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Afwezig

/

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.
De gemeenteraad gaat éénparig akkoord om het agendapunt met betrekking tot de
bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 23 november 2020 betreffende opheffing van
het burgemeesterbesluit van 10 november 2020 betreffende politieverordening tot sluiten van
het skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus (Covid19) en bijkomende maatregelen betreffende het skatepark en omnisportterrein
Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) per hoogdringendheid op de
agenda te plaatsen.

Openbaar
Inte rne zaken
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Goedkeuren notulen vorige vergadering

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


Decreet over het Lokaal Bestuur

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
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Bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 10 november 2020
betreffende politieverordening tot sluiten van het skatepark en
omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus
(Covid-19)
Lokaal bestuur De Pinte

1/21

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 het skatepark en omnisportterein
Moerkensheide open te houden voor het publiek.
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
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 10 november 2020 betreffende politieverordening tot het
sluiten van het skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het
Corona-virus (Covid-19)

Motivatie stemgedrag
De Open Vld-fractie betreurt het feit dat het skatepark voor onbepaalde tijd werd gesloten.
Het mentaal welbevinden bij de jongeren is niet goed. Zowel de bibliotheek als het skatepark
en omnisportterrein sluiten was echt geen goed idee. Waar konden de jongeren nog terecht?
De fractie zal de sluiting bijgevolg niet goedkeuren.
Met 18 stemmen voor (Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde
Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik
Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn, Hannes Eechaute),
2 stemmen tegen (Christel Verleyen, Evelyne Gomes)
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 10 november 2020 betreffende
politieverordening tot sluiten van het skatepark en omnisportterein Moerkensheide in de strijd
tegen het Corona-virus (Covid-19).
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Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 23 november 2020 betreffende
opheffing van het burgemeesterbesluit van 10 november 2020
betreffende politieverordening tot sluiten van het skatepark en
Lokaal bestuur De Pinte
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omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus
(Covid-19) en bijkomende maatregelen betreffende het skatepark en
omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus
(Covid-19) (agendapunt bij hoogdringendheid)
Feiten en context
Bij burgemeesterbesluit van 10 november 2020 werd de politieverordening tot sluiten van het
skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
opgelegd.
Teneinde de verdere verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België in te
perken waren drastische maatregelen vereist.
Bijgevolg werden er dringend maatregelen 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 waren noodzakelijk om te vermijden dat de gezondheidszorg onder zodanig
zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig in het gedrang kwam.
Algemeen wordt aangeraden minstens 1,5 meter afstand te houden tussen personen.
Op heden is de piek in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames weer voorbij. Het
coronavirus COVID-19 is echter nog steeds aanwezig in onze samenleving, dagelijks zijn er
nog steeds vele besmettingen en ziekenhuisopnames. Omwille van de bescherming van de
volksgezondheid is het dan ook niet verantwoordbaar het skatepark en omnisportterrein
Moerkensheide zonder meer terug open te doen voor het publiek.
Het skatepark en het omnisportterrein werd bijgevolg terug open gesteld voor het publiek
vanaf vrijdag 27 november 2020 doch onder volgende voorwaarden:
- het aantal toegelaten personen op het skatepark wordt beperkt tot 12
- het aantal toegelaten personen op het omnisportterrein wordt beperkt tot 4
- op het skatepark en het omnisportterrein is een mondmaskerplicht voor iedereen vanaf 12
jaar
- verplicht gebruik van de aangeduide in- en uitgang van het skatepark en het
omnisportterrein
- gebruik van het skatepark en het omnisportterrein beperkt tot 30 minuten per bezoeker,
met wissel op het uur en half uur, tenzij er geen wachtenden zijn.
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
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





Tijdelijk politiereglement van 28 juli 2020 in het kader van de verspreiding van het
coronavirus COVID-19. Aanvullende maatregelen betreffende de verplichting tot het
dragen van een mondmasker in alle publieke gedeelten van de gemeentelijke en
OCMW- gebouwen en faciliteiten en overige drukke plaatsen.
Burgemeesterbesluit van 10 november 2020 betreffende politieverordening tot sluiten
van het skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Coronavirus (Covid-19)
Burgemeesterbesluit van 23 november 2020 betreffende opheffing van het
burgemeesterbesluit van 10 november 2020 betreffende politieverordening tot sluiten
van het skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Coronavirus (Covid-19) en bijkomende maatregelen betreffende het skatepark en
omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 23 november 2020 betreffende
opheffing van het burgemeesterbesluit van 10 november 2020 betreffende politieverordening
tot sluiten van het skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het
Corona-virus (Covid-19) en bijkomende maatregelen betreffende het skatepark en
omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19).
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Wijziging in verantwoordelijkheden van het college van burgemeester
en schepenen - kennisname

Feiten en context
Het college van burgemeester en schepenen kan onder zijn leden een interne werkverdeling
doorvoeren waarbij aan ieder lid de bijzondere verantwoordelijkheid wordt opgedragen voor
een bepaald onderdeel van het gemeentelijk bestuur, zoals aan het college wordt toegewezen
door het Decreet over het Lokaal Bestuur.
De gemeenteraad heeft in zitting van 4 november 2020 akte genomen van de verhindering
van de heer Vincent Van Peteghem als burgemeester. In diezelfde zitting nam de
gemeenteraad ook kennis van de benoeming en eedaflegging van mevrouw Lieve Van Lancker
tot waarnemend burgemeester. De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 4
november 2020 kennis genomen van het ontslag als voorzitter van het bijzonder comité van
de sociale dienst door mevrouw Lieve Van Lancker. In dezelfde zitting werd mevrouw
Kathleen Ghyselinck verkozen als voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst en
legde zij de eed af. Mevrouw Kathleen Ghyselinck werd van rechtswege vanaf haar
eedaflegging toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen.
Naar aanleiding van deze gewijzigde samenstelling van het college van burgemeester en
schepenen is het aangewezen een wijziging door te voeren in de verantwoordelijkheden van
het college van burgemeester en schepenen.
Hogere regelgeving


Decreet over het Lokaal Bestuur

Vorige beslissingen




Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 januari 2019
betreffende de verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en
schepenen
Beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2019 betreffende de kennisname van
de verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en schepenen
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 november 2020
betreffende de wijziging in de verantwoordelijkheden van het college van
burgemeester en schepenen

Besluit:
Enig artikel.
De raad neemt kennis van de wijziging in de bevoegdheden en taakverdeling van het college
van burgemeester en schepenen:
Waarnemend Burgemeester Lieve Van Lancker
 Algemeen beleid en coördinatie
 Veiligheid (politie en brandweer)
 Bevolking en burgerlijke stand
 Erediensten
 Lokale economie en middenstand
 Ontwikkelingssamenwerking
Schepen Willem Rombaut
 Openbare werken en gemeentelijk patrimonium
 Cultuur en erfgoed
Lokaal bestuur De Pinte
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Landbouw en plattelandsontwikkeling

Schepen Kristof Agache
 Financiën en begroting
 Ruimtelijke Ordening, Omgevingsvergunning en Wonen
 Onroerend erfgoed
 Sport
 Informatica
Schepen Laure Reyntjens
 Jeugd
 Milieu en duurzaamheid
 Communicatie en participatie
 Dorps- en wijkversterking
Schepen Benedikte Demunck
 Verkeer en mobiliteit
 Personeel
 Onderwijs en levenslang leren
 Dierenwelzijn
 Intergemeentelijke samenwerking
Schepen en voorzitter BCSD, Kathleen Ghyselinck
 Sociale zaken, welzijn en gezondheid
 Zorg voor jong en oud (gezin, kinderopvang en seniorenbeleid)
 Gelijke kansen
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Stand van zaken coronamaatregelen - Kennisname

Feiten en context
De coronacrisis en de genomen maatregelen hebben een ernstige impact op onze
samenleving. Ons lokaal bestuur heeft dan ook de intentie om te bekijken hoe we onze
burger, vereniging, zelfstandige, …. hierin kunnen ondersteunen.
Hierbij wordt de stand van zaken met betrekking tot de coronacrisis en -maatregelen in onze
gemeente tijdens de raadszitting meegedeeld.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Besluit:
Enig artikel.
De raad neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de coronacrisis en maatregelen in onze gemeente.
IZ-Pe rsoneel
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Algemeen directeur - vervangingsregeling - aanpassing

Feiten en context
De gemeenteraad heeft in zitting van 25 juni 2018 in een vervangingsregeling voorzien bij de
afwezigheid of de verhindering van de algemeen directeur. Deze vervangingsregeling moet
geüpdatet worden.
Het is decretaal bepaald dat de adjunct-algemeendirecteur de algemeen directeur vervangt
als zij afwezig of verhinderd is.
De gemeenteraad regelt deze vervanging. De gemeenteraad kan de aanstelling van een
waarnemend algemeen directeur toevertrouwen aan het college van burgemeester en
schepenen en aan de functiehouder van het ambt.
Hogere regelgeving


Decreet over Lokaal Bestuur

Lokaal bestuur De Pinte
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Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 betreffende de aanstelling van de
Adjunct-algemeendirecteur
Besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 betreffende de vervangingsregeling
van de Algemeen directeur

Motivering
Mevrouw Hilde Boelaert is als adjunct-algemeendirecteur van rechtswege de vervanger van
de algemeen directeur.
Omwille van de continuïteit van de dienstverlening is het aangewezen in meerdere vervangers
te voorzien. Er wordt voorgesteld dat de volgende titularissen waarnemend algemeen
directeur kunnen zijn:
De heer Degenhard De Smet, beleidsmedewerker
Mevrouw Wendy Rogge, diensthoofd interne zaken
Mevrouw Stephanie Degroote, jurist
Omwille van praktische, administratieve en organisatorische redenen wordt er eveneens
voorgesteld dat de algemeen directeur zelf in haar vervanging kan voorzien door een door de
gemeenteraad erkende plaatsvervanger aan te duiden.
Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
De adjunct-algemeendirecteur, mevrouw Hilde Boelaert, vervangt van rechtswege de
algemeen directeur als zij afwezig of verhinderd is. De algemeen directeur kan onder haar
eigen verantwoordelijkheid de adjunct-algemeendirecteur aanstellen als plaatsvervanger. De
algemeen directeur doet dat schriftelijk via een informatiedrager naar keuze. De opdracht kan
op elk moment worden herroepen.
Artikel 2.
Indien mevrouw Hilde Boelaert, adjunct-algemeendirecteur, niet kan optreden als
waarnemend algemeen directeur, kunnen de titularissen zoals hierna bepaald, als
waarnemend algemeen directeur aangesteld worden.
De algemeen directeur kan onder haar eigen verantwoordelijkheid één van de titularissen,
zoals hierna bepaald, aanstellen als plaatsvervanger. De algemeen directeur doet dat
schriftelijk via een informatiedrager naar keuze. De opdracht kan op elk moment worden
herroepen.
Artikel 3.
De heer Degenhard De Smet, beleidsmedewerker, wordt erkend als waarnemend algemeen
directeur.
Artikel 4.
Mevrouw Wendy Rogge, diensthoofd Interne Zaken, wordt erkend als waarnemend algemeen
directeur.
Artikel 5.
Mevrouw Stephanie Degroote, jurist, wordt erkend als waarnemend algemeen directeur.
Artikel 6.
Het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 betreffende het aanduiden van de erkende
waarnemers wordt opgeheven met ingang van heden.
IZ- Onde rwijs
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Gemeentelijke basisschool - nascholingsplan

Feiten en context

Lokaal bestuur De Pinte
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Op basis van een behoefteanalyse stelt de schooldirectie een coherent nascholingsplan op.
Dat bevat:
 De nascholingsbehoeftes op het niveau van de school en van elke individuele leraar
 Alle vormingsinspanningen die kennis, vaardigheden en attitudes van personeelsleden
van de school ontwikkelen, verbreden en verdiepen, ter verbetering en ondersteuning
van de onderwijskwaliteit
Dit nascholingsplan moet, na overleg in de schoolraad en goedkeuring door het lokaal comité,
geagendeerd worden op de gemeenteraad.
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur
Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997

Adviezen



Schoolraad van 22 juni 2020
Verslag ABOC van 24 juni 2020

Motivering
Het nascholingsplan hangt sterk samen met andere beleidsdomeinen van de school. Het is
essentieel dat het plan gebaseerd is op een gedeelde visie en op de prioriteiten van de school.
De vaststelling van de noden kan resulteren in een prioriteitenplan op korte en lange termijn.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt het nascholingsplan, zoals gehecht in de bijlage, goed.
IZ- IGS
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Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en
Economische Ontwikkeling (Veneco) - Buitengewone algemene
vergadering van 10 december 2020 - beraadslagen agenda - bepalen
mandaat volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente is vennoot van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco.
De gemeente werd per mail van 23 oktober 2020 op de hoogte gebracht van de algemene
vergadering van Veneco die plaatsvindt op donderdag 10 december 2020 om
om 18 uur in Brouwerij Huyghe - Geraardsbergsesteenweg 4/B te 9090 Melle.
In het geval er specifieke veiligheidsmaatregelen van kracht zijn in het kader van het
Coronavirus, zal Veneco opteren voor een digitale Buitengewone Algemene Vergadering.
Indien de vergadering doorgaat op digitale wijze wordt de gemeente hiervan tijdig verwittigd.
Instructies tot deelname aan deze digitale vergadering mogen via e-mail verwacht worden.
De dagorde en de bijhorende documentatie werd eveneens 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 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 48 met betrekking tot de onverenigbaarheden dat onder andere stelt
dat de gemeentelijke vertegenwoordiger van de algemene vergadering geen lid mag
zijn van de raad van bestuur
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

Lokaal bestuur De Pinte
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Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarbij mevrouw Leen Gryffroy,
raadslid werd aangeduid als vertegenwoordiger en de heer Kristof Agache, raadslid
werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente te
vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van Veneco en dit voor de
volledige legislatuur tot de algehele vernieuwing van de gemeenteraden

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 Veneco.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering
van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op donderdag 10 december
2020 om 18 uur in Brouwerij Huyghe - Geraardsbergsesteenweg 4/B - 9090 Melle wordt
goedgekeurd.
1.
Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke
omstandigheden (indien noodzakelijk)
2.
Akteneming/goedkeuring van verslag 60ste Jaarvergadering dd. 11-06-2020
3.
Goedkeuring werkprogramma en begroting 2021
4.
Toetreding nieuwe vennoten
OCMW Kaprijke
OCMW Lochristi
OCMW Melle
OCMW Sint-Laureins
OCMW Zelzate
OCMW Zulte
Politiezone Deinze – Zulte – Lievegem
Politiezone Puyenbroeck
Welzijnsband Meetjesland
5.
Aanstellen vertegenwoordiger Algemene Vergadering Solva
6.
Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders en deskundigen
Artikel 2.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente De Pinte, houder van 100 aandelen, mevrouw
Leen Gryffroy, gemeenteraadslid, of de plaatsvervangend vertegenwoordiger, de heer Kristof
Agache, schepen, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de Intergemeentelijke
Vereniging Veneco die plaatsvindt op donderdag 10 december 2020 om 18 uur in Brouwerij
Huyghe - Geraardsbergsesteenweg 4/B - 9090 Melle wordt opgedragen:
1. Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met
betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen,
aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen
2. Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in het
geval dat de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
Artikel 3.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering
van Veneco op donderdag 10 december 2020 om 18.00 uur wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor
opgenomen in het artikel 1 en 2.
Artikel 4.
Voormelde beslissingen zullen worden uitgevoerd waaronder onder meer kennisgeving
hiervan te verrichten aan de Intergemeentelijke Vereniging Veneco, ter attentie van mevrouw
Veronique Verstraeten, Panhuisstraat 1 te 9070 Destelbergen en per mail aan
info@veneco.be.
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Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) - algemene vergadering van 9
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december 2020 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat
volmachtdrager
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland (IVM).
De gemeente werd per aangetekende brief van IVM van 23 oktober 2020 uitgenodigd om deel
te nemen aan de algemene vergadering van IVM die plaatsvindt op 9 december 2020 .
Deze vergadering zal doorgaan als een digitale Microsoft Teams-vergadering en via livestream
gevolgd kunnen worden.
De agenda, de informatie per agendapunt, artikel 30bis van de statuten met cijfergegevens
werd door IVM aangeleverd.
Hogere regelgeving






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

Vorige beslissingen




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

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van IVM.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda van de algemene vergadering van IVM van 9
december 2020 uur om 19 uur en aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen:
1. Activiteiten en strategieën voor volgend boekjaar (2021) – bespreking.
2. Begroting IVM 2021 – goedkeuring.
3. Impact Coronacrisis op werking IVM – bespreking.
4. Warmtelevering – stand van zaken.
5. Aanstelling plaatsvervangend vertegenwoordiger raad van bestuur Lievegem –
beslissing.
6. Varia.
Artikel 2.
De vertegenwoordiger, de heer Erik Van de Velde, gemeenteraadslid of plaatsvervangende
vertegenwoordiger, de heer Antoine Van Nieuwenhuyze, gemeenteraadslid van de gemeente
wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van IVM van 9 december 2020 zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake
onderhavige aangelegenheid en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de
volledige agenda.
Lokaal bestuur De Pinte
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De volmachtdrager beschikt over het totaal van het aantal stemmen waarover de gemeente
beschikt, zijnde 10.532 stemmen.
Artikel 3.
Voormelde beslissingen zullen worden overgemaakt aan de Toezichthoudende Overheid in
overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake waaronder onder meer kennisgeving
hiervan te verrichten aan het secretariaat van de Intergemeentelijke opdrachthoudende
Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM), Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900
Eeklo.
Juridi sche d iens t
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Aanvaarding van een schenking

Feiten en context
De vzw De Regenboog is ontbonden.
Bij ontbinding is een vzw verplicht om het netto-actief te bestemmen zoals in hun statuten
vermeld staat. Bij gebrek aan een bepaling moet men het actief een bestemming geven die
zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor men opgericht was.
Er moet bijgevolg altijd geschonken worden aan een vereniging/rechtspersoon zonder
winstoogmerk die een doel van algemeen nut nastreeft. Een gemeente kan hieronder vallen.
Het is aan de vzw om bij besluit van algemene vergadering deze gelden een bestemming te
geven.
Bij de ontbinding besliste de vzw het saldo aan liquide middelen over te dragen aan de
gemeente De Pinte. Het saldo bedraagt 606,43 euro. Een dergelijke overdracht dient aanzien
te worden als een schenking die aanvaard dient te worden door de gemeenteraad.
Hogere regelgeving



Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur
Artikel 285 en 286 van het decreet over het lokaal bestuur

Gelet op het ter zitting aangebracht voorstel om in het voorstel van besluit artikel 2 weg te
laten en waarbij wordt voorgesteld om dit ter stemming voor te leggen en waarmee eenparig
akkoord wordt gegaan:
"Artikel 1.
De schenking door de ontbonden vzw 'De Regenboog' van het saldo op de rekening van deze
vzw, zijnde 606,43 euro, wordt aanvaard.
Artikel 2.
De gemeenteraad neemt kennis van de beëindiging van de erfpachtovereenkomst van 13 juni
1983 tussen de gemeente De Pinte en vzw De Regenboog."
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De schenking door de ontbonden vzw 'De Regenboog' van het saldo op de rekening van deze
vzw, zijnde 606,43 euro, wordt aanvaard.
ROM-Milieu
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Burgemeestersconvenant 2030

Feiten en context
Op 19 mei 2014 werd het Burgemeestersconvenant 2020 ondertekend. Hierbij engageerde de
gemeente zich om een besparing van 20% op hun CO2-reductie op het gemeentelijke
grondgebied tegen 2020 (referentiejaar 2011) te realiseren. In het kader hiervan werd een
klimaatactieplan (SEAP) opgemaakt. De einddatum van dit Burgemeestersconvenant komt in
zicht en de gemeente kan een ambitie stellen voor de periode na 2020. Er bestaat een
opvolger van het huidige burgemeestersconvenant namelijk het Burgemeestersconvenant
Lokaal bestuur De Pinte
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voor Klimaat en Energie dat streeft naar een reductie van 40% CO2-uitstoot (ten opzichte van
2011) op het gemeentelijk grondgebied tegen 2030 waarbij getracht wordt om de veerkracht
tegen de klimaatverandering te verhogen. Globaal gezien was er in De Pinte in 2018 een
daling van de CO2-uitstoot met 2,3% ten opzichte van 2011 (dit zijn de meest recente cijfers
momenteel).
De Provincie Oost-Vlaanderen voorziet een aanbod via het Omgevingscontract voor de
begeleiding van de opmaak van een klimaatplan (adaptatie en mitigatie) in het kader van het
Burgemeestersconvenant. Een concreet voorstel met de bijhorende kostprijs moet nog
aangevraagd worden. De Provincie draagt 50% van de kostprijs.
Als bijlage het verbintenissendocument betreffende het Europees initiatief inzake het
Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie.
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur
Beslissing van de Europese Unie op de Europese raad van oktober 2009, waarmee zij
zich eenzijdig ertoe heeft verbonden de uitstoot van broeikasgassen tussen nu en
2050 met 80 tot 95% te reduceren te opzichte van 1990;
de EU heeft in oktober 2014 het klimaat- en energiebeleidskader 2030 aangenomen
waarin nieuwe klimaat- en energiedoelstellingen zijn vastgesteld: interne
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 40%, ten minste
27% van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare energiebronnen en een
energiebesparing van ten minste 27%; in juni 2018 kwamen de lidstaten en het EP
overeen dat in 2030 32% van de in de EU opgewekte energie duurzaam moet zijn;
in het Akkoord van Parijs werd op 12 december 2015 (COP 21) afgesproken om de
temperatuurstijging ruim onder 2°C (t.o.v. de pre-industriële periode) te houden en
een beperking tot 1,5°C na te streven;
in het kader van de Rio+20-Conferentie van de Verenigde Naties zijn een reeks
duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) overeengekomen die onder meer vereisen dat
de internationale gemeenschap "de toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame
en moderne energie voor iedereen verzekert" (SDG7), dat "steden en woonplaatsen
inclusiever, veiliger, veerkrachtiger en duurzamer worden gemaakt" (SDG11) en dat
"dringend actie wordt ondernomen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan te
bestrijden" (SDG13);

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 19 mei 2014 betreffende de ondertekening
burgemeestersconvenant met doelstellingen tot 2020
Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 betreffende Meerjarenplan 20202025 - deel gemeente - vaststellen

Motivering
Het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft in zijn vijfde
beoordelingsverslag opnieuw bevestigd dat klimaatverandering een realiteit is en dat
menselijke activiteiten het klimaat blijven beïnvloeden.
Volgens de bevindingen van het IPCC zijn mitigatie (voorkomen van klimaatverandering) en
adaptatie (aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering) elkaar aanvullende
benaderingen ter vermindering van de risico’s van de gevolgen van klimaatverandering in
verschillende tijdsschalen.
De vaststelling dat ambitieuze doelstellingen op lange termijn de politieke mandaten
overstijgen.
Klimaatverandering is reeds een feit en is één van de grootste uitdagingen van onze tijd die
onmiddellijke actie en samenwerking vereist tussen lokale, regionale en nationale overheden
over de hele wereld.
Plaats in meerjarenplan en budget
 D-BURGCONV/0350-02/613000: 12.500 euro werkingskosten
Er zijn meerdere artikelen voorzien waaronder de klimaatacties kunnen uitgevoerd worden,
dit zal blijken uit het op te maken klimaatactieplan.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Lokaal bestuur De Pinte
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Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord om toe te treden tot het ‘Burgemeestersconvenant voor
Klimaat en Energie’ en de bijhorende doelstellingen te onderschrijven om 40% minder CO2 uit
te stoten op het grondgebied tegen 2030 (mitigatie), alsook het uitwerken van
adaptatiemaatregelen (adaptatie).
Artikel 2.
Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie verbindt de
gemeente zich ertoe volgende engagementen na te komen:
- de uitstoot van CO² (en eventueel van andere broeikasgassen) op het grondgebied tegen
2030 met ten minste 40% terug te dringen, met name door een betere energie-efficiëntie en
een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
- haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van
klimaatverandering;
- een gezamenlijke emissieberekening (CO²-nulmeting) en een beoordeling van de risico’s
van en de kwetsbaarheid voor klimaatverandering uit te voeren als uitgangspunten voor het
gezamenlijk actieplan;
- de gemeentelijke structuren waar nodig aan te passen en het nodige personeel in te zetten
om de vereiste acties te kunnen ondernemen;
- het duurzaam energie- en klimaatactieplan binnen twee jaar na formele ondertekening van
het Burgemeestersconvenant in te dienen;
- de nodige middelen in te zetten om de vereiste acties te kunnen ondernemen;
- het maatschappelijk middenveld op het grondgebied actief te betrekken bij het opstellen van
het klimaatactieplan;
- minstens elke twee jaar na indiening van het actieplan te rapporteren over de geboekte
vooruitgang, met het oog op evaluatie, monitoring en verificatie.
Artikel 3
De gemeenteraad geeft de burgemeester machtiging om het toetredingsformulier van het
Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie te ondertekenen. Het college van
burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de Provincie Oost-Vlaanderen.
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FutureproofedCities - ondersteuning burgemeestersconvenant

Feiten en context
FutureproofedCities is een online platform ontworpen om steden en gemeenten te helpen hun
klimaatplan in actie om te zetten. Met deze online tool kunnen steden en gemeenten hun
klimaatplan gemakkelijk intern ontwikkelen, monitoren en de juiste focus leggen. Daarnaast
kunnen ze via deze tool eigen ervaringen delen, geïnspireerd worden en externen (burgers,
bedrijven) betrekken om in actie te schieten.
Dit platform werd door de milieudienst uitgetest en betekent een meerwaarde voor de
uitvoering van ons klimaatactieplan. Bedoeling is om te beginnen met het starterspakket
(overeenkomst voor 1 jaar), gezien in een jaar tijd zal blijken of het een nuttig instrument is
in de praktijk.
Voorstel om dit te starten vanaf 1 januari 2021, gezien tegen dan ook het nieuwe
burgemeesterconvenant zal ondertekend worden.
FutureproofedCities helpt op 4 vlakken:
- klimaatplan opstellen
- beheren en monitoren
- samenwerken met peers
- stakeholders betrekken
De kostprijs voor één jaar: 247 euro / maand = 3.586,44 euro.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Plaats in meerjarenplan en budget


2020/D-BURGCONV/0350-02/613000/GEMEENTE/DZM/P045-2025
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad gaat akkoord met de samenwerking met FutureproofedCities en belast het
college van burgemeester en schepenen met de praktische uitvoering hiervan.
Vrije tijd
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Noodfonds lokaal verenigingsleven - verdeling budget

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. Aan het gemeentebestuur van De Pinte wordt een bedrag van 123.854,88 euro
toegewezen. 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 gemeenteraadscommissie van 14 september 2020 wordt voorgesteld het
noodfonds als volgt te verdelen:
1. Verhoging van de werkings- en nominatieve subsidies in 2020 en 2021: 35.839 euro
2. Subsidiereglement ‘relance vrijetijdssector 2021’ : 30.000 euro
3. Investeringen uitleendienst en vrijetijdsinfrastructuur 2020 - 2022 : 18.015,88 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.
Werkwijze :
a) optrekken van de normale werkingssubsidie met een bedrag gelijk aan 30% in 2020
en 20% in 2021 van 'de gemiddelde werkings- of nominatieve subsidie' verdeeld over
de erkende cultuur-, sport- en 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.
b) optrekken van de bepaalde nominatieve subsidies volgens hetzelfde principe. Criteria
voor het bepalen van deze nominatieve subsidies zijn :
1° de vereniging moet tijdens het jaar (respectievelijk 2020 en 2021) een werking gehad
hebben
2° de vereniging mag geen middelen ontvangen hebben via de sectorale
werkingssubsidies
3° de nominatieve subsidie is bedoeld voor de algemene werking en niet voor de
organisatie van een bepaalde activiteit of voor een specifieke aankoop
2. Projectsubsidiereglement ‘relance vrijetijdssector 2021’
3. Investeringen uitleendienst en vrijetijdsinfrastructuur 2020 - 2022
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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).
5. Fonds voor vrijetijdsverenigingen die als gevolg van de crisis Covid 19 noodlijdend zijn (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.
Dit voorstel van verdeling werd voorgelegd aan en geadviseerd door de verschillende
adviesraden Vrije Tijd.
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking
tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met
betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de Covid-19 pandemie

Adviezen




Advies van de sportraad van 23 oktober 2020
Advies van de cultuurraad van 22 oktober 2020
Advies van de jeugdraad van 20 oktober 2020

Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte onthoudt zich op dit punt omdat niet alle verenigingen in aanmerking
komen voor de middelen die door de Vlaamse Regering ter beschikking worden gesteld van de
gemeente.
De fractie Open Vld onthoudt zich op dit punt omwille van verschillende redenen. Er is nog te
veel onduidelijkheid, niet-erkende verenigingen en verenigingen uit andere adviesraden vallen
uit de boot, het lokaal bestuur voorzag bij aanvang al een groot budget voor verhuur van
eigen lokalen, er is te weinig duidelijkheid in wat bedoeld wordt met relance en noodlijdende
verenigingen, veel zaken zijn te bepalen door de commissie zonder terugkoppeling en de
aanwezigheid van schepenen bij de commissie.
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), 7 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Christel
Verleyen, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn)
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt onderstaande verdeling van Het Vlaams Noodfonds ter financiële
ondersteuning van de lokale besturen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie goed.
1. Verhoging van de werkings- en nominatieve subsidies in 2020 en 2021: 35.839 euro
2. Subsidiereglement ‘relance vrijetijdssector 2021’ : 30.000 euro
3. Investeringen uitleendienst en vrijetijdsinfrastructuur 2020 - 2022: 18.015,88 euro
4. Gratis ontdubbelen en annuleren van de gemeentelijke infrastructuur: 20.000 euro
5. Fonds voor vrijetijdsverenigingen die als gevolg van de crisis Covid 19 noodlijdend
zijn: 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.
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Gemeentelijk subsidiereglement voor projecten in het kader van
‘Relance COVID-19 Vrijetijdssector’ - goedkeuring
Lokaal bestuur De Pinte
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Feiten en context
Dit reglement heeft tot doel verenigingen te stimuleren en te ondersteunen om in 2021 een
aan corona aangepaste en alternatieve werking op te starten. De nadruk ligt hier op het
‘anders’ organiseren: kleinere groepen, grotere locaties, buitenactiviteiten … en het
organiseren van ledenwervingsinitiatieven.
Er wordt een bedrag voorzien van 30.000 euro, komende uit Het Vlaams Noodfonds ter
financiële ondersteuning van de lokale besturen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking
tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met
betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de Covid-19 pandemie

Adviezen




Advies van de Cultuurraad De Pinte van 10 november 2020
Advies van de Jeugdraad De Pinte van 10 november 2020
Advies van de Sportraad De Pinte van 9 november 2020

Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte onthoudt zich op dit punt omdat niet alle verenigingen in aanmerking
komen voor de middelen die in dit reglement zijn voorzien. Daarnaast vinden ze het niet
opportuun dat een lid van het college aanwezig kan zijn op de bijeenkomsten van de
adviescommissie.
De fractie Open Vld onthoudt zich op dit punt omwille van verschillende redenen. Er is nog te
veel onduidelijkheid, niet-erkende verenigingen en verenigingen uit andere adviesraden vallen
uit de boot, het lokaal bestuur voorzag bij aanvang al een groot budget voor verhuur van
eigen lokalen, er is te weinig duidelijkheid in wat bedoeld wordt met relance en noodlijdende
verenigingen, veel zaken zijn te bepalen door de commissie zonder terugkoppeling en de
aanwezigheid van schepenen bij de commissie.
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), 7 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Christel
Verleyen, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn)
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor projecten in het kader van 'Relance
vrijetijdssector', zoals gehecht in bijlage, goed.
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Gemeentelijk subsidiereglement voor vrijetijdsverenigingen die als
gevolg van de crisis Covid-19 noodlijdend zijn - goedkeuring

Feiten en context
Dit reglement heeft tot doel verenigingen wiens voortbestaan door de coronacrisis op de
helling komt te staan te ondersteunen met een noodsubsidie.
Er wordt een bedrag voorzien van 15.000 euro, komende uit Het Vlaams Noodfonds ter
financiële ondersteuning van de lokale besturen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking
tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met
betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de Covid-19 pandemie
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Adviezen




Advies van de Cultuurraad De Pinte van 10 november 2020
Advies van de Jeugdraad De Pinte van 10 november 2020
Advies van de Sportraad De Pinte van 9 november 2020

Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte onthoudt zich op dit punt omdat niet alle verenigingen in aanmerking
komen voor de middelen die in dit reglement zijn voorzien. Daarnaast vinden ze het niet
opportuun dat een lid van het college aanwezig kan zijn op de bijeenkomsten van de
adviescommissie.
De fractie Open Vld onthoudt zich op dit punt omwille van verschillende redenen. Er is nog te
veel onduidelijkheid, niet-erkende verenigingen en verenigingen uit andere adviesraden vallen
uit de boot, het lokaal bestuur voorzag bij aanvang al een groot budget voor verhuur van
eigen lokalen, er is te weinig duidelijkheid in wat bedoeld wordt met relance en noodlijdende
verenigingen, veel zaken zijn te bepalen door de commissie zonder terugkoppeling en de
aanwezigheid van schepenen bij de commissie.
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), 7 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Christel
Verleyen, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn)
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor vrijetijdsverenigingen die als gevolg van
de crisis Covid-19 noodlijdend zijn, zoals gehecht in bijlage, goed.

16

Gemeentelijk reglement voor het verlenen van extra werkings- en
nominatieve subsidies aan vrijetijdsverenigingen in het kader van
Covid-19 ondersteuningsmaatregelen - goedkeuring

Feiten en context
Op de gemeenteraad van 30 november 2020 werd beslist dat 35.839 euro van de totale
corona subsidie van 123.854,88 euro die de gemeente ontvangt in het kader van het decreet
van 19 juni 2020 'tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de
noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot
de armoedebestrijding naar aanleiding van de Covid-19 pandemie' wordt verdeeld onder de
vrijetijdsverenigingen door het optrekken van de werkings- en nominatieve subsidie in 2020
en 2021. Om de uitbetaling mogelijk te maken dient een nieuw gemeentelijk reglement te
worden opgemaakt
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking
tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met
betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de Covid-19 pandemie

Adviezen




Advies sportraad van 23 oktober 2020
Advies cultuurraad van 22 oktober 2020
Advies jeugdraad van 20 oktober 2020

Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte onthoudt zich op dit punt omdat niet alle verenigingen in aanmerking
komen voor de middelen die in dit reglement zijn voorzien. Daarnaast vinden ze het niet
opportuun dat een lid van het college aanwezig kan zijn op de bijeenkomsten van de
adviescommissie.
Lokaal bestuur De Pinte
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De fractie Open Vld onthoudt zich op dit punt omwille van verschillende redenen. Er is nog te
veel onduidelijkheid, niet-erkende verenigingen en verenigingen uit andere adviesraden vallen
uit de boot, het lokaal bestuur voorzag bij aanvang al een groot budget voor verhuur van
eigen lokalen, er is te weinig duidelijkheid in wat bedoeld wordt met relance en noodlijdende
verenigingen, veel zaken zijn te bepalen door de commissie zonder terugkoppeling en de
aanwezigheid van schepenen bij de commissie.
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), 7 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Christel
Verleyen, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn)
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt het gemeentelijk reglement voor het verlenen van extra werkings- en
nominatieve subsidies aan vrijetijdsverenigingen in het kader van Covid-19
ondersteuningsmaatregelen, zoals gehecht in bijlage, goed.
Financiën

17

Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn De Pinte - Budget 2021 Kennisname

Feiten en context
Op 22 juni 2020 keurde de kerkraad Sint-Nicolaas Tolentijn De Pinte het budget 2021 goed.
Op 24 juli 2020 keurde het centraal kerkbestuur (CKB) De Pinte + Zevergem het
gecoördineerde budget 2021 goed.
Door nog een aanpassing in het budget van Zevergem keurde het centraal kerkbestuur (CKB)
De Pinte + Zevergem op 12 oktober 2020 het aangepaste gecoördineerde budget 2021 goed.
Op 2 september 2020 vond het verplicht overleg tussen CKB en het college van burgemeester
en schepenen plaats.
Het erkend representatief orgaan Bisdom Gent verleende op 8 september 2020 een gunstig
advies.
Het eredienstdecreet stipuleert in artikel 48 dat als het budget past binnen het goedgekeurde
meerjarenplan, de gemeenteraad akte neemt van het budget binnen een termijn van vijftig
dagen.
Het dossier was op 27 oktober 2020 volledig, hierdoor eindigt de adviestermijn op 16
december 2020.
Hogere regelgeving







Decreet over het lokaal bestuur
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale 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 en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de 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 18 december 2019 - Meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente - vaststellen
Besluit van de gemeenteraad van 27 april 2020 - Kerkfabriek Sint-Nicolaas Tolentijn jaarrekening 2019 - advies
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Motivering
De totale exploitatietoelage van de kerkfabriek wordt voor 2021 vastgesteld op 12 367,97
euro, wat past binnen het meerjarenplan 2020-2025, 19 467 euro.
Het verschil tussen het budget 2021 en het meerjarenplan 2021 wordt verklaard door het
verwerken van het resultaat van de jaarrekening 2019 met 13 051,56 euro waarvan reeds
gecorrigeerd in budget 2020 5 952,53 euro.
Er wordt een maximale investeringstoelage vastgesteld van 12 500 euro, in overeenstemming
met het meerjarenplan 2020-2025.
Plaats in meerjarenplan en budget



2021/0-DOTATIE/0790-03/649421/GEMEENTE/FIN/IP-GEEN
2021/1-DOTATIE/0790-03/664100/GEMEENTE/FIN/IP-INV-SUB

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2021 van Kerkfabriek Sint-Nicolaas van
Tolentijn.

18

Kerkfabriek O.-L.-Vr.- Hemelvaart Zevergem - Budget 2021 Kennisname

Feiten en context
Op 3 juni 2020 keurde de kerkraad O.-L.-Vr.-Hemelvaart Zevergem het budget 2021 goed.
Op 24 juli 2020 keurde het centraal kerkbestuur (CKB) De Pinte + Zevergem het
gecoördineerde budget 2021 goed.
Door nog een aanpassing in het budget van Zevergem keurde de kerkraad het aangepaste
budget 2021 goed op 9 oktober 2020 en het centraal kerkbestuur (CKB) De Pinte + Zevergem
op 12 oktober 2020 het aangepaste gecoördineerde budget 2021.
Op 2 september 2020 vond het verplicht overleg tussen CKB en het college van burgemeester
en schepenen plaats.
Het erkend representatief orgaan Bisdom Gent verleende op 8 september 2020 een gunstig
advies.
Het eredienstdecreet stipuleert in artikel 48 dat als het budget past binnen het goedgekeurde
meerjarenplan, de gemeenteraad akte neemt van het budget binnen een termijn van vijftig
dagen.
Het dossier was op 27 oktober 2020 volledig, hierdoor eindigt de adviestermijn op 16
december 2020.
Hogere regelgeving







Decreet over het lokaal bestuur
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale 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 en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de 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 18 december 2019 - Meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente - vaststellen
Besluit van de gemeenteraad van 27 april 2020 - Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart
- jaarrekening 2019 - advies

Lokaal bestuur De Pinte
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Motivering
De totale exploitatietoelage van de kerkfabriek wordt voor 2021 vastgesteld op 7 752,98
euro, wat past binnen het meerjarenplan 2020-2025, 11 348,63 euro.
Het verschil tussen het budget 2021 en het meerjarenplan 2021 wordt verklaard door het
verwerken van het resultaat van de jaarrekening 2019 met 8 762 euro waarvan reeds
gecorrigeerd in budget 2020 5 167,98 euro.
Er wordt een maximale investeringstoelage vastgesteld van 10 000 euro, in overeenstemming
met het meerjarenplan 2020-2025.
Plaats in meerjarenplan en budget



2021/0-DOTATIE/0790-03/649422/GEMEENTE/FIN/IP-GEEN
2021/1-DOTATIE/0790-03/664200/GEMEENTE/FIN/IP-INV-SUB

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2021 van Kerkfabriek O.-L.-Vr.-Hemelvaart
Zevergem.
Gemeente raad

19

Afhaalpunt voor verenigingen georganiseerd door de gemeente (Punt
aangevraagd door raadslid Quintyn)

Feiten en context
Verenigingen hebben het dit jaar door de coronacrisis extra moeilijk om geld bij elkaar te
krijgen. Bovendien mogen ze door de verstrengde maatregelen niet meer deur aan deur
verkopen of aan huis leveren.
Er wordt hierbij voorgesteld een afhaalpunt voor verenigingen te organiseren door de
gemeente.
Aangezien er geen duidelijkheid is met betrekking tot de juridische correctheid van dit
voorstel, zal dit punt niet ter stemming worden voorgelegd.
Hogere regelgeving


Politiebesluit betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het COVID-19
virus van de Gouverneur van Oost-Vlaanderen van 4 november 2020

Met 20 niet gestemd (Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde
Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Leen Gryffroy, Christel Verleyen,
Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele,
Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute)
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad gaat akkoord om het voorgestelde punt niet ter stemming voor te leggen.

20

Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

Feiten en context
De voorzitter deelt mee dat de raadszittingen volgend jaar zullen doorgaan de laatste
maandag van de maand behalve wanneer ze in een schoolvakantie vallen. Hij vraagt aan de
raadsleden om deze alvast vrij te houden in de agenda. Eventueel kan er nog een datum
worden geschrapt maar dit is te bekijken in functie van de dagorden. De definitieve data
zullen binnenkort nog aan iedereen worden gecommuniceerd.

21

Mondelinge vragen

Lokaal bestuur De Pinte

19/21

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

Dejonghe: 1 vraag
Gomes: 3 vragen
Vanbiervliet: 1 vraag
Van Den Abbeele: 2 vragen
Van de Velde: 2 vragen
Verleyen: 3 vragen

De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.
2020/TD/4: Raadslid Dejonghe vraagt of er in deze donkere tijden in het centrum meer
kerstverlichting komt of dat er een sfeertoelage wordt toegekend aan inwoners die hun
voortuin versieren met licht.
Er wordt geantwoord dat de kerstverlichting er reeds hangt. Deze zal na sinterklaas, vanaf 7
december, branden. Er zal niet meer kerstverlichting zijn dan gewoonlijk. Over een
sfeertoelage is er nog niet nagedacht.
2020/EG/10: Raadslid Gomes wenst te vernemen wat in De Pinte de rioleringsgraad is,
hoeveel huizen er nog aangesloten moeten worden op het rioleringsnetwerk, wat de
zuiveringsgraad is en hoe hoog dit op de agenda staat voor de gemeente.
Er wordt geantwoord dat de rioleringsgraad op ongeveer 86% ligt. De cijfers in verband met
de zuiveringsgraad en de huizen die nog moeten aangesloten worden zullen worden
opgevraagd. Begin vorig jaar werd er samen met Farys een plan tot 2030 opgemaakt waarin
de straten die nog gerioleerd moeten worden zijn opgenomen en de timing hiervan.
2020/EG/11: Raadslid Gomes vraagt wanneer de bomen in de Bommelhoek zullen geplaatst
worden.
Er wordt geantwoord dat dit zal nagevraagd worden bij de aannemer.
2020/EG/12: Raadslid Gomes wenst te vernemen wat het resultaat is van de enquête over
de snelheidsremmende maatregelen in de Keistraat.
Er wordt geantwoord dat de enquête een tiental dagen geleden werd afgesloten. De enquête
moet nog verwerkt worden door de dienst, er zijn dus nog geen resultaten.
2020/WV/7: Raadslid Vanbiervliet heeft een tweeledige vraag met betrekking tot het
fietsbeleid.
Hij vraagt om in de Baron de Gieylaan in overleg te gaan met de handelaars om de
fietsenstallingen zo op te stellen dat deze de voetgangers niet hinderen.
Daarnaast merkt hij op dat in de Langevelddreef de fietsproblematiek, onder andere aan de
viswinkel groter wordt. Hij vraagt om maatregelen te nemen om de doorgang voor fietsers te
vrijwaren.
Er wordt geantwoord dat er in de B. de Gieylaan reeds een overleg is geweest met de
handelaars. De bedoeling is dat er bepaalde parkeerplaatsen worden opgeofferd voor het
plaatsen van de fietsenstallingen.
Wat betreft de Langevelddreef wordt de problematiek erkend. Er wordt aangegeven dat het
op de mobiliteitsraad werd geagendeerd en dat dit zal worden besproken in het college om
dan op korte termijn enkele maatregelen te nemen. Op lange termijn is een grondige
heraanleg van de straat nodig.
2020/MVDA/7: Raadslid Van Den Abbeele vraagt of de gemeente ook zelf de afgevallen
bladeren zal laten liggen, zoals gevraagd wordt in de onlangs uitgestuurde
communicatiecampagne van de gemeente.
Er wordt geantwoord dat er intern wordt bekeken welk beleid rond bladafval de komende
jaren gevoerd kan worden.
2020/MVDA/8: Raadslid Van Den Abbeele vraagt of de raadsleden achter haar oproep staan
om postkaarten aan de bewoners van het woonzorgcentrum te bezorgen, dit in het kader van
positieve politiek.
Er wordt geantwoord dat er reeds een heel aantal initiatieven werden genomen en er nog op
de planning staan. Er mag in het sas aan de hoofdingang van het gemeentehuis een doos
geplaatst worden waarin elk raadslid die wil een kaartje mag deponeren.
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2020/EVDV/1: Raadslid Van de Velde vraagt op welke termijn de voetpaden in de
Kasteellaan vervangen worden.
Er wordt geantwoord dat dit voorbereid wordt en dat dit in de loop van 2021 zal uitgevoerd
worden.
2020/EVDV/2: Raadslid Van de Velde vraagt de stand van zaken betreffende de
perronverhoging in het station.
Er wordt geantwoord dat de NMBS de werken heeft vastgelegd in investeringsplannen. Er
wordt nog gewacht op het finaal akkoord door de raad van bestuur van de NMBS. De timing is
voorzien voor 2022-2023.
2020/CV/9: Raadslid Verleyen verwijst naar haar vraag tijdens een eerdere gemeenteraad
in verband met de vuilbakken in het Parkbos. Ze wenst te vernemen wat er beslist is binnen
de stuurgroep het Parkbos. Er wordt geantwoord dat dit volgende week op de agenda van de
stuurgroep staat.
2020/CV/10: Raadslid Verleyen vraagt of het mogelijk is om het poortje van het kerkhof
langs de Polderdreef opnieuw te openen.
Er wordt geantwoord dat dit gesloten is om het verkeer op de begraafplaats te sturen. Dit kan
herbekeken worden wanneer de maatregelen versoepelen.
2020/CV/11: Raadslid Verleyen vraagt of er extra kerstverlichting zal zijn in deze donkere
tijden. Het antwoord hierop werd reeds gegeven bij de vraag van raadslid Dejonghe.

Namens de gemeenteraad

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Vincent Van Peteghem
Voorzitter gemeenteraad
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