Koning als vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale
fraude van de federale regering.
Conform artikel 60 van het decreet lokaal bestuur neemt de gemeenteraad akte van de
verhindering van de burgemeester die lid is van de federale regering.
De verhindering als burgemeester houdt van rechtswege de verhindering in als voorzitter van
het vast bureau.
Hogere regelgeving


Artikel 40, 41, 60 en 62 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en
latere wijzigingen.

Vorige beslissingen


Beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2019 betreffende mededeling
benoeming en eedaflegging burgemeester.

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt akte van de verhindering van de heer Vincent Van Peteghem als
burgemeester van de gemeente De Pinte.

3

Mededeling benoeming en eedaflegging waarnemend burgemeester

Feiten en context
De procedure voor de benoeming van de waarnemend burgemeester op basis van de akte van
voordracht wordt geregeld in de artikelen 58 en 59 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Op 9 oktober 2020 werd een akte van voordracht van een kandidaat-burgemeester voor de
gemeente De Pinte ingediend bij de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. Met die akte
werd mevrouw Lieve Van Lancker voorgedragen voor het ambt van waarnemend
burgemeester van de gemeente De Pinte.
De akte van voordracht werd ontvankelijk verklaard en mevrouw Lieve Van Lancker wordt
benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente De Pinte bij ministerieel besluit
van 18 oktober 2020.
Mevrouw Lieve Van Lancker heeft de eed afgelegd in handen van de gouverneur van de
provincie Oost-Vlaanderen op 20 oktober 2020.
Lokaal bestuur De Pinte
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Mevrouw Lieve Van Lancker heeft het ambt van waarnemend burgemeester opgenomen.
Hogere regelgeving



Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende de benoeming van mevrouw Lieve
Van Lancker tot waarnemend burgemeester van de gemeente De Pinte

Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de benoeming van mevrouw Lieve Van Lancker tot
waarnemend burgemeester bij ministerieel besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 18 oktober 2020.
Artikel 2.
De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging van mevrouw Lieve Van Lancker in
handen van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen op datum van 20 oktober 2020.

4

Kennisname van het ontslag als voorzitter van de gemeenteraad door
mevrouw Kathleen Ghyselinck

Feiten en context
De voorzitter van de gemeenteraad, mevrouw Kathleen Ghyselinck, bood op 14 oktober 2020
haar ontslag aan als voorzitter van de raad bij haar plaatsvervanger. Gezien het inzagerecht
gegeven is over alle stukken van de raad in de periode van 16 oktober 2020 tot en met 25
oktober 2020, hebben alle leden van de raad de kennisgeving van dit ontslag gekregen. De
heer Wim Vanbiervliet, waarnemend voorzitter op basis van artikel 7, §5, derde lid 2° van het
decreet lokaal bestuur, heeft kennis genomen van het ontslag van mevrouw Kathleen
Ghyselinck als voorzitter van de raad bij mailbericht van 26 oktober 2020.
De gemeenteraad dient kennis te nemen van dit ontslag.
Hogere regelgeving


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

Vorige beslissingen


Gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2019 betreffende verkiezing van de voorzitter van
de gemeenteraad

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag als voorzitter van de gemeenteraad door
mevrouw Kathleen Ghyselinck.

5

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

Feiten en context
De gemeenteraad verkiest op de raadsvergadering onder de gemeenteraadsleden van
Belgische nationaliteit een voorzitter.
De verkiezing gebeurt op basis van een akte van voordracht, ondertekend door meer dan de
helft van de gemeenteraadsleden en van de gemeenteraadsleden verkozen op dezelfde lijst
als de voorgedragen kandidaat.
De akte van voordracht van een kandidaat-voorzitter werd op 16 oktober 2020 aan de
algemeen directeur overhandigd, zijnde uiterlijk acht dagen voor de vergadering van de
gemeenteraad. De algemeen directeur overhandigde voorafgaand aan de zitting de fysieke
akte aan de voorzitter van de raadsvergadering.
De voorzitter van de raadsvergadering stelt vast dat de akte van voordracht ontvankelijk is
overeenkomstig de voorwaarden van artikel 7 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Lokaal bestuur De Pinte

3/28

De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter maakt geen melding van de
einddatum van het mandaat en maakt geen melding van diegene die hem zal opvolgen voor
de resterende duurtijd van het mandaat.
De kandidaat-voorzitter heeft de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid afgelegd waardoor
er geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad dient afgelegd te worden.
Hogere regelgeving


Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van
de kandidaat-voorzitter van 16 oktober 2020.
Artikel 2.
De gemeenteraad verklaart de voorgedragen kandidaat-voorzitter, de heer Vincent Van
Peteghem, gemeenteraadslid, verkozen als voorzitter van de gemeenteraad.
Artikel 3.
De heer Vincent Van Peteghem neemt het ambt van voorzitter over.

6

Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 26 oktober 2020 betreffende
politieverordening betreffende digitaal vergaderen door de
bestuursorganen in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)

Feiten en context
Teneinde de verdere verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België in te
perken zijn drastische maatregelen vereist.
De “social distancing”-maatregelen die door alle supranationale gezondheidsorganisaties
ondersteund worden werden reeds geïntroduceerd en aangenomen in alle landen.
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 vergaderingen van de gemeenteraad, de raad voor
maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en de
gemeenteraadscommissies vanaf heden is dan ook niet verantwoordbaar.
Het coronavirus COVID-19 is echter steeds meer aanwezig in onze samenleving, dagelijks zijn
er nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames. Omwille van de bescherming van de
volksgezondheid is het dan ook aangewezen om de volgende vergaderingen van de
gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en schepenen,
vast bureau en gemeenteraadscommissies opnieuw digitaal te laten doorgaan.
Deze maatregel is van toepassing voor onbepaalde duur en zal worden opgeheven van zodra
het Covid-19 virus voldoende onder controle is.
Dit besluit dient te worden bekrachtigd op de eerstvolgende gemeenteraad, 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 23 oktober 2020 houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 18 oktober 2020 houdende 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
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
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Vorige beslissingen


Burgemeesterbesluit van 26 oktober 2020 betreffende Politieverordening betreffende
digitaal vergaderen door de bestuursorganen in de strijd tegen het Corona-virus
(Covid-19)

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 26 oktober 2020 betreffende
politieverordening betreffende digitaal vergaderen door de bestuursorganen in de strijd tegen
het Corona-virus (Covid-19).

7

Bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 16 oktober 2020 tot
opheffing 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)

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.
Bij burgemeesterbesluit van 25 september 2020 werd het burgemeesterbesluit van 18 maart
2020 gedeeltelijk opgeheven voor wat betreft de sluiting van de gemeente- en OCMWdiensten voor het publiek. De burgemeester besliste toen de gemeente- en OCMW-diensten
vanaf 1 oktober 2020 gedeeltelijk terug te openen voor het publiek.
Op heden blijft de pandemie aanhouden en stijgen het aantal besmettingen aanzienlijk. Het is
dan ook niet verantwoordbaar de gemeente- en OCMW-diensten open te houden voor het
publiek. De diensten zullen wel nog telefonisch en per mail bereikbaar zijn. Tevens zijn
dringende persoonlijke contacten nog mogelijk op afspraak.
Dit eerder genomen burgemeesterbesluit tot opheffing moet door de gemeenteraad worden
bekrachtigd op de eerstvolgende vergadering, op straffe van verval.
Hogere regelgeving







artikel 134 § 1 Nieuwe Gemeentewet
Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie van de crisis coronavirus COVID-19
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 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)
burgemeesterbesluit van 16 oktober 2020 tot opheffing van het burgemeesterbesluit
van 25 september 2020 tot gedeeltelijke opheffing van het burgemeesterbesluit van
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18 maart 2020 betreffende de politieverordening tot afschaffen van de gemeente- en
OCMW-raad en andere gerechtvaardigde maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus (Covid-19)
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De raad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 16 oktober 2020 tot opheffing 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).
IZ- Onde rwijs

8

Gemeentelijke basisschool - capaciteitsbepaling basisonderwijs

Feiten en context
Een schoolbestuur moet de capaciteit voor elke school, onderwijsniveau en vestigingsplaats
bepalen in geval het bestuur leerlingen op basis van capaciteit wenst te weigeren.
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur
De nieuwe gemeentewet

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 26 augustus 2019 in verband met de gemeentelijke
basisschool - capaciteitsbepaling basisonderwijs

Adviezen


Overleg in de schoolraad van 25 juni 2019

Motivering
De capaciteit van de school, het niveau en de vestigingsplaats wordt maximaal vastgelegd
voor zover de veiligheid van de kinderen niet in het gedrang komt.
Tot nu werd de capaciteit vastgesteld op 175 kleuters en 325 leerlingen voor het lager
onderwijs. Vanaf het schooljaar 2020-2021 zou de capaciteit op 200 voor de kleuters en 300
voor het lager onderwijs komen.
Door de capaciteit voor de kleuterklassen en het lager onderwijs vast te leggen worden
overvolle klassen vermeden (maximum 25 per klas).
Ook in andere scholen in De Pinte werd dit zo vastgelegd.
Het schoolbestuur kan ondanks het bereiken van de capaciteit toch bepaalde leerlingen
inschrijven (conform het decreet basisonderwijs van 25/02/1997 art.37novies §5).
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Capaciteitsbepaling :
§1 De capaciteit wordt voor inschrijvingen vanaf schooljaar 2021-2022, tot anders bepaald,
beperkt tot volgende maximumaantallen:
- Gemeentelijke basisschool De Pinte, Polderbos 2 te 9840 De Pinte
niveau kleuter:
 Instap: 50
 1ste kleuterklas: 50
 2de kleuterklas: 50
 3de kleuterklas: 50
niveau lager onderwijs:
 1ste leerjaar: 50
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 2de leerjaar: 50
 3de leerjaar: 50
 4de leerjaar: 50
 5de leerjaar: 50
 6de leerjaar: 50
§2 De capaciteitsbepaling wordt bekend gemaakt aan alle belanghebbenden via een brief
aan de ouders, de gemeentelijke website en de website van de school.
Artikel 2.
Aanmeldingsperiode
§1 De aanmeldingsperiode voor alle leerlingen start ten vroegste op de eerste schooldag van
maart van het voorgaande schooljaar.
§2 De directeur bepaalt de inschrijvingsperiodes rekening houdend met artikel 2 §1 van dit
besluit.
§3 De aanmeldingsperiode wordt bekend gemaakt via brief aan de ouders, de gemeentelijke
website en de website van de school.
Artikel 3.
Het schoolbestuur kan in bepaalde situaties leerlingen toch inschrijven als de
maximumcapaciteit bereikt is.

9

Aanmeldingsprocedure onderwijs

Feiten en context
Voor het schooljaar 2021-2022 zal er opnieuw gewerkt worden met een
aanmeldingsprocedure voor de 5 basisscholen van De Pinte.
Hiervoor dient men voor 15 november een standaarddossier of een afwijkingsdossier in te
dienen via de Commissie inzake Leerlingenrechten.
Bij het indienen van het dossier moet men de criteria bepalen op welke manier de kinderen
geordend worden in het systeem. Ook moet men bepalen of men voorrang wenst te verlenen
aan de broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeel. Tot slot moet men ook
weten voor welk capaciteitsniveau men wenst aan te melden.
Wat de ordeningscriteria betreft, heeft men volgende mogelijkheden:
 Afstand: van de school tot domicilie en/of werkplek ouder
 Schoolkeuze: plaats van de school op de voorkeurslijst van de ouder
 Toeval: enkel in combinatie met afstand of schoolkeuze
Men kan deze criteria ook combineren.
De basisscholen van De Pinte houden rekening met de relatieve aanwezigheid van
indicatorleerlingen en passen de verplichte dubbele contingentering toe bij 1ste en 2de
kleuterklas en 1ste leerjaar. Zij volgen het percentage die gepubliceerd wordt op de website
van AGODI.
Hogere regelgeving




Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997
Omzendbrief BaO/2012/01 in verband met inschrijvingsrecht en
aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 26 augustus 2019 in verband met de
samenwerkingsovereenkomst Centraal Aanmeldingsregister ten behoefte van
onderwijsinstellingen
Besluit van de gemeenteraad van 30 september 2019 in verband met een
aanmeldingsprocedure onderwijs

Adviezen



Advies van de schoolraad van 4 december 2018
Advies van lokaal overleg scholen van 23 oktober 2020

Motivering
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De directies zijn van mening dat het criterium van visie van de school, het pedagogisch aspect
het belangrijkste criterium is bij een aanmelding . Na de schoolkeuze zou men dan in tweede
instantie rekening willen houden met de afstand.
Het is aangewezen voorrang te verlenen aan broers en zussen en kinderen van personeel,
men kan deze samen digitaal aanmelden met de andere/overige leerlingen met respect voor
voorrang. Broers en zussen en kinderen van personeel worden dan eerst geordend. De
directies zijn eveneens van oordeel dat men best voor alle leerjaren aanmeldt.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de aanmeldingsprocedure met
als eerste keuze de ordeningscriteria van de schoolkeuze en in tweede instantie de afstand
van de school.
Artikel 2.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het gegeven dat er voorrang wordt verleend
aan kinderen die behoren tot dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel en dat het
capaciteitsniveau waarvoor men aanmeldt geldt voor alle jaren.
Artikel 3.
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om een
aanmeldingsdossier op te maken voor de volgende schooljaren rekening houdend met
bovenstaande artikelen en dit in te dienen bij de bevoegde instantie, tot anders bepaald.
IZ- IGS
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IGS Westlede - algemene vergadering van 1 december 2020 beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij IGS Westlede.
De gemeente werd per mail van 19 oktober 2020 opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering van IGS Westlede die op dinsdag 1 december 2020 plaats heeft om
19.00 u in het hoofdgebouw van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080
Lochristi. Als de corona-richtlijnen dit niet toelaten zal er een digitale oplossing gezocht
worden.
Een dossier met de dagorde en documentatie bij de agendapunten werd aan de gemeente
overgemaakt.
Hogere regelgeving





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

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarbij de vertegenwoordiger en de
plaatsvervangend vertegenwoordigers werden aangeduid om de gemeente te
vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IGS Westlede tot de algehele
vernieuwing van de gemeenteraden
Besluit van de gemeenteraad van 26 oktober 2020 waarbij een nieuwe
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen wordt
aangeduid

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
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vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van IGS
Westlede.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De agendapunten van de algemene vergadering van IGS Westlede van 1 december 2020 en
de daarbij horende documentatie worden goedgekeurd:
1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 2 juni 2020
2. Activiteiten en strategie
3. Begroting 2021
4. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente Kruishoutem
Artikel 2.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente, mevrouw Ann Vandenbussche, of de
plaatsvervangend vertegenwoordiger, Erik Van de Velde, die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van IGS Westlede op 1 december 2020, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor opgenomen in
het artikel 1.
Artikel 3.
Voormelde beslissingen zullen worden uitgevoerd waaronder onder meer kennisgeving
hiervan te verrichten aan IGS Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi.
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TMVS DV (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services
Dienstverlenende Vereniging) - algemene vergadering van 8 december
2020 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVS DV . TMVS DV heeft op 14 setepmber 2020 een
oproepingsbrief aan de gemeente overgemaakt voor de algemene vergadering van TMVS DV
op 8 december 2020, waarin de agenda werd meegedeeld.
De gemeenteraad moet voor elke algemene vergadering het mandaat van de
vertegenwoordiger vaststellen en goedkeuring verlenen aan de punten op de agenda van de
algemene vergadering.
Hogere regelgeving





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

Vorige beslissingen



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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
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De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de
algemene vergadering TMVS DV van 8 december 2020 en de daarbij behorende documentatie
nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 2021 (cfr. artikel 432 DLB)
4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen
Varia
Artikel 2.
De raad draagt de vertegenwoordiger, raadslid Leen Gryffroy of de plaatsvervangend
vertegenwoordiger, schepen Kristof Agache, op om namens het bestuur alle akten en
bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS DV vastgesteld op 8
december 2020, te onderschrijven en hun stemgedrag af stemmen op het in de beslissing van
de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van
voormelde algemene vergadering.
Artikel 3.
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan TMVS DV, hetzij per post, p/a
Intercommunaal Beheer TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post
op20201208BAVTMVS@farys.be.
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Intergemeentelijke drugpreventiedienst - aanduiden van een nieuwe
plaatsvervangend vertegenwoordiger in het Beheerscomité

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de Intergemeentelijke Drugpreventiedienst.
Naar aanleiding van de ontslagbrief van 15 oktober 2020 van mevrouw Lieve Van Lancker als
schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst is het aangewezen een
nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering aan te duiden.
De gemeenteraad kan een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger aanduiden om te
zetelen in de Algemene Vergaderingen voor de rest van de legislatuur.
Hogere regelgeving





Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring moet hechten aan
de agenda van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de
voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de
opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen en tevens het mandaat
van de vertegenwoordiger moet vaststellen.
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 in verband met het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het
Beheerscomité van de Intergemeentelijke drugpreventiedienst

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen en 1 niet gestemd
Besluit:
Artikel 1.
Mevrouw Kathleen Ghyselinck, wonende te 9840 De Pinte, Veldstraat 54, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de
Intergemeentelijke drugpreventiedienst in vervanging van mevrouw Lieve Van Lancker.
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Artikel 2.
Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende de aanduiding van
mevrouw Laure Reyntjens, schepen, om de gemeente te vertegenwoordigen in het
Beheerscomité van de Intergemeentelijke drugpreventiedienst blijft gehandhaafd.
Artikel 3.
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3.
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de beherende gemeente van de
Intergemeentelijke Drugpreventiedienst, Brielstraat 2 te 9800 Deinze.
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TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening Opdrachthoudende Vereniging) - buitengewone
algemene vergadering van 11 december 2020 - beraadslagen agenda
en bepalen mandaat vertegenwoordigers

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVW OV. TMVW OV (opdrachthoudende vereniging) heeft op
12 oktober 2020 een oproepingsbrief aan de gemeente overgemaakt voor de buitengewone
algemene vergadering van TMVW OV op 11 december 2020, waarin de agenda werd
meegedeeld.
De gemeenteraad moet voor elke algemene vergadering het mandaat van de
vertegenwoordiger vaststellen en goedkeuring verlenen aan de punten op de agenda van de
algemene vergadering.
TMVW wenst de gezondheidsadviezen van de overheid te volgen inzake social distancing en
samenscholing alsook de richtlijnen terzake van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Daarom
besliste de raad van bestuur om de buitengewone algemene vergadering volledig digitaal via
interactieve video-conferencing te laten plaatsvinden.
Daartoe zullen in de tweede helft van november 2020 de effectieve vertegenwoordigers van
de deelnemers, de plaatsvervangende vertegenwoordigers van de deelnemers en waarnemers
per email een specifieke uitnodiging tot deze digitale vergadering.
Hogere regelgeving






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

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 in verband met de
statutenwijziging van TMVW ov
Besluit van de gemeenteraad van 25 mei 2020 in verband met het aanduiden van één
vertegenwoordiger en één plaatsvervangend vertegenwoordiger voor TMVW ov

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
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De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering TMVW OV van 11 december 2020 en de daarbij
behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Wijziging in deelnemers en/of kapitaal
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel
432 DLB)
4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen
Varia
Artikel 2.
De raad draagt de vertegenwoordiger, de heer Antoine Van Nieuwenhuyze, raadslid, of de
plaatsvervangend vertegenwoordiger mevrouw Leen Gryffroy, raadslid, op om namens het
bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering
van TMVW OV vastgesteld op 11 december 2020, te onderschrijven en hun stemgedrag af
stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met
betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.
Artikel 3.
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan TMVW OV, hetzij per post, p/a
Intercommunaal Beheer TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post
op 20201211BAVTMVW@farys.be.
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Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en
Oost-Vlaanderen (Imewo) - algemene vergadering in buitengewone
zitting van 14 december 2020 - beraadslagen agenda en bepalen
mandaat, statutenwijziging, wijziging van doel en bepalen van
mandaat volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening
in West- en Oost-Vlaanderen.
De gemeente werd per brief van 14 september 2020 opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering in buitengewone zitting van Imewo die op 14 december 2020 om 18 u
plaatsheeft in het Hotel Brugge-Oostkamp, Kapellestraat 146 te 8020 Oostkamp.
Het dossier met documentatiestukken aan de gemeente werd per brief van 14 september
2020 overgemaakt.
Omwille van het coronavirus COVID-19 staat het op heden niet vast onder welke vorm deze
algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden: fysiek, digitaal dan wel schriftelijk.
Het is mogelijk dat er nog federale richtlijnen alsook politiebesluiten van de gouverneurs en
richtlijnen via het Agentschap Binnenlands Bestuur kunnen komen omtrent het coronavirus
COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en
de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing
over alle voorliggende agendapunten te nemen. Op deze manier kan desgevallend
overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit
noodzakelijk mocht blijken.
Hogere regelgeving





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

Vorige beslissingen
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Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 in verband met het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van Imewo

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van Imewo.
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden vooreerst hun oorsprong in de verplichte
aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(WVV):
Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap
ingevolge het nieuwe WVV.
Vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging.
Terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met het
WVV, met invoering van termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11 van het passief),
onderscheid tussen vast en variabel kapitaal is zonder voorwerp geworden en vervangen door
de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
Afstemming op de bepalingen van het WVV wat betreft de procedure schriftelijke
besluitvorming Raad van Bestuur en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand van de
Algemene Vergadering.
Er werden daarnaast nog een aantal wijzigingen aangebracht:
Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naast
de reeds in de statuten opgenomen zetel.
Invoeging en/of actualisering van een aantal definities.
Toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of voormalig
lid van het personeel van Fluvius System Operator cv of van Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging.
Aanpassingen inzake de bepalingen van het kapitaal, aandelen, winstverdeling en
stemrechten, schrappen bijlage 2 en toevoeging bijlage 4, ten gevolge van de partiële
splitsing door overneming van de activiteiten van de stad Deinze, postcode 9800.
Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling.
Bij het voorwerp (nieuwe aanduiding van het “doel” ten gevolge van de inwerkingtreding van
het WVV) worden enkele wijzigingen aangebracht.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 14 december 2020:
1. Aanpassing van de statuten als volgt:
a. Wijziging van het doel/ontwerp
b. - Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I en II
- Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3,4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16 bis, 17, 19, 24, 25, 26, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36,37, 37bis , 38,40 en bijlage 3
- Toevoegen van een artikel 29ter
- Hernummeren van bijlage 1bis, schrappen van bijlage 2 en toevoegen van een nieuwe
bijlage 4
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een
medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de
beslissingen genomen in de agendapunten 1,5 en 6 bij authentieke akte te doen vaststelllen.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door
de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev. WVV
5. Statutaire benoemingen
6. a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de activiteit
openbare verlichting(verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als
onderdeel van "licht als dienstverlening" -verslag van de Raad van Bestuur en van de
Commissaris overeenkomstig het artikel 6: 110 WVV houdende de inbreng in natura voor de
toetredingen per 1 juli 2020 en per 14 december 2020.
b. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven) activiteiten
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7. Statutaire mededelingen.
Artikel 2.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Imewo
met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Imewo.
Artikel 3.1. In geval van een fysieke of digitale algemene vergadering
De gemeenteraad draagt, in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering, de
vertegenwoordiger van de gemeente de heer Antoine Van Nieuwenhuyze of de
plaatsvervanger mevrouw Ann Vandenbussche, die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 14 december 2020 (of iedere
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormeld artikelen 1 en 2 van onderhavige beslissing.
Artikel 3.2. In geval van een schriftelijke algemene vergadering
De gemeenteraad verleent zijn akkoord over elk van de voorliggende agendapunten,
waaronder de voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het
standpunt van de gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene
vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de gemeente) als
een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst
‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden
bij de notulen van bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering en waarbij de
individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan
de toezichthoudende overheid.
Artikel 4.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en geeft onder meer kennisgeving hiervan aan de opdrachthoudende vereniging
Imewo, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be .
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Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw - aanduiden van een
nieuwe vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op
de Algemene Vergaderingen

Feiten en context
De gemeente is lid van de Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw. Naar aanleiding
van de ontslagbrief van 14 oktober 2020 van mevrouw Kathleen Ghyselinck als voorzitter van
de raad is het aangewezen een nieuwe vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen aan te duiden om de gemeente te
vertegenwoordigen.
De gemeenteraad kan een nieuwe vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger
aanduiden om te zetelen in de Algemene Vergaderingen voor de rest van de legislatuur.
Hogere regelgeving



Wet van 27 juni 1921, waarbij aan alle verenigingen zonder winstoogmerk en aan de
instellingen van openbaar nut, rechtspersoonlijkheid wordt verleend
Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 in verband met het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger op de Algemene Vergaderingen van
RATO vzw

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
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op naam van Liselotte Thienpont als vertegenwoordiger voor RATO vzw
met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen en 1 niet gestemd
op naam van Hannes Eechaute als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor RATO vzw
met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen en 1 niet gestemd
Besluit:
Artikel 1.
Mevrouw Liselotte Thienpont, wonende te 9840 De Pinte, Frans De Potterstraat 27, wordt
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van
Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw in vervanging van mevrouw Kathleen
Ghyselinck en wordt gemachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de
beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de
gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 2.
De heer Hannes Eechaute, wonende te 9840 De Pinte, Klein Nazareth 3, wordt aangeduid als
plaatsvervanger om de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van
Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw in vervanging van mevrouw Liselotte
Thienpont, gemeenteraadslid.
Artikel 3.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig zolang
de gemeente lid is van RATO vzw of tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan RATO vzw, Gouvernementstraat 1 te
9000 Gent.
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IGS Westlede - aanduiden van een nieuwe plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de IGS Westlede.
Naar aanleiding van de ontslagbrief van 14 oktober 2020 van mevrouw Kathleen Ghyselinck
als voorzitter van de raad is het aangewezen een nieuwe plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen aan te duiden om de gemeente te
vertegenwoordigen.
De gemeenteraad kan een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger aanduiden om te
zetelen in de Algemene Vergaderingen voor de rest van de legislatuur.
Hogere regelgeving





Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring moet hechten aan
de agenda van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de
voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de
opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen en tevens het mandaat
van de vertegenwoordiger moet vaststellen.
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 in verband met het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
Algemene Vergaderingen in IGS Westlede
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Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen en 1 niet gestemd
Besluit:
Artikel 1.
De heer Erik Van de Velde wonende te 9840 De Pinte, Reevijver 61, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger in vervanging van mevrouw Kathleen Ghyselinck om
deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen van IGS Westlede voor de rest van de
legislatuur 2019-2025.
Artikel 2.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 betreffende de aanduiding van de
Mevrouw Ann Vandenbussche, gemeenteraadslid, als vertegenwoordiger om de gemeente te
vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IGS Westlede blijft gehandhaafd.
Artikel 3.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig zolang de
gemeente deelneemt aan IGS Westlede.
Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan IGS Westlede, Smalle Heerweg 60 te
9080 Lochristi.
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Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond + vzw - aanduiden van een nieuwe
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+ vzw. Omwille van het
groot aantal gemeenten is het LOGO- gebied ingedeeld in vijf zones met een lokaal netwerk.
Om de lokale werking te garanderen werden regioraden opgericht en en omgevormd tot
Netwerken Gezondheidspromotie die het bestuur van Logo Gezond + ondersteunen. Naar
aanleiding van de ontslagbrief van 15 oktober 2020 van mevrouw Lieve Van Lancker als
schepen en voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst is het aangewezen een nieuwe
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering aan te duiden.
De gemeenteraad kan een nieuwe vertegenwoordiger aanduiden om te zetelen in de
Algemene Vergaderingen voor de rest van de legislatuur.
Hogere regelgeving



Wet van 27 juni 1921, waarbij aan alle verenigingen zonder winstoogmerk en aan de
instellingen van openbaar nut, rechtspersoonlijkheid wordt verleend
Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 in verband met het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in Lokaal
Gezondheidsoverleg Gezond + vzw

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen en 1 niet gestemd
Besluit:
Artikel 1.
Mevrouw Kathleen Ghyselinck, wonende te 9840 De Pinte, Veldstraat 54, wordt aangeduid om
de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van Lokaal
Gezondheidsoverleg Gezond + vzw in vervanging van mevrouw Lieve Van Lancker en wordt
gemachtigd om in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en
stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te ondertekenen, en
Lokaal bestuur De Pinte
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in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op
deze vergaderingen.
Artikel 2.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 betreffende de aanduiding van de heer
Erik Van de Velde, gemeenteraadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger om de
gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van Lokaal
Gezondheidsoverleg Gezond + vzw blijft gehandhaafd.
Artikel 3.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig zolang de
gemeente aangesloten is bij Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond + vzw of tot de volgende
hernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond +
vzw, Baudelokaai 8 te 9000 Gent.
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Bovenscheldebekken - aanduiden van een nieuwe plaatsvervangend
vertegenwoordiger in het bekkenbestuur

Feiten en context
Op Vlaams niveau wordt het Integraal Waterbeleid gecoördineerd door de
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, op lokaal niveau door het Bekkenbestuur.
Vlaanderen is voor het Integraal Waterbeleid opgedeeld in 11 bekkens, de gemeente De Pinte
maakt deel uit van het Bovenscheldebekken.
Naar aanleiding van de ontslagbrief van 14 oktober 2020 van mevrouw Kathleen Ghyselinck
als voorzitter van de raad is het aangewezen een nieuwe plaatsvervangend
vertegenwoordiger in het Bovenscheldebekken aan te duiden.
De gemeenteraad kan een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger aanduiden om te
zetelen in het Bovenscheldebekken voor de rest van de legislatuur.
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 in verband met het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het
bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken

Motivering
Het Bekkenbestuur heeft volgende taken:
1. het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen
2. het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te
keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft
uitgebracht en met de resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 37,
binnen een termijn van 90 dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek en
uiterlijk vier maanden voor het begin van de periode waarop het
stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft
3. het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed
te keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft
uitgebracht
4. advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 37
§1
5. advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9 § 3 van
het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van
de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke
saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen
6. advies te verlenen over a) ontwerpen van investeringsprogramma's met een
rechtstreekse invloed op de watersystemen b) ontwerpen van
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investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en kleinschalige
rioolwaterzuiveringsinstallaties
7. het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de
onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en
efficiënter beheer te realiseren
8. indien gewenst, de toelichting en /of bespreking van belangrijke projecten of intenties
binnen het bekken te agenderen
Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen en 1 niet gestemd
Besluit:
Artikel 1.
De heer Antoine Van Nieuwenhuyze, wonende te 9840 De Pinte, Bosstraat 20, wordt
aangeduid als nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger in het Bovenscheldebekken in
vervanging van mevrouw Kathleen Ghyselinck.
Artikel 2.
Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende de aanduiding van de heer
Willem Rombaut, schepen, als vertegenwoordiger om de gemeente te vertegenwoordigen op
de algemene vergaderingen van het Bovenscheldebekken blijft gehandhaafd.
Artikel 3.
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat Bovenscheldebekken,
Raymonde de Larochelaan 1 te 9051 Sint-Denijs-Westrem(Gent) of
Secretariaat.bovenscheldebekken@vlaamsewaterweg.be.
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Medisch Oost-Vlaanderen (Medov) vzw - aanduiden van een nieuwe
vertegenwoordiger op de Algemene Vergaderingen

Feiten en context
De gemeente is lid van Medisch Oost-Vlaanderen (Medov) vz. Naar aanleiding van de
ontslagbrief van 15 oktober 2020 van mevrouw Lieve Van Lancker als schepen en voorzitter
van het bijzonder comité voor de sociale dienst is het aangewezen een nieuwe
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering aan te duiden.
De gemeenteraad kan een nieuwe vertegenwoordiger aanduiden om te zetelen in de
Algemene Vergaderingen voor de rest van de legislatuur.
Hogere regelgeving



Wet van 27 juni 1921, waarbij aan alle verenigingen zonder winstoogmerk en aan de
instellingen van openbaar nut, rechtspersoonlijkheid wordt verleend
Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 in verband met het aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger op de Algemene Vergaderingen van Medov
vzw
Besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2020 in verband met het vervangen van
een plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van Medisch
Oost-Vlaanderen (Medov) vzw

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen en 1 niet gestemd
Lokaal bestuur De Pinte
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Besluit:
Artikel 1.
Mevrouw Kathleen Ghyselinck, wonende te 9840 De Pinte, Veldstraat 54, wordt aangeduid om
de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van Medisch OostVlaanderen (Medov) vzw in vervanging van mevrouw Lieve Van Lancker en wordt gemachtigd
in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle
notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te ondertekenen, en in het algemeen
alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze
vergaderingen.
Artikel 2.
Het besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2020 betreffende de aanduiding van heer
Hannes Eechaute, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente te
vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van Medisch Oost-Vlaanderen (Medov)
vzw blijft gehandhaafd.
Artikel 3.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig zolang de
gemeente lid is van Medov vzw of tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt per mail overgemaakt aan Medov vzw, medov@oostvlaanderen.be of viviane.heirman@ibz-fgov.be.
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Eerstelijnszone Schelde en Leie - aanduiden van een nieuwe
vertegenwoordiger in de zorgraad

Feiten en context
Op 17 mei 2019 keurde de Vlaamse regering definitief het besluit goed dat de principes van
de erkenning en subsidiëring van de zorgraden voor de eerstelijnszones regelt. De ELZ
Schelde en Leie omvat de gemeenten Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en
Zulte. Naar aanleiding van de ontslagbrief van 15 oktober 2020 van mevrouw Lieve Van
Lancker als schepen en voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst is het aangewezen
een nieuwe vertegenwoordiger in de zorgraad aan te duiden.
De gemeenteraad kan een nieuwe vertegenwoordiger aanduiden om te zetelen in de zorgraad
voor de rest van de legislatuur.
Hogere regelgeving



Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur 22 december 2017 en latere wijzigingen
Besluit van de Vlaamse regering van 17 mei 2019 tot erkenning en subsidiëring van
de zorgraden en houdende inwerkingtreding van het decreet betreffende de
organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning
van de eerstelijnsaanbieders

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 26 augustus 2019 in verband met het aanduiden
van vertegenwoordigers in de zorgraad en het toekennen van een terugvorderbaar
startkapitaal in de Eerstelijnszone Schelde en Leie

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen en 2 niet gestemd
Besluit:
Artikel 1.
Mevrouw Kathleen Ghyselinck, wonende te 9840 De Pinte, Veldstraat 54, wordt aangesteld als
nieuw lid van Zorgraad Eerstelijnszone Schelde en Leie, meer bepaald voor de cluster lokale
besturen in vervanging van mevrouw Lieve Van Lancker.
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Artikel 2.
Het besluit van de gemeenteraad van 26 augustus 2019 betreffende de aanduiding van
mevrouw Hilde Boelaert, adjunct-algemeen directeur, als lid van de Zorgraad Eerstelijnszone
Schelde en Leie, meer bepaald als lid van de cluster welzijn, blijft gehandhaafd.
Artikel 3.
Bij het beëindigen van hun mandaat als schepen of raadslid van het lokaal bestuur De Pinte,
of als personeelslid van het lokaal bestuur, leggen de vertegenwoordigers hun mandaat neer
en worden ze vervangen bij nieuw raadsbesluit. Aan deze vertegenwoordigingen komt van
rechtswege een einde op 31 december 2025.
Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Eerstelijnszone Schelde en Leie.
Juridi sche d iens t
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Pont Noord - overeenkomst verkoop grond cabine

Feiten en context
Imewo (= Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en OostVlaanderen) wenst een vervanging van een bestaande HS-cabine ter hoogte van het
kruispunt Pont-Noord en Molenstraat door te voeren. Het betreft hier een standaard cabine
type Taurus.
Het perceel is gelegen te De Pinte langsheen de Pont-Noord met een oppervlakte van 25,62
m² gekadastreerd De Pinte, 2de Afdeling – Sectie A.
Het perceel zal worden overgedragen mits de prijs van 1 euro.
Hogere regelgeving




Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen
Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met de overeenkomst tot overdracht van een perceel grond
aan IMEWO opdrachthoudende Vereniging, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is:
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0.215.362.368, ressorterend onder het rechtsgebied Gent, BTWnummer BE 0215.362.368 ten behoeve van het plaatsen van een vergunde
elektriciteitscabine langsheen de Pont-Noord met een oppervlakte van 25,62 m²
gekadastreerd De Pinte, 2de Afdeling – Sectie A.
Huidige verkoop wordt tevens aangegaan onder de volgende ontbindende voorwaarde: de
verkoop wordt als ontbonden beschouwd van zodra de overnemer of haar rechtsopvolgers het
hierbij verkochte goed niet langer meer aanwendt voor de plaatsing van een
elektriciteitscabine en/of voor andere openbaar nutsvoorzieningen. Als de overdrager op
deze voorwaarde een beroep wenst te doen, zal zij aan de overnemer of haar rechtsopvolgers
een aangetekend schrijven richten, waarbij zij de vervulling van deze opschortende
voorwaarde zal melden en dat de verkoop van rechtswege als ontbonden wordt
beschouwd. Het goed in kwestie zal bij vervulling van deze opschortende voorwaarde
onbezwaard en vrij van hypotheken en voorrechten, en in zijn huidige toestand, terugkomen
in het patrimonium van de overdrager.
Artikel 2.
Notaris Stijn Rijckbosch, met kantoor te De Pinte, Keistraat 113, wordt aangesteld als notaris
voor het verlijden van de akte.
Notaris Rijckbosch zal toepassing maken van artikel 8 van de bijlage van het K.B. van 16
december 1950.
Artikel 3.
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De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd om de
overeenkomst te ondertekenen.
Vrije tijd
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Noodfonds lokaal verenigingsleven - verdeling budget - kennisname

Feiten en context
De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te
helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen in 2020 eenmalig
87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen
euro) wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale
middelen voor die drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het
gemeentefonds in 2018. De rest gaat naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie en naar
specifieke subsidies voor enkele randgemeenten rond Brussel.
Het Vlaams Parlement heeft op 17 juni de decretale basis voor deze bijkomende financiering
goedgekeurd. Deze middelen werden in de eerste helft van juli uitbetaald.
Deze middelen zijn niet geoormerkt. Het Vlaams Noodfonds ter financiële ondersteuning van
de lokale besturen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is een algemene
werkingssubsidie voor de lokale besturen. Dat betekent dat de besturen zelf kunnen bepalen
op welke wijze, voor welke uitgaven en over welke periode zij die middelen op een zo effectief
mogelijke wijze willen inzetten. Een spreiding van de middelen uit het Noodfonds over
verschillende jaren (2020 en verder) is dus geen probleem. De Vlaamse Regering zal de
besteding van de middelen wel monitoren, op basis van de reguliere digitale rapportering over
de BBC-jaarrekeningen. Het uitgangspunt blijft echter de lokale autonomie en het vertrouwen
in de lokale besturen.
Na bespreking in de gemeenteraadcommissie van 14 september 2020 wordt voorgesteld het
noodfonds als volgt te verdelen:
1. Verhoging van de werkings- en nominatieve subsidies in 2020 en 2021: 32.000 euro
2. Subsidiereglement ‘relance vrijetijdssector 2021’ : 30.000 euro
3. Investeringen uitleendienst en vrijetijdsinfrastructuur 2020 - 2022 : 21.854,88 euro
4. Gratis ontdubbelen en annuleren van de gemeentelijke infrastructuur : 20.000 euro
5. Fonds voor noodlijdende vrijetijdsverenigingen : 15.000 euro
6. Extra promotie, communicatie en vorming voor verenigingen : 5.000 euro
TOTAAL: 123.854,88 euro
1. Verhoging van de werkingsmiddelen en nominatieve subsidies in 2020 en 2021
Doel: ter compensatie voor gederfde inkomsten van geannuleerde of gewijzigde
evenementen en activiteiten wordt in 2020 een bedrag van 19.000 euro a rato van 'de
gemiddelde werkings- of nominatieve subsidie' verdeeld over de erkende cultuur-, sporten jeugdverenigingen.
De gemiddelde werkings- of nominatieve subsidie per vereniging is het gemiddelde
ontvangen bedrag van de werkjaren 2017, 2018 en 2019. Indien een vereniging
gedurende één van die jaren geen subsidie ontving wordt dat jaar niet opgenomen in de
berekening van het gemiddelde.
In 2020 betekent dit voor de verenigingen een éénmalige extra werkingssubsidie op de
normale subsidie.
In 2021 wordt volgens hetzelfde principe een bedrag verdeeld van 13.000 euro op de
normale subsidie.
2. Projectsubsidiereglement ‘relance vrijetijdssector 2021’
3. Investeringen uitleendienst en vrijetijdsinfrastructuur 2020 - 2022
4. Gratis ontdubbelen en annuleren van de gemeentelijke infrastructuur
Alle verenigingen wiens werking impact ondervindt van de federale maatregelen (bv. op
vlak van beperking aantal deelnemers per training of sessie) kunnen gehuurde velden of
zalen gratis ontdubbelen of annuleren (indien noodzakelijk).
Maatregel van kracht tot eind 2020.
5. Fonds voor noodlijdende vrijetijdsverenigingen (op basis van een reglement).
6. Extra promotie, communicatie en vorming voor verenigingen.
5.000 euro gaat naar projecten die de werking en ledenwerving van onze lokale
vrijetijdsverenigingen promoten en naar vorming rond het coronaproof organiseren van
evenementen.
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Aangezien er nog geen volledig zicht is op de verstrekte adviezen van de adviesraden wordt
voorgesteld om dit punt ter kennis te nemen en dit inhoudelijk verder te behandelen op de
volgende raadszitting. De gemeenteraad beslist met eenparigheid van stemmen om dit punt
ter kennisname voor te leggen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van onderstaande verdeling van Het Vlaams Noodfonds ter
financiële ondersteuning van de lokale besturen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.
1. Verhoging van de werkings- en nominatieve subsidies in 2020 en 2021: 32.000 euro
2. Subsidiereglement ‘relance vrijetijdssector 2021’ : 30.000 euro:
3. Investeringen uitleendienst en vrijetijdsinfrastructuur 2020 - 2022 : 21.854,88 euro
4. Gratis ontdubbelen en annuleren van de gemeentelijke infrastructuur : 20.000 euro
5. Fonds voor noodlijdende vrijetijdsverengingen :15.000 euro
6. Extra promotie, communicatie en vorming voor verenigingen : 5.000 euro
Artikel 2.
In functie van het verdere verloop van de epidemie, de subsidieaanvragen én een evaluatie
met rapportering van bovenvermelde steunmaatregelen kan de verdeling van dit noodfonds
eind 2021 herzien worden.
Financiën
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Kerkfabriek O.-L.-Vr.-Hemelvaart Zevergem - Budgetwijziging 2020 Kennisname

Feiten en context
De kerkfabriek dient een budgetwijziging op te maken indien het totaal van de ontvangsten of
uitgaven van een hoofdfunctie wijzigt of als er kredieten worden opgenomen op een artikel
waarop in het budget nog geen kredieten waren opgenomen of wanneer de investeringen
wijzigen.
De kerkraad van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart keurde op 03 juni 2020 de
budgetwijziging 2020/1 goed.
Het gunstig advies van het erkend representatief orgaan Bisdom Gent werd op 06 oktober
2020 ontvangen.
Overeenkomstig artikel 48 van het gewijzigd decreet van 7 mei 2004 dient de gemeenteraad
kennis te nemen van het budgetwijziging 2020/1 van de kerkfabriek.
De gemeenteraad spreekt zich over het budget uit binnen een termijn van vijftig dagen die op
25 november 2020 eindigt.
Hogere regelgeving








Decreet over het lokaal bestuur
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van het eredienstendecreet
Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst
Ministerieel besluit van 12 februari 2013 tot wijziging modellen boekhouding besturen
van de eredienst
Omzendbrief BB-2013/01 van 01 maart 2013 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 30 september 2019 - Kerkfabriek O.-L.-Vrouw
Hemelvaart Zevergem - Meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuren
Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 - Kerkfabriek O.-L.-Vrouw
Hemelvaart Zevergem - Budget 2020 - kennisname
Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 - Meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente - vaststellen

Motivering
Lokaal bestuur De Pinte
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De voorgestelde budgetwijziging 2020/1 overschrijdt de grens van de in de goedgekeurde
meerjarenplanwijziging niet.
De gemeentelijke exploitatietoelage blijft onveranderd op 5 436,96 euro zoals in het budget
2020 van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Zevergem.
De gevraagde investeringstoelage blijft onveranderd op 15 000 euro.
Plaats in meerjarenplan en budget



2020/0-DOTATIE/0790-03/649422/GEMEENTE/FIN/IE-GEEN
2020/1-DOTATIE/0790-03/664200/GEMEENTE/FIN/IP-INV-SUB

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2020/1 van de kerkfabriek O.-L.Vrouw Hemelvaart.
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Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn De Pinte - Budgetwijziging
2020 - Kennisname

Feiten en context
De kerkfabriek dient een budgetwijziging op te maken indien het totaal van de ontvangsten of
uitgaven van een hoofdfunctie wijzigt of als er kredieten worden opgenomen op een artikel
waarop in het budget nog geen kredieten waren opgenomen of wanneer de investeringen
wijzigen.
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Nicolaas Tolentijn keurde op 22 juni 2020 de
budgetwijziging 2020/1 goed.
Het gunstig advies van het erkend representatief orgaan Bisdom Gent werd op 6 oktober
2020 ontvangen.
Overeenkomstig artikel 48 van het gewijzigd decreet van 7 mei 2004 dient de gemeenteraad
kennis te nemen van het budgetwijziging 2020/1 van de kerkfabriek.
De gemeenteraad spreekt zich over het budget uit binnen een termijn van vijftig dagen die op
25 november 2020 eindigt.
Hogere regelgeving








Decreet over het lokaal bestuur
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van het eredienstendecreet
Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst
Ministerieel besluit van 12 februari 2013 tot wijziging modellen boekhouding besturen
van de eredienst
Omzendbrief BB-2013/01 van 01 maart 2013 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 30 september 2019 - Kerkfabriek Sint-Nicolaas
Tolentijn De Pinte - Meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuren
Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 - Kerkfabriek Sint-Nicolaas
Tolentijn De Pinte - Budget 2020 - kennisname
Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 - Meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente - vaststellen

Motivering
De voorgestelde budgetwijziging 2020/1 overschrijdt de grens van de in de goedgekeurde
meerjarenplanwijziging niet.
De gemeentelijke exploitatietoelage daalt ten opzicht van het budget 2020 met 100 euro naar
12 952,47 euro.
De gevraagde investeringstoelage blijft onveranderd op 12 500 euro.
Lokaal bestuur De Pinte
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Plaats in meerjarenplan en budget



2020/0-DOTATIE/0790-03/649421/GEMEENTE/FIN/IE-GEEN
2020/1-DOTATIE/0790-03/664100/GEMEENTE/FIN/IP-INV-SUB

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2020/1 van de kerkfabriek SintNicolaas Tolentijn.
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Meerjarenplan - kennisname kredietverschuiving 4/2020

Feiten en context
In het besluit van college burgemeester en schepenen van 28 juni 2019 werd gestipuleerd dat
de lopende regels inzake kredietbeheer behouden blijven tot een
organisatiebeheersingssysteem op punt staat.
Wijzigen van de kredieten in een meerjarenplan kan op 3 manieren gebeuren:


Meerjarenplanaanpassing
Een meerjarenplanaanpassing gebeurt wanneer (schema M3):
o de uitgavenkredieten op niveau van het totaal exploitatie en totaal
investeringen overschreden wordt (limitatief)
o er extra ontvangstenkredieten voor financiering gevraagd worden (limitatief)
o er extra uitgavenkredieten om leningen toe te staan gevraagd worden
(limitatief)
Het vaststellen is een bevoegdheid van de gemeenteraad.



Meerjarenplanverschuiving
Een meerjarenplanverschuiving is een verschuiving in evenwicht, waarbij het
gewijzigde cijfermateriaal de opgelegde limieten (schema M3 - supra) niet
overschrijdt.
Over alle beleidsdomeinen, beleidsitems heen kunnen wijzigingen gerealiseerd
worden.
Binnen de geldende regels van onze kredietbewaking kunnen we kredieten limitatief
binnen het meerjarenplan verschuiven binnen het totaal van de:
o exploitatie-uitgaven;
o investeringsuitgaven;
o financieringsuitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel;
o financieringsontvangsten voor de leningen en de leasings.
Het goedkeuren is een bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.
De raad neemt hiervan kennis.



Wijziging van de raming
Een aanpassing van de raming is een wijziging in evenwicht, waarbij het gewijzigde
cijfermateriaal de impact op prioritair beleid, beleidsdomein, beleidsitem, minimum
algemeen rekeningstelsel niet wijzigt. De bedragen zijn ook beperkt.
Dit kan worden doorgevoerd zonder formele goedkeuring door het college van
burgemeester en schepenen of zonder autorisatie van de raad.
De financieel directeur keurt op voorstel van de diensten goed.
Het college van burgemeester en schepenen neemt hiervan kennis.

Hogere regelgeving





Decreet over het Lokaal Bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief KB/ABB 2019/4: strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale en
provinciale besturen

Lokaal bestuur De Pinte
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Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 waarbij meerjarenplan 20202025 deel gemeente werd vastgesteld
Besluit van college burgemeester en schepenen van 28 juni 2019 waarbij het bepalen
financiële procedures in afwachting van uitwerking organisatiebeheersingssysteem
Besluit van college burgemeester en schepenen van 2 oktober 2020 waarbij
meerjarenplan - kredietverschuiving 4/2020 vastgesteld werd

Motivering
Op basis van het nazicht van de boekhouding, de standopgave en de input vanuit de diensten
werd de meerjarenplankredietverschuiving 4/2020 opgesteld (zie bijlage).
De voornaamste wijzigen zijn:
- door de corona-epidemie zijn er bepaalde uitgaven niet gebeurd, deze kredieten werden
verschoven om de specifieke corona-uitgaven mee te financieren
- door de corona-epidemie daalden ook een aantal ontvangsten, dit wordt op niveau van
kredieten opgevangen door de corona-subsidies die we ontvangen
- een aantal technische verschuivingen: veranderen van algemene rekening, budgethouder,..
- aantal verschuivingen in kader van de dagelijkse werking
De verschuivingen zijn limitatief wat betekent dat het totaalbedrag uit het meerjarenplan voor
de kredieten 2020 van het toegekende exploitatie -en investeringskrediet niet wijzigt. Daarom
worden de wettelijke schema's niet opnieuw afgedrukt.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de meerjarenplankredietverschuiving 4/2020- deel
gemeente.
Gemeente raad
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Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 4 november 2020 betreffende
politieverordening tot sluiten van de bibliotheek in de strijd tegen het
Corona-virus (Covid-19) (agendapunt bij hoogdringendheid)

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 coronavirus COVID-19 is echter steeds meer aanwezig in onze samenleving, dagelijks zijn
er nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames. Omwille van de bescherming van de
volksgezondheid is het dan ook niet verantwoordbaar de bibliotheek open te houden voor het
publiek. De bibliotheek zal wel nog telefonisch en per mail bereikbaar zijn. Daarnaast wordt er
een boekenafhaaldienst voorzien.
Deze maatregel is van toepassing voor onbepaalde duur en zal worden opgeheven van zodra
het Covid-19 virus voldoende onder controle is.
Dit besluit moet door de gemeenteraad worden bekrachtigd 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 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken
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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 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen


Burgemeesterbesluit van 4 november 2020 betreffende Politieverordening tot sluiten
van de bibliotheek in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)

Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte keurt dit punt niet goed omdat ze zelf een punt ter stemming leggen om de
bibliotheek open te houden.
De Open Vld-fractie onthoudt zich. Ze zijn van mening dat het lokaal bestuur niet strenger
moet zijn dan de Federale maatregelen. In het kader van het welzijn van de inwoners is het
beter dat de bibliotheek openblijft, mits het respecteren van de veiligheidsmaatregelen en in
combinatie met de afhaalpakketten.
Met 13 stemmen voor (Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche,
Hannes Eechaute), 6 stemmen tegen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe,
Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn), 2 onthoudingen (Christel
Verleyen, Evelyne Gomes)
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 4 november 2020 betreffende
politieverordening tot sluiten van de bibliotheek in de strijd tegen het Corona-virus (Covid19).
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De sluiting van de bibliotheek in het kader van het coronavirus
(toegevoegd agendapunt bij hoogdringendheid door een raadslid)

Feiten en context
Op dinsdag 3 november communiceerde onze bibliotheek via Facebook dat zij haar deuren
zou sluiten in het kader van het coronavirus. Dit werd ook bevestigd op de Facebookpagina
van ‘Lokaal bestuur De Pinte’ en staat sinds vandaag ook op de gemeentelijke website.
Fractie Ruimte vraagt om de bibliotheek open te houden en desnoods te werken met een
afsprakensysteem.
Hogere regelgeving



Het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Het Ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken.

Motivatie stemgedrag
De fracties van CD&V en N-VA zijn van oordeel dat, omwille van het algemeen principe om
contact te vermijden en aldus de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, het
aangewezen is de bibliotheek niet langer open te houden. Ze ondersteunen het initiatief om
via de bestelmogelijkheid pakketten met uitleenmateriaal klaar te maken voor de leden en
deze door hen te laten afhalen.
Met 8 stemmen voor (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen,
Christel Verleyen, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn), 13 stemmen tegen
(Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure
Lokaal bestuur De Pinte
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Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Antoine Van Nieuwenhuyze, Leen
Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Hannes Eechaute)
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad gaat niet akkoord met het hierboven genoemd voorstel en verwerpt dit
agendapunt.
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Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

Feiten en context
Er zijn geen mededelingen.

29

Mondelinge vragen

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

Vermeyen: één vraag
Thienpont: één vraag
Claeys: drie vragen
Verleyen: één vraag
Gomes: één vraag
Gryffroy: één vraag

De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.
2020/LV/4: Raadslid Vermeyen stelt vast dat er in vergelijking met de eerste coronagolf nu
veel minder informatie vanuit het bestuur wordt gedeeld met de raadsleden. Ze vraagt of de
‘task force’ opnieuw kan opgestart worden om op regelmatige basis informatie te krijgen.
Er wordt geantwoord dat de task force tijdens de eerste golf werd opgericht omdat toen de
gemeenteraden niet konden doorgaan. Op die manier konden de raadsleden geïnformeerd
worden. Ondertussen zijn er op regelmatige basis terug gemeenteraden waarop informatie
opgevraagd kan worden. Er wordt nog meegegeven dat de task force nooit is opgehouden te
bestaan. Indien gewenst, kan op elke raad de beschikbare informatie meegedeeld worden.
Hierop vraagt raadslid Vermeyen of het mogelijk is de komende 3 raden hierover een vast
item te maken.
Er wordt geantwoord dat deze vraag meegenomen wordt bij het opstellen van de volgende
agenda.
2020/LT/1: Raadslid Thienpont wenst de stand van zaken te vernemen over het AGION
dossier. Hierbij heeft ze enkele vragen. 1) Wanneer zullen de subsidies beschikbaar zijn? 2)
Heeft er al overleg plaatsgevonden met de mogelijke toekomstige gebruikers van het
complex? 3) Ligt de locatie van het nieuwe complex al vast? 4) Welke deadline werd er
vooropgesteld voor het indienen van de bouwplannen? 5) Is er al nagegaan of er mogelijkheid
is voor subsidies in verband met sport?
Er wordt geantwoord dat 1) de timing afhangt van AGION. De subsidie staat ingepland voor
eind deze of begin volgende legislatuur; 2) er zeker een participatietraject opgezet wordt met
de gebruikers, om zo mensen in de werkgroep te hebben vanuit de invalshoek sport,
onderwijs, jeugd en op die manier de plannen mee vorm te kunnen geven; 3) de locatie nog
gewijzigd kan worden; 4) de plannen aanbestedingsklaar moeten zijn op het moment dat de
subsidie beschikbaar is; 5) bovenlokale sportsubsidies pas kunnen worden aangevraagd van
zodra er plannen zijn.
2020/HC/4: Raadslid Claeys vraagt om de goedgekeurde verslagen van de adviesraden
tijdiger op de website te publiceren.
Er wordt geantwoord dat dit zal worden doorgegeven aan de algemeen directeur. Er wordt
opgemerkt dat de verslagen pas gepubliceerd kunnen worden nadat deze op de volgende raad
worden goedgekeurd. Hierdoor kan het wat langer duren.
Lokaal bestuur De Pinte
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2020/HC/5: Raadslid Claeys wenst te vernemen wat er momenteel, gezien de coronacrisis,
gebeurt voor de jubilees en of er na de coronacrisis een inhaalbeweging zal gebeuren. Ze
vraagt naar de mogelijkheid om de gegevens te krijgen van de jubilarissen zodat er vanuit de
gemeenteraad een wenskaart verstuurd kan worden.
Er wordt geantwoord dat er vanuit het college in groepjes van twee op huisbezoek wordt
gegaan om het geschenk af te geven. Het ziet er naar uit dat dit ook dit najaar nog zo zal
gebeuren en dat het, gezien de huidige situatie, onmogelijk is om iedereen samen uit te
nodigen.
2020/HC/6: Raadslid Claeys wenst de stand van zaken te vernemen over de snelheid
remmende maatregelen die in de bocht in de Eeuwfeestlaan genomen zijn. Ze vraagt naar de
resultaten van de buurtbevraging en –vergadering en wat de intenties van het bestuur zijn
om hiermee verder te gaan.
Er wordt geantwoord dat er in de laatste mobiliteitsraad drie voorstellen werden voorgelegd
om de problematiek in de bocht aan te pakken. Vanuit de mobiliteitsraad werd gevraagd om
de participatie ook door te trekken naar de volgende proefopstelling. En om de drie
voorstellen voor te leggen aan de buurtbewoners zodat hier één voorstel kan worden
weerhouden.
2020/CV/8: Raadslid Verleyen vraagt of het mogelijk is dat niet alle handelaars
gecontacteerd werden in verband met de actie ‘Shop lokaal’.
Er wordt geantwoord dat alle handelaars, die gekend zijn bij het bestuur, hierover twee mails
ontvingen. Het is mogelijk dat bepaalde handelaars niet in het systeem zitten doordat de
gegevens niet werden doorgegeven. Er wordt geprobeerd om het systeem regelmatig te
updaten met de nieuwe gegevens.
2020/EG/9: Raadslid Gomes kreeg de vraag vanuit de wijk Eekbulk of het mogelijk is om
een overleg te laten plaatsvinden rond het snoeien van de overhangende bomen in de wijk.
De buurtbewoners willen enkel de delen die een gevaar betekenen voor de fietsers en
automobilisten laten snoeien.
Er wordt geantwoord het een goede suggestie is om in overleg te gaan per straat, maar dat
dit moeilijk kan worden omdat de reacties van de inwoners heel uiteenlopend kunnen zijn. De
vraag zal worden meegenomen.
2020/LG/4: Raadslid Gryffroy vraagt naar de verdere planning met betrekking tot de
metingen van de geluidsschermen in Zevergem en wat daarvan mag worden verwacht.
Er wordt bevestigd dat er testen zijn gebeurd aan de zuidelijke zijde van de E17 maar het is
onduidelijk of deze volledig zijn en de resultaten zijn ook nog niet bekend. Van zodra de
resultaten volledig bekend zijn, zullen deze worden teruggekoppeld

Namens de gemeenteraad

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Lokaal bestuur De Pinte

Vincent Van Peteghem
Voorzitter gemeenteraad
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