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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.
De gemeenteraad gaat éénparig akkoord om de agendapunten met betrekking tot de
goedkeuring van de hierbij opgesomde reglementen per hoogdringendheid op de agenda te
plaatsen:


Reglement 9840-drankbon



Reglement virtuele wensfoto



Reglement nieuwjaarsactie 2021

Antwoorden op de mondelinge vragen van de vorige raadszitting:
2020/EG/10: In antwoord op de vraag naar de riolerings- en zuiveringsgraad wordt er
meegedeeld dat de huidige rioleringsgraad en zuiveringsgraad van gemeente De Pinte beiden
87% bedragen. Hiermee zit De Pinte boven het Vlaams gemiddelde, respectievelijk 68% en
83%. Dit zijn de resultaten van eind 2019. De resultaten van 2020 zullen in de tweede helft
van 2021 gekend zijn.
2020/EG/11: Met betrekking tot de vraag in verband met de aanplant van de bomen in de
verkaveling wordt geantwoord dat dit volgens de laatste informatie op 14 december gebeurt.

2020/CV/9: Met betrekking tot de vraag rond de vuilbakken in het Parkbos wordt er
meegedeeld dat er de afgelopen tijd acties werden ondernomen. Tijdens de zomer stelde
Agentschap Natuur en Bos studenten aan om afval te ruimen. Op heden zijn er 15
vrijwilligers, aangestuurd door de verschillende gemeentes, die zwerfvuil ruimen. Het beleid
rond ‘geen vuilbakken in het Parkbos’ blijft behouden. Er zullen informatiepanelen komen
waarop ook het afvalbeleid wordt gecommuniceerd. Daarnaast wordt bekeken of er aan de
grote startpunten toch vuilbakken voorzien kunnen worden. In januari vindt er een overleg
plaats tussen ANB, Parkbos en de verschillende gemeenten waarin dit ook besproken zal
worden.
De zitting van de gemeenteraad werd geschorst na behandeling en beraadslaging van
agendapunt 1. Tijdens de schorsing vond de raad voor maatschappelijk welzijn plaats voor de
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behandeling en beraadslaging van agendapunten 1 en 2. Na afhandeling van deze
agendapunten werd de gemeenteraad terug geopend.

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 20 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, Christel Verleyen,
Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele,
Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute), 1 onthouding (Lutgard Vermeyen)
Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

2

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 - deel gemeente vaststellen

Feiten en context
Het meerjarenplan wordt minstens 1 keer per jaar geactualiseerd, onder meer met een
belangrijke inschrijving van het gecumuleerde budgettaire resultaat van de jaarrekening
2019, zoals wettelijk vereist, in het schema M2.
De meerjarenplanaanpassing is een gezamenlijk beleidsrapport voor gemeente en OCMW en
bevat een (gewijzigde) strategische nota, aangepaste financiële nota, een toelichting en
documentatie. Er is geen gemeentelijke bijdrage meer van de gemeente naar het OCMW.
Tijdens het jaar 2020 zijn er een aantal wijzigingen van de ramingen, als
kredietverschuivingen gebeurd. Deze verschuivingen kaderen in het beheer van de kredieten
en werden telkens ter kennisname op de raad gebracht. Dit zijn beheersdocumenten die geen
impact kennen op de wettelijke schema's.
De verschillenanalyse in het rapport voor de meerjarenplanaanpassing baseert zich dan ook
op de verschillen tussen het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 (0.MJP2020-2025) en
de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr.1 (1.MJP2020-2025).
Artikel 249 stelt dat de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn een geïntegreerd geheel vormen:
 De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel
van elk beleidsrapport.
 Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de
gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor
maatschappelijk welzijn goed.
Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief
vastgesteld te zijn.
Hogere regelgeving
Lokaal bestuur De Pinte
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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
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3: aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en
provinciale besturen

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 waarbij het meerjarenplan 20202025 - deel OCMW werd goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 30 juni 2020 waarbij de jaarrekening 2019 - deel
OCMW werd goedgekeurd
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 november 2020
waarbij meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr.1 gunstig geadviseerd werd

Adviezen


Positief advies MAT van 26 november 2020.

Motivering
In de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1:
 werd het resultaat van de jaarrekening 2019 van beide entiteiten verwerkt: 5 941
710,11 euro
 het (geconsolideerde) beschikbare budgettaire resultaat is positief in:
o 2020: 4 699 991 euro
o 2021: 5 026 319 euro
o 2022: 5 563 239 euro
o 2023: 5 598 892 euro
o 2024: 5 029 780 euro
o 2025: 3 536 150 euro


de autofinancieringsmarge is positief in 2025 met 290 781 euro
De autofinancieringsmarge is een criterium voor de beoordeling van het structureel
evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden.

Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte onthoudt zich omdat dit gewijzigd meerjarenplan niet het beleid
vertegenwoordigt dat Ruimte voor ogen heeft en ze niet achter alle keuzes staan die worden
genomen.
De Open Vld-fractie onthoudt zich omdat ze het betreurt dat het meerjarenplan niet zoals
andere jaren eerst vooraf werd toegelicht. Ze hadden graag meer uitleg gekregen. Zo zijn er
voor hen nog onduidelijkheden over onder andere de boeking met betrekking tot
Moerkensheide, de impact van Covid-19 en het woonzogrcentrum. Ze blijven dan ook bij hun
standpunt van 2019.
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), 8 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard
Vermeyen, Christel Verleyen, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn)
Besluit:
Enig artikel.
De meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 wijzigt de voorziene kredieten in 2020 en bevat
de beginkredieten 2021.
De gemeenteraad stelt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 - deel gemeente vast.
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Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 - deel OCMW - goedkeuren

Feiten en context
Het meerjarenplan wordt minstens 1 keer per jaar geactualiseerd, ondermeer met een
belangrijke inschrijving van het gecumuleerde budgettaire resultaat van de jaarrekening
2019, zoals wettelijk vereist, in het schema M2.
De meerjarenplanaanpassing is een gezamenlijk beleidsrapport voor gemeente en OCMW en
bevat een (gewijzigde) strategische nota, aangepaste financiële nota, een toelichting en
documentatie. Er is geen gemeentelijke bijdrage meer van de gemeente naar het OCMW.
Tijdens het jaar 2020 zijn er een aantal wijzigingen van de ramingen, als
kredietverschuivingen gebeurd. Deze verschuivingen kaderen in het beheer van de kredieten
en werden telkens ter kennisname op de raad gebracht. Dit zijn beheersdocumenten die geen
impact kennen op de wettelijke schema's.
De verschillenanalyse in het rapport voor de meerjarenplanaanpassing baseert zich dan ook
op de verschillen tussen het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 (0.MJP2020-2025) en
de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr.1 (1.MJP2020-2025).
Artikel 249 stelt dat de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn een geïntegreerd geheel vormen:
 de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel
van elk beleidsrapport.
 Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de
gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor
maatschappelijk welzijn goed.
Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief
vastgesteld te zijn.
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
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3: aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en
provinciale besturen

Vorige beslissingen






Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 waarbij het meerjarenplan 20202025, deel OCMW werd goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 30 juni 2020 waarbij de jaarrekening 2019 - deel
OCMW werd goedgekeurd
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 november 2020
waarbij meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr.1 gunstig geadviseerd werd
Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 14 december 2020 waarbij het
meerjarenplan 2020-2025 nr. 1 - deel OCMW werd vastgesteld
Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 waarbij het meerjarenplan 20202025 nr.1 - deel gemeente werd vastgesteld

Adviezen


Positief advies MAT van 26 november 2020.

Motivering
In de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1:
 werd het resultaat van de jaarrekening 2019 van beide entiteiten verwerkt: 5 941
710,11 euro
 het (geconsolideerde) beschikbare budgettaire resultaat is positief in
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2020:
2021:
2022:
2023:
2024:
2025:

4
5
5
5
5
3

699
026
563
598
029
536

991
319
239
892
780
150

euro
euro
euro
euro
euro
euro

de autofinancieringsmarge is positief in 2025 met 290 781 euro
De autofinancieringsmarge is een criterium voor de beoordeling van het structureel
evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden.

Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte onthoudt zich omdat dit gewijzigd meerjarenplan niet het beleid
vertegenwoordigt dat Ruimte voor ogen heeft en we niet achter alle keuzes staan die worden
genomen.
De Open Vld-fractie onthoudt zich omdat ze het betreurt dat het meerjarenplan niet zoals
andere jaren eerst vooraf werd toegelicht. Ze hadden graag meer uitleg gekregen. Zo zijn er
voor hen nog onduidelijkheden over onder andere de boeking met betrekking tot
Moerkensheide, de impact van Covid-19 en het woonzogrcentrum. Ze blijven dan ook bij hun
standpunt van 2019.
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), 8 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard
Vermeyen, Christel Verleyen, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn)
Besluit:
Enig artikel.
Deze meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 wijzigt de voorziene kredieten in 2020 en
bevat de beginkredieten 2021.
De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr.1 zoals vastgesteld door
de raad van maatschappelijk welzijn op 14 december 2020 goed.

4

Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 4 december 2020 betreffende
opheffing van het burgemeesterbesluit van 4 november 2020
betreffende politieverordening tot sluiten van de bibliotheek in de
strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)

Feiten en context
Bij burgemeesterbesluit van 4 november 2020 werd de politieverordening tot sluiten van de
bibliotheek in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) opgelegd.
Door dit besluit werd de bibliotheek gesloten voor het publiek. De bibliotheek was wel nog
telefonisch en per mail bereikbaar. Daarnaast werd er een boekenafhaaldienst voorzien.
Op heden blijft de pandemie aanhouden maar is de piek in het aantal besmettingen en
ziekenhuisopnames weer voorbij. Met het oog op de dienstverlening naar de burger toe en de
mondmaskerplicht in de gebouwen van het lokaal bestuur is het verantwoordbaar de
bibliotheek vanaf 7 december 2020 terug te openen voor het publiek.
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





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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 4 december 2020 betreffende
opheffing van het burgemeesterbesluit van 4 november 2020 betreffende politieverordening
tot sluiten van de bibliotheek in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19).

5

Regiovorming - kennisname

Feiten en context
In het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 is het volgende opgenomen over regiovorming: “We
zetten in op regiovorming. Deze regiovorming moet van onderuit worden opgebouwd en
gedragen door de lokale besturen. De burgemeesters van de betrokken lokale besturen
vormen de spil van deze regiovorming. Om tot een grotere coherentie te komen en deze
regiovorming te stimuleren, zal de Vlaamse regering, verder bouwend op de reeds
uitgevoerde regioscreening, vaste regio’s afbakenen waarbinnen alle vormen van
intergemeentelijke samenwerking, zowel de bestaande als nieuwe, moeten plaatsvinden
(behoudens zij die op een hogere schaal georganiseerd zijn). Dit moet de huidige
verrommeling tegengaan en leiden tot minder mandaten. We werken bestaande drempels
weg die verhinderen dat samenwerkingsverbanden fuseren. De Vlaamse overheid zal de eigen
regionale afbakeningen afstemmen op deze regio’s. Er wordt een kader uitgewerkt dat
bijkomende instrumenten bevat om de regiovorming te ondersteunen (bv. rond
herverdelingsproblematieken tussen de betrokken lokale besturen).”
Begin 2021 legt de Vlaamse Regering de definitieve afbakening van de referentieregio's vast.
De gouverneur dient tegen midden januari 2021 een advies daarover te formuleren.
Daaromtrent organiseert de gouverneur burgemeestersoverleggen om dit thema te
bespreken.
Hogere regelgeving


Artikel 40 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel regiovorming.
IZ-Pe rsoneel

6

Aanvullend pensioenstelsel - verhoging van de pensioentoelage
(tweede pensioenpijler) voor de contractuele personeelsleden

Feiten en context
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Op 10 april 2020 werd een sectoraal akkoord 2020 versie comité C1 van VVSG vz afgesloten
voor de lokale en provinciale besturen. De kern van het sectoraal akkoord is een
koopkrachtverhoging van globaal 1,1% vanaf 1 januari 2020 voor de personeelsleden die
onder het toepassingsgebied van een sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen
vallen.
Aan twee maatregelen werd reeds voldaan door de verhoging van de maaltijdcheques tot 8
euro en door de toekenning van ecocheques aan de personeelsleden.
In dit sectoraal akkoord werd als maatregel eveneens bepaald dat vanaf 1 januari 2020 de
sectoraal afgesproken minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler van het contractuele
personeel minstens moet worden opgetrokken naar 2,5% (nu 2%). Voor de periode vanaf 1
januari 2020 tot de realisatie van een minimumbijdrage van 2,5% betalen de lokale en
provinciale besturen een inhaaltoelage.
De bepalingen van dit sectoraal akkoord zijn afdwingbaar, de lokale en provinciale besturen
kunnen hier niet van afwijken.
Naast de bepalingen van dit sectoraal akkoord betalen lokale besturen een
responsabiliseringsbijdrage. De bijdrage is enkel verschuldigd indien de eigen pensioenlast
hoger is dan de betaalde basisbijdrage. Op basis van de simulatie van de federale
pensioendienst zal de gemeente De Pinte vanaf 2020 een responsabileringsbijdrage
verschuldigd zijn. De gemeente kan een korting genieten op deze bijdrage indien de tweede
pensioenpijler in 2020 minstens 2% bedraagt van het gewone loon en in 2021 3%.

Hogere regelgeving











De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het
belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake
sociale zekerheid
De Wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de
pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke
overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei
2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en
houdende de bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en diverse
wijzigingsbepalingen
De Wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van
diensten gepresteerd als niet- vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de
overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale
en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van
de reglementering inzake aanvullende pensioenen , tot wijziging van de modaliteiten
van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en
lokale overheden en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde
pensioenfonds van de provinciale en lokale overheden
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Besluit van de Vlaamse regering van 10 april 2020 in verband met het sectoraal
akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen
Omzendbrief KB/ABB 2020/2 in verband met het sectoraal akkoord 2020 voor de
lokale en provinciale besturen

Vorige beslissingen






Besluit van de gemeenteraad van 10 mei 2020 in verband met de invoering van het
aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en het goedkeuren
van het bestek opgemaakt door de RRSPPO
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 augustus 2010 in
verband met de goedkeuring van de gunning en de toewijzing van de opdracht
uitgaande van de RSZPPO aan de pensioenverzekeraar Dexia Verzekeringen (Belfius)
en Ethias in een tijdelijke handelsvennootschap
Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 in verband met het aanvullend
pensioenstelsel voor contractuele personeelsleden die niet tewerkgesteld waren in de
Via-diensten
Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 in verband met de geïntegreerde
rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW personeel
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Besluit van de gemeenteraad van 30 juni 2020 in verband met de verhoging van de
maaltijdcheques vanaf 1 juli 2020
Besluit van de gemeenteraad van 30 juni 2020 in verband met de toekenning van
ecocheques

Adviezen
Protocol van akkoord van 25 november 2020 in verband met het aanvullende pensioenstelsel
Motivering
Om aan de voorwaarden van het sectoraal akkoord te voldoen is de gemeente verplicht om
vanaf 1 januari 2020 de minimale bijdragevoet te verhogen naar 2,5% .
Het is onbillijk dat het nog zo is dat contractuele personeelsleden een opmerkelijk lager
pensioen hebben dan de statutaire personeelsleden voor hetzelfde werk.
Daarnaast voorziet de regelgeving dat een bestuur dat een responsabileringsbijdrage moet
betalen én een tweede pensioenpijler voorziet een korting kan genieten op deze
responsabiliseringsbijdrage indien er aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
 Een lokaal bestuur bouwt voor alle werknemers met een werknemersstatuut een
tweede pensioenpijler op.
 Volgende minimale bijdragen inzake tweede pensioenpijler moeten worden voorzien :
in 2020 moet de tweede pensioenpijler minstens 2% bedragen; in 2021 moet de
tweede pensioenpijler minstens 3% bedragen van het gewone loon dat is onderworpen
aan socialezekerheidsbijdragen.
Op basis van de ramingen van de pensioendienst is de gemeente vanaf 2020 een
responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. De korting die door de Vlaamse overheid wordt
toegekend op de te betalen responsabiliseringsbijdrage, zal enkel toegekend worden indien
het bestuur aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoet. Tot en met 2020 voldoet het
bestuur aan de voorwaarden. Vanaf 1 januari 2021 dient de tweede pensioenpijler verhoogd
te worden naar 3%.
Plaats in meerjarenplan en budget


Visum van de financieel directeur 2020/P/gemeente/12

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord om de pensioentoelage voor de tweede pensioenpijler op te
trekken van 2% naar 2,5% vanaf 1 januari 2020 voor alle contractuele personeelsleden en dit
vanaf 1 januari 2020 in het kader van het sectoraal akkoord.
Artikel 2.
De gemeenteraad gaat akkoord om de pensioentoelage voor de tweede pensioenpijler op te
trekken naar 3% vanaf 1 januari 2021 voor alle contractuele personeelsleden.
Artikel 3.
Het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 betreffende het kaderreglement
tweede pensioenpijler contractanten van 9 december 2009 (en zoals van toepassing vanaf 1
januari 2019), wordt opgeheven voor wat de vaststelling van het percentage betreft.
Artikel 4.
Deze beslissing wordt bezorgd aan de pensioeninstelling "Belfius insurance en Ethias" en de
dienst RSZ.
IZ- Lokale econ omie

7

Samenwerkingsovereenkomst 'Expert lokale economie' - goedkeuring

Feiten en context
Het gemeentebestuur van De Pinte heeft ingetekend op het EFRO-project ‘Onderneem Er Op
Uit’ dat door de Provincie Oost-Vlaanderen wordt uitgerold. Dit project wil het lokale beleid
afstemmen op de behoeften van de ondernemers, via een verbetering van de dienstverlening.
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Lokale overheden beschikken echter niet altijd over de nodige capaciteit en specialismen die
nodig zijn om te voldoen aan de verwachtingen van ondernemers.
Met het traject van gedeelde experten lokale economie stelt de Provincie Oost-Vlaanderen
personeelsleden ter beschikking aan lokale besturen voor het opzetten en uitvoeren van een
ondernemersvriendelijke dienstverlening. Door de EFRO-steun kan deze terbeschikkingstelling
gebeuren aan een zeer gunstig tarief.
Het project ‘Onderneem Er Op Uit’ wordt gefinancierd vanuit het provinciebestuur OostVlaanderen (372.025,92 EUR), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(372.025,92 EUR) en het Vlaamse Hermesfonds (186.012,96 EUR).
De Provincie zal een expert lokale economie ter beschikking stellen van de gemeente De Pinte
à rato van 20 dagen over een periode van 6 maanden. De gemeente betaalt aan de Provincie
de kosten die de terbeschikkingstelling met zich meebrengt. De kostprijs voor de
terbeschikkingstelling bedraagt voor zes maanden forfaitair € 1 920,00.
De overeenkomst geldt voor een periode van zes maanden. Na afloop van die zes maanden
kan de overeenkomst verlengd worden, dit steeds voor een periode van zes maanden.
Hogere regelgeving


Artikel 41 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 juni 2020 betreffende
de princiepsbeslissing omtrent de deelname aan het EFRO-project ‘Onderneem Er Op
Uit'

Plaats in meerjarenplan en budget


B-DORPECON/0500-00/616422/PER/P025-2025 (krediet voorzien vanaf 2021)

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst 'Expert
lokale economie', zoals in bijlage aan deze beslissing gehecht.
Artikel 2.
De algemeen directeur, Veerle Goethals en de voorzitter van de raad, Vincent Van Peteghem
worden gemachtigd om deze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
ROM-GIS

8

Actualisering van het actieprogramma onbebouwde percelen in
eigendom van Vlaamse publieke (en semi-publieke) rechtspersonen

Feiten en context
In de gemeenteraad van 27 augustus 2012 werd het actieprogramma (semi-) publieke
bouwgronden goedgekeurd daar de gemeente het vooropgestelde bindend sociaal objectief
niet haalde.
Daar het vereiste aantal van 99 sociale huurwoningen tot op heden nog niet werd
gerealiseerd is het aangewezen om het actieprogramma te herbekijken en de huidige visie
vast te leggen.
Het register van de onbebouwde percelen omvat ook de gronden die eigendom zijn van de
(semi-) publieke sector. Van de oppervlakte van de niet vrijgestelde gronden in eigendom van
de (semi-) publieke sector dient 25 % aangewend te worden voor de verwezenlijking van het
sociaal woningaanbod.
Hogere regelgeving


Decreet Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen
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Besluit van de gemeenteraad van 27 augustus 2012 betreffende het actieprogramma
(semi-) publieke bouwgronden

Motivering
Er werden sinds de vorige vastlegging van het actieprogramma woningen gesloopt, waardoor
er nieuwe onbebouwde percelen zijn ontstaan. Het RUP Zevergem werd vernietigd en RUP
Centrumbocht kwam erbij. Rekening houdende met deze factoren lijkt het nuttig om de
oefening terug te maken.
Motivatie stemgedrag
Ruimte kan zich niet vinden in het beperken van het aantal sociale woningen op eigen
gronden tot 10 procent. De gemeente legt andere ontwikkelaars een minimum van 20 procent
op of wentelt het af op andere publieke eigenaars van gronden. De gemeente beschouwt het
bindend sociaal objectief eerder als een maximum en zou dit als een minimum moeten
bekijken. Bovendien zou de gemeente meer aandacht moeten besteden aan het aanbieden
van bescheiden woningen. Deze kunnen aangeboden worden op eigen gronden.
De fractie van Open Vld vindt het positief dat er een actualisering gemaakt is. Zij krijgen
echter de indruk dat het minimum te veel als maximum wordt aanzien. Vandaar onthouden ze
zich.
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:
Artikel 1.
Het actieprogramma onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse publieke (en semipublieke) rechtspersonen wordt goedgekeurd zoals het in bijlage bij dit besluit is opgenomen.
Artikel 2.
Het actieprogramma zal overgemaakt worden aan het Agentschap Wonen-Vlaanderen.

9

Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen

Feiten en context
De gemeente is toegetreden tot de Interlokale vereniging 'Wonen Leie & Schelde' met
werkgebied De Pinte, Gavere, Melle, Merelbeke, Nazareth en Sint-Martens-Latem. In het
kader van de opvolging door de ILV Wonen Leie & Schelde wordt het reglement betreffende
leegstand geharmoniseerd voor de 6 deelnemende gemeenten. De bedragen worden voor
elke gemeente afzonderlijk vastgesteld.
Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 § 3, stelt de
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen
van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het
gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies en op het inwendig bestuur
van de gemeente.
Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°, stelt de
gemeenteraad de gemeentelijke belastingreglementen vast.
Hogere regelgeving




Gecoördineerde Grondwet van België van 17 februari 1994, artikels 41, 159, 162, 2°,
170 § 4 , 172 en 173
Decreet van 19 april 1995 (en latere wijzigingen) betreffende maatregelen ter
bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
Vlaamse Codex Wonen van 2021, in het bijzonder de artikels 2.9 tot en met 2.14
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Decreet van 30 mei 2008 (en latere wijzigingen) betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
Decreet van 14 oktober 2016 betreffende wijziging van diverse decreten met
betrekking tot wonen
Decreet over het lokaal bestuur, artikels 40, 41, 14°, 326 t.e.m. 341

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende het vaststellen van
het belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen
Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende het retributiereglement
voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen

Motivering
Teneinde de problematiek van leegstand in de regio beter te coördineren is de gemeente op
26 augustus 2019 toegetreden tot de Interlokale vereniging ‘Wonen Leie & Schelde’ met
werkgebied De Pinte, Gavere, Melle, Merelbeke, Nazareth en Sint-Martens-Latem.
Leegstaande woningen en gebouwen zorgen op diverse manieren voor overlast. Leegstand is
veelal een voorbode van verwaarlozing en verkrotting. Langdurige leegstand zal dan ook meer
lasten voor de lokale overheid met zich meebrengen onder de vorm van grotere politionele
inzet, bestrijden van sluikstorten, overlast, nemen van maatregelen om de aantrekkelijkheid
van de gemeente te behouden of te verbeteren.
Daarnaast zijn leegstaande woningen niet beschikbaar voor de huizenmarkt. Er is reeds een
tekort op de huizenmarkt, waardoor de huur- en verkoopprijzen hoog blijven. Tevens blijkt
dat een grote groep mensen in de onmogelijkheid is om een betaalbare woning te vinden.
Leegstand vormt ook één van de meest hinderlijke elementen in het straatbeeld van een
handels- en of dorpskern en omliggende straten. Het beïnvloedt op negatieve wijze de
aantrekkelijkheid van een gemeente doordat een desolate indruk wordt gecreëerd. Leegstand
bij gebouwen veroorzaakt bovendien een sneeuwbaleffect waardoor de handelsfunctie in
bepaalde buurten verzwakt.
De belasting valt ten laste van zakelijke gerechtigden van gebouwen en woningen welke 12
opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het leegstandsregister. Met deze belasting beoogt
de gemeente om ervoor te zorgen dat het beschikbare patrimonium in de gemeente optimaal
benut wordt. Daarnaast dienen de ontvangsten en de uitgaven van de gemeente in evenwicht
te worden gehouden. Hiertoe is het wenselijk te voorzien in het heffen van eigen
gemeentelijke belastingen specifiek geënt op de lokale omstandigheden en ter ondersteuning
van bepaalde beleidsaspecten.
Door het decreet van 14 oktober 2016 betreffende wijziging van diverse decreten met
betrekking tot wonen heeft de gemeente nu de volledige beleidsvrijheid wat betreft de
opmaak en het beheer van het leegstandsregister. De decretale machtiging tot het heffen van
een gemeentelijke belasting op leegstand werd opgeheven.
De in het reglement opgenomen vrijstellingen zijn te verantwoorden binnen het gemeentelijk
beleid tot volle activatie van het beschikbaar patrimonium met inachtneming van volgende
principes:
01. Nieuwe zakelijke gerechtigden de mogelijkheid geven om de leegstand te verhelpen
zonder hen te belasten, gezien zij niet de oorspronkelijke veroorzaker zijn van de leegstand
02. Zakelijke gerechtigden die initiatief nemen om het gebouw/woning te renoveren tijdens
de periode van renovatie vrijstelling te verlenen om zo renovatie aan te moedigen
03. Personen die geconfronteerd worden met een ramp, gerechtelijke verzegeling, die
opgenomen zijn in ouderenvoorziening, ziekenhuis, waarvan de handelingsbekwaamheid
beperkt is, de mogelijkheid te geven een duurzame oplossing te vinden voor het leegstaande
gebouw / woning, gezien de leegstand in eerste instantie buiten hun wil om ontstaan is
04. Om beschermd onroerend erfgoed zoveel mogelijk te laten renoveren en niet verloren te
laten gaan, een vrijstelling te voorzien om de zakelijke gerechtigde de tijd te geven een
renovatiedossier in te dienen bij bevoegde instanties en tijdens de looptijd van de renovatie,
gezien de renovatie bij een onroerend erfgoed technisch moeilijker en duurder is en de
aanvraagtijd tot bekomen van een erfgoedpremie kan oplopen
05. Gebouwen en woningen die opgenomen zijn in een onteigeningsplan of die geen voorwerp
meer kunnen uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning omdat
een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld, gezien in het kader van algemeen
belang een andere bestemming aan het gebouw / woning zal gegeven worden en eventuele
leegstand buiten de wil van de zakelijke gerechtigde plaatsvindt
Plaats in meerjarenplan en budget
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0-FISCAAL/0020-00/737600/GEMEENTE/DZM/IP-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt dit reglement goed.
Reglement gemeentebelastingen op leegstaande woningen en/of gebouwen
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van dit reglement gelden onder meer de begripsomschrijvingen van het
artikel 1.3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.
In dit reglement wordt verstaan onder:
1° aanslagjaar: is het jaar waarin de belasting verschuldigd is. Elk aanslagjaar begint op 1
januari en eindigt op 31 december;
2° administratie: de (inter)gemeentelijke administratieve eenheid die door het
gemeentebestuur wordt belast met de opmaak, de opbouw, het beheer en de actualisering
van het leegstandsregister;
3° beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen;
4° beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen:
a) een aangetekend schrijven;
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
c) een elektronisch aangetekende zending.
5° gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen
omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2,1°, van het decreet van 19
april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en
verwaarlozing van bedrijfsruimten;
6° kamer: een woning waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid
ontbreken en waarvan de bewoners voor één of meer van die voorzieningen aangewezen zijn
op de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel
uitmaakt;
7° leegstaand gebouw: gebouw waarvan meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte
niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een periode van
ten minste twaalf opeenvolgende maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met
woningen die deel uitmaken van het gebouw.
De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor
gedeelten daarvan uitgereikte omgevingsvergunning of meldingsakte als vermeld in artikel 6
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Bij een gebouw
waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is of waarvan de functie niet duidelijk uit
een vergunning of melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van
het gebouw voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften,
akten of bescheiden.
Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, vermeld in
artikel 2, 2°, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en
voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als
leegstaand zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het
gebouw bewoont en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. Een gedeelte is eerst afsplitsbaar indien
het na sloping van de overige gedeelten kan worden beschouwd als een afzonderlijke woning
die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
8° leegstaande woning: woning die gedurende een periode van ten minste twaalf
opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie;
9° leegstandsregister: het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen en woningen,
vermeld in artikel 2.9 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;
10° leegstand bij nieuwbouw: een nieuw gebouw of een nieuwe woning wordt als een
leegstaand gebouw of een leegstaande woning beschouwd indien dat gebouw of die woning
binnen zeven jaar na de afgifte van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen in laatste administratieve aanleg niet aangewend wordt overeenkomstig §1
respectievelijk §2 van artikel 2.10 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;
11° opnamedatum: de datum waarop het gebouw, een appartement, een kamer of de
woning in het leegstandsregister wordt opgenomen;
12° ramp: een gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de houder van het zakelijk
recht en waardoor de schade dermate is dat het gebruik onmogelijk is, bv. brand,
gasontploffing, blikseminslag.
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13° renovatienota: een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende nota, die door de
administratie wordt goedgekeurd en waarin minstens is opgenomen:
o Een overzicht van de voorgenomen werken;
o een gedetailleerd tijdsschema waaruit blijkt dat binnen een periode van
maximaal twee jaar een woning of gebouw bewoonbaar wordt gemaakt;
o een kopie van de originele offertes en/of facturen van minimaal 10 000 euro
(exclusief BTW); deze facturen en offertes mogen niet ouder zijn dan één jaar;
o fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te renoveren
onderdelen.
Een ingediende renovatienota wordt geacht te zijn goedgekeurd wanneer binnen drie
maanden ingaand de derde werkdag na deze van de betekening van de renovatienota geen
beslissing door de administratie is genomen.
14° verjaardag: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf
maanden vanaf de opnamedatum, zolang het gebouw de woning, een appartement of een
kamer, niet uit het leegstandsregister is geschrapt;
15° woning: een goed, vermeld in artikel 1.3, §1, 66° van de Vlaamse Codex Wonen van
2021;
16° tweede verblijf: een woning die op elk moment kan worden gebruikt voor bewoning,
maar waarvan diegene die er kan verblijven, voor desbetreffende woning, niet is ingeschreven
in het bevolkingsregister en waarvoor een aangifte is gebeurd overeenkomstig de bepalingen
van de gemeentelijke belastingen op tweede verblijven. Als tweede verblijf wordt niet
beschouwd een woning die de voorbije twaalf maanden niet effectief werd gebruikt
overeenkomstig de functie als tweede verblijf;
17° zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten:
a) de volle eigendom;
b) in voorkomend geval, het recht van opstal of van erfpacht;
c) in voorkomend geval, het vruchtgebruik.
Artikel 2. Leegstandsregister
§1. De administratie houdt een leegstandsregister bij. Het leegstandsregister bestaat uit twee
afzonderlijke lijsten:
1° een lijst ‘leegstaande gebouwen’;
2° een lijst ‘leegstaande woningen’.
§2. In elke lijst worden de volgende gegevens opgenomen:
1° het adres van de leegstaande woning of het leegstaande gebouw;
2° de kadastrale gegevens van de leegstaande woning of het leegstaande gebouw;
3° de identiteit en het (de) adres(sen) van de zakelijk gerechtigde(n);
4° het nummer en de datum van de administratieve akte;
5° de indicatie of indicaties die aanleiding hebben gegeven tot de opname.
§3. Een woning die ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard overeenkomstig de bepalingen
van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 kan niet worden opgenomen op het
leegstandsregister.
§4. Een woning die opgenomen is in het verwaarlozingsregister kan worden opgenomen op
het leegstandsregister.
Artikel 3. Registratie van leegstand
§1. De personeelsleden van het ILV Wonen Leie & Schelde, alsook een aantal gemeentelijke
ambtenaren, zijn door het college van burgemeester en schepenen gemachtigd voor de
opsporing, registratie en schrapping van leegstaande woningen of gebouwen. Hierna genoemd
de administratie.
Deze door het college van burgemeester en schepenen aangewezen personeelsleden bezitten
de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden, vermeld in artikel 6 van het decreet
van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
§2. Een leegstaand gebouw, een leegstaande woning, een leegstaand appartement, of een
leegstaande kamer wordt opgenomen in het leegstandsregister aan de hand van een
genummerde administratieve akte, waarbij één of meerdere foto’s en een beschrijvend
verslag, met vermelding van de indicaties die de leegstand staven, gevoegd worden. De
datum van de administratieve akte geldt als de datum van de vaststelling van de leegstand en
geldt als opnamedatum.
§3. De leegstand wordt beoordeeld op basis van één of meerdere objectieve indicaties zoals
vermeld in de volgende lijst:
1. Administratieve indicaties van leegstand, zoals:
 geen inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de woning
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2.

3.

4.
5.

het vermoeden dat de woning niet wordt bewoond, ondanks inschrijving in het
bevolkingsregister
 het ontbreken van een aangifte als tweede verblijf
 een verbruik van een of meer nutsvoorzieningen dat zo laag ligt dat een gebruik als
woning of een gebruik overeenkomstig de functie van het gebouw kan worden
uitgesloten
 de vermindering van het kadastraal inkomen overeenkomstig artikel 15 van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992;
 geen aansluitingen op nutsvoorzieningen
 aanvraag om vermindering van onroerende voorheffing naar aanleiding van leegstand
of improductiviteit
 voor gebouwen: het ontbreken van een vestigings – of ondernemingsnummer in de
Kruispuntbank voor ondernemingen
 voor gebouwen: het ontbreken van neergelegde jaarrekening x – 1, in het jaar x van
de feitelijke opname van de onderneming die gevestigd is op het adres van het
gebouw
Onmogelijkheid om de woning te bewonen of gebouw te gebruiken, door:
 de onmogelijkheid om het gebouw of de woning te betreden, bijvoorbeeld door een
versperde toegang, obstakels, dichte begroeiing
 een bij de woning of het gebouw horende tuin of parkeergelegenheid die langdurig
niet of slecht onderhouden is (hoog gras, hinderlijke planten, ver uitgegroeide
struiken, begroeiing die toegang of lichtinval verhindert, …)
Uitwendige indicaties van leegstand, zoals:
 het langdurig aanbieden van het gebouw of van de woning als ‘te huur’ of ‘te koop’
 dichtgemaakte of opgeheven raamopeningen (dichtgeplakt, overschilderd,
dichtgetimmerd)
 een dichtgeplakte of anderszins onbruikbaar gemaakte of weggehaalde brievenbus of
een (over)volle brievenbus gedurende lange tijd
 voor gebouwen: het ontbreken van aangeduide openingsuren die duidelijk maken aan
de consument wanneer klanten er terecht kunnen
 rolluiken die langdurig neergelaten zijn of klapluiken die nagenoeg permanent gesloten
zijn
 winddichtheid of waterdichtheid van het pand is niet gewaarborgd (glasbreuk,
buitenschrijnwerk kan niet meer gesloten worden, openingen in wanden of bedaking,
schade door lekken,…)
 Onafgewerkte ruwbouw
Inwendige indicaties van leegstand, zoals:
 De woning of het gebouw is helemaal of gedeeltelijk niet bemeubeld of het ontbreekt
aan de essentiële inrichting voor de functie van het gebouw
Andere:
 getuigenissen
 indicaties dat de woning voor andere functies dan de woonfunctie gebruikt wordt
 indicaties dat het gebouw niet volgens zijn functie wordt gebruikt

Artikel 4. Kennisgeving van registratie
§1. De zakelijk gerechtigde(n) wordt per beveiligde zending in kennis gesteld van de
beslissing tot opname in het leegstandsregister.
De kennisgeving bevat:
 de administratieve akte met inbegrip van het beschrijvend verslag
 informatie over de gevolgen van de opname in het leegstandsregister
 informatie met betrekking tot de beroepsprocedure tegen de opname in het
leegstandsregister
 informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het leegstandsregister
§2. De beveiligde zending wordt gericht aan de woonplaats van de zakelijk gerechtigde. Is
de woonplaats niet gekend, dan wordt de beveiligde zending gericht aan zijn verblijfplaats. Is
de verblijfplaats niet gekend dan vindt de betekening aan het adres van de woning of het
gebouw waarop de administratieve akte betrekking heeft.
Artikel 5. Beroep tegen registratie
§1. Tegen de opname in het leegstandsregister, vermeld in artikel 3, kan een zakelijk
gerechtigde beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen.
§2. Het beroepschrift voldoet aan volgende voorwaarden om ontvankelijk te zijn:
 de identiteit en het adres van de indiener
 de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het
gebouw of de woning waarop het beroepschrift betrekking heeft
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de bewijsstukken die aantonen dat de opname van het gebouw of de woning in het
leegstandsregister ten onrechte is gebeurd. De vaststelling van de leegstand kan
betwist worden met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed. Het
is aan de zakelijk gerechtigde om de bewijsstukken te verzamelen en voor te leggen
aan de beroepsinstantie
§3. Het beroepschrift wordt betekend binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de
derde werkdag na betekening van de beveiligde zending vermeld in artikel 4. Zolang de
indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend beroepschrift
ingediend worden, waarbij het eerdere beroepschrift als ingetrokken wordt beschouwd.
§4. Het beroepschrift is alleen onontvankelijk:
 als het te laat is ingediend of niet is ingediend overeenkomstig de bepalingen in artikel
5, §2, of

als het beroepschrift niet uitgaat van een zakelijk gerechtigde of zijn gevolmachtigde
§5. Als het beroepschrift onontvankelijk is, deelt de beroepsinstantie dit onverwijld mee aan
de indiener.
§6. De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften. Het
beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een gebouw of een woning
geweigerd of verhinderd wordt voor een feitenonderzoek.
§7. De beroepsinstantie doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de
indiener ervan binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de derde werkdag na
betekening van het beroepschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend.
§8. Als de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het
beroep van de zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond verklaard wordt, neemt de
administratie het gebouw of de woning in het leegstandsregister op vanaf de administratieve
akte van de leegstand.
Artikel 6. Schrapping uit het leegstandsregister
§1. Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde
bewijst dat de woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden
aangewend wordt overeenkomstig de functie, zoals omschreven in art 1, 7°.
De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie. Het
effectief gebruik zal blijken uit de inschrijvingen in de bevolkingsregisters of desgevallend na
een onderzoek ter plaatse.
Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst
dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie, vermeld in
artikel 1, 6°, aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende
maanden.
De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie. De
administratie stelt deze aanwending vast via administratieve data of desgevallend na een
onderzoek ter plaatse.
§2. Een woning die of gebouw dat gesloopt werd, wordt uit het leegstandsregister geschrapt.
Alvorens tot schrapping over te gaan, moet ook het puin geruimd zijn. De datum van
schrapping is de datum van betekening van de aanvraag tot schrapping.
§3. Voor de schrapping uit het leegstandsregister richt de zakelijk gerechtigde een
gemotiveerd verzoek aan de administratie via beveiligde zending. Dit verzoek bevat:
 de identiteit en het adres van de indiener
 de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van het
gebouw of de woning waarop de vraag tot schrapping betrekking heeft
 de bewijsstukken overeenkomstig paragraaf 1 die aantonen dat de woning of het
gebouw geschrapt mag worden uit het leegstandsregister
§4. De administratie onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping uit het leegstandsregister
en neemt een beslissing binnen een termijn negentig dagen die ingaat de derde werkdag na
de betekening van de aanvraag tot schrapping vermeld in artikel 6 §3.
De administratie brengt de verzoeker op de hoogte van haar beslissing met een beveiligde
zending.
Artikel 7: Beroep tegen weigering tot schrapping
§1. Tegen de weigering tot schrapping uit het leegstandsregister, vermeld in artikel 6, kan
een zakelijk gerechtigde, zijn zaakwaarnemer of zijn advocaat beroep aantekenen bij het
college van burgemeester en schepenen.
§2. Het beroepschrift voldoet op straffe van onontvankelijkheid cumulatief aan volgende
voorwaarden:
 het beroepschrift is schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd
 het beroepschrift wordt ingediend met een beveiligde zending
 het beroepschrift bevat volgende gegevens:
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de identiteit en het adres van de indiener
de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van
het gebouw of de woning waarop de vraag tot schrapping betrekking heeft
o de bewijsstukken overeenkomstig artikel 6, paragraaf 1 die aantonen dat de
woning of het gebouw geschrapt mag worden uit het leegstandsregister
§3. Het beroepschrift wordt betekend binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de
derde werkdag na betekening van de beveiligde zending vermeld in artikel 6§4. Zolang de
beroepstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan de zakelijk gerechtigde een
vervangend beroepschrift indienen, waarbij het eerdere beroepschrift als ingetrokken wordt
beschouwd.
§4. Als het beroepschrift onontvankelijk is, deelt de beroepsinstantie dit onverwijld mee aan
de indiener.
§5. De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften. Het
beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een gebouw of een woning
geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek.
§6. De beroepsinstantie doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de
indiener ervan binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de derde werkdag na
betekening van het beroepschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend.
§7. Als de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het
beroep van de zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond verklaard wordt, neemt de
administratie het gebouw of de woning in het leegstandsregister op vanaf de administratieve
akte van de leegstand.
o
o

Artikel 8. Belasting op leegstand van woningen en gebouwen
§1. Er wordt voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 een gemeentebelasting gevestigd op
de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn
opgenomen in het leegstandsregister.
§2. Zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, blijft de
belasting verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt.
§3. In het geval het gebouw of de woning ook opgenomen is in het verwaarlozingsregister,
dan is de belasting verschuldigd per afzonderlijke opname in het leegstandsregister en het
verwaarlozingsregister.
Artikel 9. De belastingplichtige
§1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van het leegstaande gebouw, de
leegstaande woning, op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.
§2. Ingeval van onverdeeldheid van het gebouw of woning, is de belasting verschuldigd door
elk van de mede–eigenaars en elk in verhouding tot hun deel van het goed. Eventuele
vrijstellingen voor mede–eigenaars gelden derhalve enkel voor hun aandeel in de belasting op
het goed. Elke niet vrijgestelde mede-eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling
van de belasting van toepassing op het gebouw of woning in zijn geheel.
§3. De overdrager van het zakelijk recht moet de verkrijger ervan in kennis stellen dat het
onroerend goed is opgenomen in het leegstandsregister.
Tevens moet hij per beveiligde zending een kopie van de notariële akte bezorgen aan de
gemeente, binnen twee maanden na het verlijden van de notariële akte.
Deze kopie bevat minstens de volgende gegevens:
 Naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht en zijn eigendomsaandeel
 Datum van de akte, naam en standplaats van de notaris
 Nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw.
Ontbreekt deze kennisgeving dan wordt de overdrager van een zakelijk recht, in afwijking van
paragraaf één, als belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de
overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd.
Artikel 10. Tarief van de belasting
§1. Het bedrag van de jaarlijkse belasting bedraagt:
 2 000 euro voor een leegstaand gebouw of een leegstaande woning
 200 euro voor individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het
kamerdecreet
 800 euro voor elke overige woongelegenheid (bv. appartementen …)
§2. De daaropvolgende jaren wordt de belasting als volgt vastgesteld:
 2de jaar: belasting x 1,5
 3de jaar: belasting x 2,25
 4de jaar: basisbelasting x 3,375
Artikel 11. Vrijstellingen
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§1. Aanvraag vrijstelling
Een vrijstelling kan aangevraagd worden met een gemotiveerd verzoek, verzonden via een
beveiligde zending bij de administratie.
§2. De vrijstelling van belasting heeft geen impact op de opname van het gebouw of de
woning in het leegstandsregister. De anciënniteit van opname in het leegstandsregister blijft
doorlopen tijdens de periode van vrijstelling. Als de reden tot vrijstelling komt weg te vallen,
zal de heffing berekend worden op basis van de begindatum van opname in het
leegstandsregister.
§3. Van de leegstandsbelasting zijn vrijgesteld:
1° de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, of voor een
langdurige periode werd opgenomen in een psychiatrische instelling of in een ziekenhuis, voor
zover de belastingplichtige de laatst gedomicilieerde bewoner is.
Het bewijs van verblijf wordt geleverd door de instelling waar de belastingplichtige verblijft.
Deze vrijstelling geldt voor een periode van twee aanslagjaren, ingaand op het eerstvolgend
belastbaar aanslagjaar.
2° de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid werd beperkt ingevolge een
gerechtelijke beslissing, en de laatst gedomicilieerde bewoner is. Het bewijs met betrekking
tot de gerechtelijke beslissing dient te worden toegevoegd.
Deze vrijstelling geldt voor twee aanslagjaren, ingaand op het eerstvolgend belastbaar
aanslagjaar.
3° een nieuwe verkrijger van het zakelijk recht, gedurende twee opeenvolgende aanslagjaren
na het verkrijgen van het zakelijk recht.
Deze vrijstelling geldt niet voor:
 Vennootschappen waar de vroeger zakelijk gerechtigde rechtstreeks of onrechtstreeks
in participeert in het aandeelhouderschap;
 Vzw’s waar de zakelijk gerechtigde lid van is.
§4. Een vrijstelling wordt verleend indien de woning of het gebouw:
1° gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd
onteigeningsplan;
2° geen voorwerp meer kan uitmaken van een omgevingsvergunning omdat een voorlopig of
definitief onteigeningsplan is vastgesteld;
3° vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp. Deze vrijstelling geldt voor
twee jaar vanaf de datum van de vernieling of beschadiging;
4° onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling of
betredingsverbod in het kader van een strafrechtelijk onderzoek met dien verstande dat deze
vrijstelling slechts geldt tot één jaar na het aflopen van de verzegeling of het
betredingsverbod;
5° gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen omgevingsvergunning voor het herbouwen,
verbouwen of uitbreiden van de woning of het gebouw met dien verstande dat deze
vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van twee jaar volgend op het uitvoerbaar
worden van de omgevingsvergunning. De belastingplichtige kan deze vrijstelling voor
hetzelfde gebouw of dezelfde woning éénmaal inroepen;
6° gerenoveerd wordt op basis van een door de administratie goedgekeurde renovatienota
zoals gedefinieerd onder artikel 1 van huidig reglement.
De vrijstelling geldt voor een termijn van één jaar en kan éénmalig met eenzelfde periode
worden verlengd. De zakelijk gerechtigde moet voor deze verlenging een gemotiveerd
verzoek richten aan de administratie waarin de zakelijk gerechtigde aantoont dat het
overeengekomen tijdschema (grotendeels) gevolgd is; tevens dient een motivatie voorgelegd
worden voor die zaken uit het tijdschema die niet tijdig konden gerealiseerd worden.
De belastingplichtige voegt bij dit verzoek de nodige bewijsstukken (bv aan de hand van
foto's, facturen,...).
Na één jaar vrijstelling kan een controle ter plaatse gebeuren. Indien de toegang geweigerd
wordt voor controle van de werken, wordt er geen vrijstelling verleend.
7° gerenoveerd of verbouwd wordt binnen een ruimer renovatieproject van groepswoningen
en waarvoor een gedetailleerde renovatieplanning werd ingediend op het lokaal woonoverleg.
Deze vrijstelling geldt voor een termijn van één jaar volgend op het moment dat de planning
is bezorgd aan de leden van het lokaal woonoverleg. De vrijstelling kan drie maal voor één
jaar worden verlengd mits positief advies van het lokaal woonoverleg over de voortgang van
de renovatieplanning;
8° krachtens decreet beschermd is als monument of opgenomen is op een bij besluit
vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument. Deze vrijstelling geldt vanaf de
aanvraag tot twee jaar na de beslissing over de aanvraag;
9° leeg staat wegens overmacht, waarvan de zakelijk gerechtigde de bewijslast draagt.
Artikel 12. Inkohiering
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§1. De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
§2. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
§3. De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn.
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven, binnen vijftien dagen na de
indiening ervan.
De procedure verloopt in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en
gemeentebelastingen.
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de belasting ingevorderd conform het besluit van
de gemeenteraad van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en nietfiscale vorderingen en haar latere wijzigingen.
Artikel 13. Overgangsbepalingen
§1. De vrijstellingen die reeds toegekend waren voor en nog lopende zijn na het in werking
treden van dit reglement, blijven geldig zoals ze origineel toegekend waren op basis van
vroegere belastingreglementen. Op het moment dat de toegekende rechten verlopen, worden
de bepalingen van dit reglement automatisch van toepassing. Ook in het geval dat een
verlenging of een vrijstellingsrecht op een andere grond zou aangevraagd worden, is dit
reglement van toepassing.
§2. Het ‘belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen’, goedgekeurd door de
gemeenteraad van De Pinte op 16 december 2019 wordt voor belastbare feiten die zich
voltrekken vanaf 1 januari 2021 opgeheven met ingang van 1 januari 2021.
Artikel 14. Bekendmaking
Onderhavig reglement treedt in voege op 01 januari 2021 en eindigt op 31 december 2025 en
wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur
van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
VT-Biblio theek
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Interlokale Vereniging ZOVLA - Jaarverslag 2019 - ter kennisgeving

Feiten en context
Het jaarverslag van 2019 van de Interlokale Vereniging ZOVLA wordt ter kennisgeving
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Hogere regelgeving


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

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2004 waarbij de statuten van de
Interlokale Vereniging ZOVLA werden goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 30 mei 2005 waarbij de wijziging van de statuten
van de Interlokale Vereniging ZOVLA werd goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 20 april 2015 waarbij de wijziging van de statuten
van de Interlokale Vereniging ZOVLA werd goedgekeurd

Motivering
Volgens artikel 20 van de overeenkomst Interlokale Vereniging ZOVLA stelt het
beheerscomité de begroting vast en legt ze, samen met een activiteitenverslag ter
kennisgeving voor aan de respectieve gemeenteraden van de leden en aan het
provinciebestuur.
Op 1 januari 2020 is de werking van de ZOVLA-bibliotheken ingebed in de nieuwe
Cultuurregio Leie Schelde.
Interlokale Vereniging ZOVLA maakte dus geen begroting voor 2020.
Besluit:
Lokaal bestuur De Pinte

18/31

Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2019 van de Interlokale Vereniging
ZOVLA.
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Interlokale vereniging ZOVLA - Rekening 2019-2020 - goedkeuren

Feiten en context
De rekening 2019-2020 van de Interlokale Vereniging ZOVLA wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Hogere regelgeving


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

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2004 waarbij de statuten van de
Interlokale Vereniging ZOVLA werden goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 30 mei 2005 waarbij de wijziging van de statuten
van de Interlokale Vereniging ZOVLA werd goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 20 april 2015 waarbij de wijziging van de statuten
van de Interlokale Vereniging ZOVLA werd goedgekeurd

Motivering
Volgens artikel 19 van de overeenkomst Interlokale Vereniging ZOVLA dient de jaarrekening
van het afgelopen jaar (2019) ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraden
van de leden.
Aangezien ZOVLA ontbonden wordt, is ook de rekening van het deel van 2020 bijgevoegd.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De rekening 2019-2020 van de Interlokale Vereniging ZOVLA wordt goedgekeurd. De
jaarrekening wordt als bijlage bij dit besluit geviseerd.
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Interlokale vereniging ZOVLA - goedkeuring van de vereffening

Feiten en context
De subsidieaanvraag voor de Cultuurregio Leie Schelde werd in december 2019 goedgekeurd.
De Cultuurregio Leie Schelde ging van start op 1 januari 2020.
De inbedding van de bibliotheekwerking van de ZOVLA-bibliotheken in de nieuwe Cultuurregio
Leie Schelde houdt in dat de Interlokale Vereniging ZOVLA geen verdere bestaansreden meer
zal hebben in de toekomst.
ZOVLA beschikt op heden over een actief van 32.521,92 euro, zijnde
o 5.310,44 euro op Belfius-zichtrekening BE27 0910 1829 8673
o en 27.211,48 euro op Belfius-spaarrekening BE16 0910 1829 8774.
Het komt de gemeenteraden toe om te beslissen welke bestemming het actief van de
organisatie krijgt.
In het licht van de voortzetting van de samenwerking lijkt het evident dat de reserves worden
ondergebracht bij de nieuwe Cultuurregio Leie Schelde onder de vorm van een bijzondere
reserve die aangewend kan worden ten behoeve van de bovenlokale cultuurwerking, en
toegewezen blijft aan de deelnemende gemeenten.
Op de raad van bestuur van de Cultuurregio Leie Schelde van 9 september 2020 is
voorgesteld deze middelen aan te wenden als inbreng voor het jaar 2020 in de bovenlokale
cultuurwerking, waarbinnen de bibliotheeksamenwerking voortgezet zal worden.
Een ontbinding van de Interlokale Vereniging veronderstelt verschillende beslissingen
vanwege de partnergemeenten:
o Het beheerscomité van ZOVLA heeft in de vergadering van 21 november 2019
beslist tot de ontbinding van de overeenkomst.
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Het beheerscomité stelde in diezelfde vergadering voorzitter Peter Van Den
Haute, schepen voor cultuur in Zwalm en Willem Rombaut, schepen voor
cultuur in De Pinte aan als vereffenaars van de Interlokale Vereniging ZOVLA.
o Op 22 oktober 2020 vond de vereffeningsvergadering plaats.
o De vereffenaars rapporteerden omtrent hun voorstel tot afsluiten van alle
rekeningen en maakten een overzicht van de nog lopende verbintenissen van
Interlokale Vereniging ZOVLA.
o Het ZOVLA-beheerscomité keurde in de vergadering van 4 november 2020 het
vereffeningsverslag van 22 oktober 2020 goed.
De werking van de Interlokale Vereniging ZOVLA - in vereffening - blijft verder lopen tot het
beëindigen van de vereffeningswerkzaamheden en de definitieve aanvaarding van de
rekeningen door de gemeenteraden.
o

Hogere regelgeving


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

Vorige beslissingen





Besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2004 waarbij de statuten van de
Interlokale Vereniging ZOVLA werden goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 30 mei 2005 waarbij de wijziging van de statuten
van de Interlokale Vereniging ZOVLA werd goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 20 april 2015 waarbij de wijziging van de statuten
van de Interlokale Vereniging ZOVLA werd goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 26 augustus 2019 waarbij de oprichting van het
Intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Cultuurregio Leie Schelde' werd
goedgekeurd

Adviezen





Besluit van het beheerscomité van de Interlokale Vereniging ZOVLA van 21 november
2019 waarbij beslist werd tot ontbinding van de overeenkomst
Besluit van de raad van bestuur van de Cultuurregio Leie Schelde van 9 september
2020 waarbij werd voorgesteld de middelen van ZOVLA aan te wenden als inbreng
voor het jaar 2020 in de bovenlokale cultuurwerking, waarbinnen de
bibliotheeksamenwerking voortgezet zal worden
Besluit van het beheerscomité van de Interlokale Vereniging ZOVLA van 4 november
2020 waarbij het vereffeningsverslag van 22 oktober 2020 werd goedgekeurd

Motivering
In het licht van de voortzetting van de samenwerking lijkt het evident dat de reserves worden
ondergebracht bij de nieuwe Cultuurregio Leie Schelde onder de vorm van een bijzondere
reserve die aangewend kan worden ten behoeve van de bovenlokale cultuurwerking, en
toegewezen blijft aan de deelnemende gemeenten.
Plaats in meerjarenplan en budget


2020/0-NOMSBCLT/0729-03/649454/GEMEENTE/CLT/IP-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het vereffeningsverslag van de Interlokale Vereniging ZOVLA van 22 oktober 2020 wordt
goedgekeurd.
Artikel 2.
Het voorstel van het ZOVLA-beheerscomité tot bestemming van de resterende financiële
activa aan de Cultuurregio Leie Schelde wordt goedgekeurd.
Artikel 3.
De overeenkomst Interlokale Vereniging ZOVLA wordt beëindigd op datum van 31/12/2020.
VT-Sport

Lokaal bestuur De Pinte

20/31
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VZW Sportbeheer EVA De Pinte - Algemene vergadering van 17
december 2020 - Beraadslagen agenda en bepalen mandaat van de
volmachtdrager

Feiten en context
Zoals beschreven in artikel 13 in de statuten van de vzw sportbeheer eva De Pinte moet de
agenda van de algemene vergadering voorafgaandelijk voorgelegd worden aan de
gemeenteraad, zodat het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger, het B-lid (K. Agache), kan
worden bepaald.
Hogere regelgeving


Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 inzake vzw sportbeheer EVA De
Pinte - Algemene vergadering van 28 november 2019 inzake beraadslagen agenda en
bepalen mandaat van de volmachtdrager
Besluit van de gemeenteraad van 20 april 2015 waarbij de statuten van vzw
sportbeheer eva De Pinte en samenwerkingsovereenkomst tussen het
gemeentebestuur en de vzw sportbeheer eva De Pinte werden goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 waarbij het B-lid, diens
plaatsvervanger en de B-bestuurders werden aangeduid

Motivering
De gemeenteraad moet zich uitspreken over de agendapunten van de algemene vergadering
van 17 december 2020 en het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger, het B-lid de heer
Kristof Agache, bepalen. Het B-lid dient op deze Algemene vergadering te handelen volgens
de instructies van de gemeenteraad.
Plaats in meerjarenplan en budget


Het budget 2021 van vzw sportbeheer EVA De Pinte en meer specifiek de
gemeentelijke toelage kan goedgekeurd worden zoals opgenomen in de
meerjarenplanning 2020 - 2025

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De agenda van de Algemene Vergadering van 17 december 2020 van vzw sportbeheer EVA
De Pinte wordt goedgekeurd:
1. Nazicht volmachten
2. Goedkeuring verslag van de AV d.d. 7/5/2020
3. Budget 2021
4. Aanduiden rekeningnazieners
Artikel 2.
De vertegenwoordiger van de gemeente, de heer Kristof Agache, die zal deelnemen aan de
Algemene Vergadering van vzw sportbeheer EVA De Pinte van 17 december 2020, wordt
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad
van heden.
Artikel 3.
Vzw sportbeheer EVA De Pinte ontvangt in 2021 een gemeentelijke toelage voor de uitvoering
van de sportpromotionele werking zoals opgenomen in de financiële meerjarenplanning 20202025.
Financiën
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Politiezone Schelde-Leie - dotatie 2020 - wijziging

Lokaal bestuur De Pinte

21/31

Feiten en context
De lokale politie wordt niet uitsluitend gefinancierd met federale dotaties. De
gemeentebesturen moeten de financiële middelen van de zones van de lokale politie
aanvullen met een gemeentelijke dotatie.
De gemeentelijke dotatie moet minimaal volstaan om de zone waar de gemeente deel van
uitmaakt over voldoende middelen te laten beschikken zodat alle uitgaven kunnen worden
gedekt die voortkomen uit de vervulling van haar wettelijk verplichte opdrachten.
In de zitting van 29 oktober 2020 werd de politiebegrotingswijziging 2020/1 goedgekeurd.
De gemeenteraad stelt de dotatie budgetwijziging 2020/1 vast.
Hogere regelgeving




Decreet over het Lokaal Bestuur
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus en wijzigingen
Koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en
de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een
meergemeentenpolitiezone en wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 waarbij de
meerjarenplanaanpassing 1/2020 - deel OCMW werd goedgekeurd

Motivering
In begrotingswijzing 2020/1 daalt de dotatie gewone dienst van 1 027 879,66 euro naar 840
993,11 euro, door het teruggeven van historische reserves. De dotatie buitengewone dienst
blijft onveranderd.
De dotatie werd conform de verdeelsleutel van 21,62% voor 2020 berekend:
 840 993,11 euro voor de gewone dienst
 46 742,44 euro voor de buitengewone dienst
De gevraagde werkingstoelage en investeringstoelage past in de meerjarenplanaanpassing
2020-2025 nr. 1.
Plaats in meerjarenplan en budget



2020/0-DOTATIE/0400-03/649430/BESTUUR/FIN/IP-GEEN
2021/1-DOTATIE/0400-03/664300/BESTUUR/FIN/IP-INV-SUB

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad stelt de gewijzigde dotatie 2020 voor de politiezone Schelde-Leie vast op
840 993,11 euro voor de gewone politiebegroting en op 46 742,44 euro voor de
buitengewone politiebegroting.
Artikel 2.
Een afschrift van onderhavige beraadslagingen zal worden overgemaakt aan de gouverneur
van de provincie Oost-Vlaanderen en aan de voorzitter van het politiecollege.
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Politiezone Schelde-Leie - dotatie 2021

Feiten en context
De lokale politie wordt niet uitsluitend gefinancierd met federale dotaties. De
gemeentebesturen moeten de financiële middelen van de zones van de lokale politie
aanvullen met een gemeentelijke dotatie.
De gemeentelijke dotatie moet minimaal volstaan om de zone waar de gemeente deel van
uitmaakt over voldoende middelen te laten beschikken zodat alle uitgaven kunnen worden
gedekt die voortkomen uit de vervulling van haar wettelijk verplichte opdrachten.

Lokaal bestuur De Pinte

22/31

In de politieraad van 19 november 2020 werd de politiebegroting 2021 goedgekeurd.
De gemeenteraad stelt dotatie 2021 vast.
Hogere regelgeving




Decreet over het Lokaal Bestuur
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus en wijzigingen
Koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en
de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een
meergemeentenpolitiezone en wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 waarbij de
meerjarenplanaanpassing 2020-2025/1 - deel OCMW werd goedgekeurd

Motivering
De gevraagde dotatie werd conform de verdeelsleutel van 21,62% voor 2021 berekend en
bedraagt 1 072 250,60 euro:
 1 027 281,00 euro voor de gewone dienst
 44 969,60 euro voor de buitengewone dienst
De gevraagde werkingstoelage en investeringstoelage past in de meerjarenplanaanpassing
2020-2025 nr. 1.
Plaats in meerjarenplan en budget



2021/0-DOTATIE/0400-03/649430/BESTUUR/FIN/IP-GEEN
2022/1-DOTATIE/0400-03/664300/BESTUUR/FIN/IP-INV-SUB

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad stelt de dotatie 2021 voor de politiezone Schelde-Leie vast op 1 027 281,00
euro voor de gewone politiebegroting en op 44 969,60 euro voor de buitengewone
politiebegroting.
Artikel 2.
Een afschrift van onderhavige beraadslagingen zal worden overgemaakt aan de gouverneur
van de provincie Oost-Vlaanderen en aan de voorzitter van het politiecollege.
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Toekennen nominatieve subsidies 2020 - versie GR20201214

Feiten en context
Op 14 december 2020 werd de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 vastgesteld. Het
cijfermateriaal van de nominatieve subsidies is hierin opgenomen.
Het artikel 41 23° van het decreet lokaal bestuur stipuleert: De volgende bevoegdheden
kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen toevertrouwd worden: het
vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.
De toegestane werkingssubsidies werden, op aanbeveling van ABB, in 4 categorieën
onderverdeeld
 Dotaties
 Samenwerkingsovereenkomsten
 Premiereglementen
 Nominatieve subsidies
Door deze opdeling worden de werkingssubsidies, gelinkt aan een
samenwerkingsovereenkomst, niet meer vermeld op de lijst van de nominatieve subsidies.
De samenwerkingsovereenkomsten vanuit de wet op de overheidsopdrachten worden nu
geboekt onder goederen en diensten onder MAR616.
Lokaal bestuur De Pinte

23/31

De samenwerkingsovereenkomsten beslist door de raad, blijven verwerkt als toegestane
werkingssubsidie onder MAR649.
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

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 27 april 2020 waarbij toekennen nominatieve
subsidies 2020 - versie GR 20200427 werd goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 waarbij de
meerjarenplanaanpassing 2020-2025/1 -deel OCMW werd goedgekeurd

Adviezen


Visum NS/006/G

Plaats in meerjarenplan en budget



Algemene rekeningen die beginnen met een 649, met uitzondering van subsidies die
onder een premiereglement, dotatie of samenwerkingsovereenkomst vallen
Algemene rekeningen die beginnen met een 664, met uitzondering van subsidies die onder
een premiereglement, dotatie of samenwerkingsovereenkomst vallen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het reglement Toekennen nominatieve subsidies - versie GR 20200427 wordt opgeheven
vanaf heden.
Artikel 2.

De gemeenteraad kent de nominatieve subsidies 2020 toe volgens het document
GR20201214, zoals gehecht in bijlage.
Artikel 3.
De gemeenteraad geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de
nominatieve subsidies toe te kennen binnen het voorziene krediet per begunstigde zoals
opgenomen in de bijlage.
Een nominatieve subsidie wordt uitgevoerd op basis van een subsidieaanvraag.
Een subsidieaanvraag wordt ondersteund met een kasverslag, jaarverslag of
activiteitenverslag waaruit de financiële vraag duidelijk is.
Na controle kan een nominatieve subsidie uitbetaald worden onder voorbehoud dat het
uitvoeren van een nominatieve subsidie een controlerecht inhoudt en dat de nominatieve
subsidie (deels) kan teruggevorderd worden wanneer de subsidie niet wordt aangewend voor
de algemene werking van de begunstigde, aanvrager.
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Toekennen nominatieve subsidies 2021 - versie GR20201214

Feiten en context
Op 14 december 2020 werd de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 vastgesteld. Het
cijfermateriaal van de nominatieve subsidies is hierin opgenomen.
Het artikel 41 23° van het decreet lokaal bestuur stipuleert: De volgende bevoegdheden
kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen toevertrouwd worden: het
vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.
Lokaal bestuur De Pinte

24/31

De toegestane werkingssubsidies werden, op aanbeveling van ABB, in 4 categorieën
onderverdeeld:
 Dotaties
 Samenwerkingsovereenkomsten
 Premiereglementen
 Nominatieve subsidies
Door deze opdeling worden de werkingssubsidies, gelinkt aan een
samenwerkingsovereenkomst, niet meer vermeld op de lijst van de nominatieve subsidies.
De samenwerkingsovereenkomsten vanuit de wet op de overheidsopdrachten worden nu
geboekt onder goederen en diensten onder MAR616.
De samenwerkingsovereenkomsten beslist door de raad, blijven verwerkt als toegestane
werkingssubsidie onder MAR649.
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 KBBJ/ABB 2020/3: aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en
provinciale besturen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 waarbij de
meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1, deel OCMW werd goedgekeurd

Adviezen


Visum NS/006/G

Plaats in meerjarenplan en budget



Algemene rekeningen die beginnen met een 649, met uitzondering van subsidies die
onder een premiereglement, dotatie of samenwerkingsovereenkomst vallen
Algemene rekeningen die beginnen met een 664, met uitzondering van subsidies die
onder een premiereglement, dotatie of samenwerkingsovereenkomst vallen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.

De gemeenteraad kent de nominatieve subsidies 2021 toe volgens het document
GR20201214, zoals gehecht in bijlage.
Artikel 2.
De gemeenteraad geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de
nominatieve subsidies toe te kennen binnen het voorziene krediet per begunstigde zoals
opgenomen in de bijlage.
Een nominatieve subsidie wordt uitgevoerd op basis van een subsidieaanvraag.
Een subsidieaanvraag wordt ondersteund met een kasverslag, jaarverslag of
activiteitenverslag waaruit de financiële vraag duidelijk is.
Na controle kan een nominatieve subsidie uitbetaald worden onder voorbehoud dat het
uitvoeren van een nominatieve subsidie een controlerecht inhoudt en dat de nominatieve
subsidie (deels) kan teruggevorderd worden wanneer de subsidie niet wordt aangewend voor
de algemene werking van de begunstigde, aanvrager.
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Definiëren begrip dagelijks bestuur, nominatief bevoegd orgaan
vaststellen voor het vaststellen van plaatsingsprocedure en
voorwaarden op overheidsopdrachten - beginkrediet 2021

Feiten en context
Lokaal bestuur De Pinte

25/31

De gemeenteraad is volgens artikel 41, tweede lid, 8° van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB)
bevoegd om de definitie dagelijks bestuur te bepalen. Met ingang van 1 januari 2019 wordt
het begrip dagelijks bestuur niet meer gekoppeld aan het visum en het budgethouderschap,
doch blijft dit bepalend voor de bevoegdheidsverdeling met betrekking tot
overheidsopdrachten.
De gemeenteraad is volgens artikel 41 10° van het decreet over het lokaal bestuur bevoegd
voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van
overheidsopdrachten tenzij:
 a) de opdracht past binnen het begrip `dagelijks bestuur', waarvoor het college van
burgemeester en schepenen bevoegd is;
 b) de raad de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden voor die
overheidsopdracht nominatief aan het college van burgemeester en schepenen heeft
toevertrouwd.
Daartegenover staat artikel 56, §3 van het decreet over lokaal bestuur dat stipuleert dat het
college van burgemeester en schepen bevoegd is voor:
 5° de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip
‘dagelijks bestuur’;
 6° de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van
overheidsopdrachten voor de opdrachten waarvoor de gemeenteraad dat nominatief
aan het college van burgemeester en schepenen heeft toevertrouwd.
Op 14 december 2020 werd de meerjarenplanaanpassing 2020-2025/1 vastgesteld.
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
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3: aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en
provinciale besturen

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 waarbij "Definiëren begrip
dagelijks bestuur, nominatief bevoegd orgaan vaststellen voor het vaststellen van
plaatsingsprocedure en voorwaarden op overheidsopdrachten" goedgekeurd werd
Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 waarbij de
meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr.1 - deel OCMW goedgekeurd werd

Motivering
Aangezien de definitie dagelijks bestuur enkel handelt over de overheidsopdrachten, net zoals
het nominatief toevertrouwen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de
voorwaarden, wordt, om de leesbaarheid te vergroten, dit verwerkt in één beslissing.
Motivatie stemgedrag
Ruimte kan dit punt niet goedkeuren omdat, met de nieuwe informatie die voorhanden is in
vergelijking met vorig jaar, het een te grote inperking inhoudt van de bevoegdheden van de
gemeenteraad en een te grote bevoegdheid toekent aan het college o.a. inzake de
overheidsopdrachten.
Open Vld vindt het positief dat er volgend jaar werk gemaakt wordt van een herziening. Ze
betreuren dat het momenteel niet duidelijk is hoever de bevoegdheid gaat en de indruk kan
ontstaan dat er nu te weinig toezicht is vanuit de gemeenteraad, ook door het ontbreken van
een maximumbedrag.
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,
Lokaal bestuur De Pinte

26/31

Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn), 2 onthoudingen (Christel
Verleyen, Evelyne Gomes)
Besluit:
Artikel 1.
Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 “Definiëren begrip dagelijks bestuur,
nominatief bevoegd orgaan vaststellen voor het vaststellen van plaatsingsprocedure en
voorwaarden op overheidsopdrachten” wordt opgeheven op 1 januari 2021.
Artikel 2.
Volgende overheidsopdrachten vallen binnen het begrip dagelijks bestuur, waarvoor het
college van burgemeester en schepenen bevoegd is om de plaatsingsprocedure en
voorwaarden vast te stellen van overheidsopdrachten (in niet-cumulatieve volgorde):
 die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de gemeente;
 die de dagelijkse werking van de gemeente moeten verzekeren;
 die een dringend karakter vertonen en een snel optreden vereisen;
 waarvoor de uitgavekredieten voor exploitatie en financiering zijn ingeschreven.
De besluiten van het college van burgemeester en schepen in deze zin worden
meegedeeld aan de gemeenteraad die er op zijn eerstvolgende vergadering akte van
neemt.
Artikel 3.
De gemeenteraad vertrouwt het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van
de voorwaarden op overheidsopdrachten voor investeringsuitgaven nominatief toe op
actieniveau aan het college van burgemeester en schepenen zoals in bijlage gehecht.
Artikel 4.
Het college van burgemeester en schepenen kan aan overeenkomsten en bijhorende
verbintenissen m.b.t. investeringen wijzigingen aanbrengen die het bij de uitvoering van de
opdracht nodig acht voor zover hier geen bijkomende uitgaven van meer dan 10 procent uit
voortvloeien en dit binnen de grenzen van de beschikbare kredieten. De beschikbare
kredieten zijn af te lezen uit de schema’s van de beleidsdocumenten: meerjarenplan of haar
aanpassing.
Artikel 5.
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2021.
Gemeente raad
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Reglement 9840-drankbon - Goedkeuring (agendapunt bij
hoogdringendheid)

Feiten en context
Omwille van de huidige maatregelen in de strijd tegen COVID-19, kan er geen
nieuwjaarsreceptie georganiseerd worden. Ook de horeca-zaken zijn sinds 19 oktober 2020
(opnieuw) gesloten.
In dat kader wordt een actie met wedstrijd georganiseerd waarbij de inwoners opgeroepen
worden om hun wensen virtueel over te brengen door middel van een 'virtuele wensfoto' (=
een selfie). De eerste 200 inzendingen winnen een '9840-drankbon', te besteden bij een
lokale horecazaak.
Hogere regelgeving


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

Plaats in meerjarenplan en budget


2020/0-EVENT/0719-02/613000/GEMEENTE/ADM/IP-GEEN - 'Nieuwjaarsreceptie voor
de burger'

Motivatie stemgedrag
Ruimte onthoudt zich omdat dit idee als alternatief voor de nieuwjaarsreceptie slechts een
beperkt aantal inwoners zal bereiken of aanspreken. Ze hadden gehoopt op een breder
initiatief, voor alle inwoners en leeftijden, dat meer verbindend werkt.
Lokaal bestuur De Pinte

27/31

Met 15 stemmen voor (Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann
Vandenbussche, Evelyne Gomes, Hannes Eechaute), 6 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde
Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn)
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt het reglement '9840-drankbon', zoals gehecht in bijlage, goed.
Artikel 2.
Het reglement '9840-drankbon' treedt in werking op 28 december 2020.
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Reglement virtuele wensfoto (selfie) - Goedkeuring (agendapunt bij
hoogdringendheid)

Feiten en context
Omwille van de huidige maatregelen in de strijd tegen COVID-19, kan er geen
nieuwjaarsreceptie georganiseerd worden.
In dat kader wordt een actie met wedstrijd georganiseerd waarbij de inwoners opgeroepen
worden om hun wensen virtueel over te brengen door middel van een 'virtuele wensfoto' (=
een selfie).
Inwoners die deelnemen klikken op een link waarbij de selfie automatisch voorzien wordt van
een 'kader' (=overlay) van 'Lokaal Bestuur De Pinte' (vermelding 'logo lokaal bestuur' en
'#TEAM9840').
De foto's worden automatisch verzameld op een website en krijgen een tijdscode zodat de
eerste 200 inzendingen kunnen getraceerd worden.
Met alle foto's wordt een collage '#TEAM9840' gemaakt en gedrukt op kanaalplaten. Die
worden gedurende januari en februari in het straatbeeld bevestigd.
De eerste 200 inzendingen (gezinnen) krijgen een prijs.
Hogere regelgeving


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

Plaats in meerjarenplan en budget


2020/0-EVENT/0719-02/613000/GEMEENTE/ADM/IP-GEEN - 'Nieuwjaarsreceptie voor
de burger'

Motivatie stemgedrag
Ruimte onthoudt zich omdat dit idee als alternatief voor de nieuwjaarsreceptie slechts een
beperkt aantal inwoners zal bereiken of aanspreken. Ze hadden gehoopt op een breder
initiatief, voor alle inwoners en leeftijden, dat meer verbindend werkt.
Met 15 stemmen voor (Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann
Vandenbussche, Evelyne Gomes, Hannes Eechaute), 6 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde
Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn)
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt het reglement 'Virtuele wensfoto', zoals gehecht in bijlage, goed.
Artikel 2.
Het reglement 'Virtuele wensfoto' treedt in werking op 1 januari 2021.
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Reglement nieuwjaarsactie 2021 - Goedkeuring (agendapunt bij
hoogdringendheid)
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Feiten en context
Omwille van de huidige maatregelen in de strijd tegen COVID-19, kan er geen
nieuwjaarsreceptie georganiseerd worden. Lokaal bestuur De Pinte bedeelt namens alle
raadsleden en leden van de kindergemeenteraad een wenskaart.
Deze wenskaart zal meteen ook het wedstrijdformulier inhouden. Men dient een antwoord te
geven op de meerkeuzevraag ‘Op welke datum werd voor de eerste keer de kaap van 11.000
inwoners in De Pinte bereikt’. Bij een correct antwoord maakt men kans op twee 9840-bonnen
t.w.v. € 10/st.
Hogere regelgeving


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

Plaats in meerjarenplan en budget


2020/0-EVENT/0719-02/613000/GEMEENTE/ADM/IP-GEEN - 'Nieuwjaarsreceptie voor
de burger'

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt het reglement 'Nieuwjaarsactie 2021', zoals gehecht in bijlage, goed.
Artikel 2.
Het reglement 'Nieuwjaarsactie 2021' treedt in werking op 28 december 2020.
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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.
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Stand van zaken van de verdere ontwikkeling binnen het RUP
Functionele Cluster (punt aangevraagd door raadslid Vanbiervliet)

Feiten en context
Op 1 februari 2010 heeft de gemeenteraad het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Functionele Cluster
definitief vastgesteld.
Omtrent dit dossier worden enkele vragen gesteld. De diverse punten, zoals gehecht in
bijlage, worden ter zitting toegelicht.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken van de verdere ontwikkeling binnen
het RUP Functionele Cluster.
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Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

Feiten en context
De data voor de raden voor 2021 worden medegedeeld.
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Mondelinge vragen

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

Gomes: één vraag
Van Den Abbeele: twee vragen
Vanbiervliet: één vraag
Quintyn: één vraag
Van Nieuwenhuyze: één vraag
Vandenbussche: één vraag

De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.
2020/EG/13: Raadslid Gomes vraagt waarom de bladkorven zo snel worden weggehaald. Ze
merkt ook op dat eerst de korven en dan de bladeren worden weggehaald.
Er wordt geantwoord dat de weken waarin de korven worden leeggemaakt vooraf bepaald
worden. Er zal door de diensten een algemene evaluatie van de werking met de bladkorven
georganiseerd worden waarbij ook deze opmerking zal meegenomen worden. Wat betreft de
tweede opmerking wordt erkend dat dit niet de bedoeling is en dat dit nagevraagd zal worden
bij de verantwoordelijke dienst.
2020/MVDA/9: Raadslid Van Den Abbeele wenst te weten of er sinds de opheffing van het
burgemeesterbesluit met betrekking tot de sluiting van het skatepark nog problemen zijn
geweest aan het skatepark.
Er wordt geantwoord dat de maatregelen goed worden opgevolgd, behalve het naleven van
de mondmaskerplicht.
2020/MVDA/10: Raadslid Van Den Abbeele bedankt de raadsleden voor het invullen van de
kaartjes voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Ze vraagt of iemand een foto wil
maken als de kaartjes daar ophangen.
Er wordt geantwoord dat de ingevulde kaartjes zullen worden overhandigd aan de directie. Er
zal dan een foto worden gemaakt.
2020/WV/8: Raadslid Vanbiervliet verwijst naar zijn tussenkomst tijdens de vorige raad bij
het goedkeuren van de reglementen ter ondersteuning van de vrijetijdssector. Hij merkt op
dat het reglement van de GRIS nog niet werd voorgelegd aan gemeenteraad.
Er wordt geantwoord dat men hiermee bezig is. Het tempo van de adviesraad zal bepalen hoe
snel dit kan worden gestemd en of dit reeds in januari kan behandeld worden.
2020/IQ/3: Raadslid Quintyn verwijst naar een mail die gestuurd werd naar de verenigingen
met betrekking tot de occasionele verkoop die opnieuw kan doorgaan. Ze vraagt om
belangrijke informatie zoals deze ook aan de raadsleden te communiceren.
Er wordt geantwoord dat zonder tegenbericht de regel uitdovend was aangezien er een
einddatum in het gouverneursbesluit stond. Voor de verenigingen was een snelle
communicatie belangrijk.
2020/AVN/1: Raadslid Van Nieuwenhuyze vraagt of het mogelijk is om de reflecterende
banden rond de paaltjes aan de Grote Steenweg te vervangen aangezien deze bijna allemaal
versleten zijn. Hierdoor ontstaat er een gevaarlijke situatie voor de fietsers.
Er wordt geantwoord dat dit bekeken zal worden.
2020/AV/2: Raadslid Vandenbussche vraagt of er verdere opvolging is voorzien voor de
Eeuwfeestlaan. En of dit de inwoners hiervan op de hoogte worden gebracht.
Er wordt geantwoord dat de huidige proefopstelling verwijderd zal worden. In het deel waar
nu nog geen snelheidsremmende maatregelen zijn voorzien wil men bloembakken plaatsen.
Daarnaast werd ook opdracht gegeven aan Veneco waar een mobiliteitsexpert aan de slag is
gegaan met enkele voorstellen. Het kostenplaatje van deze voorstellen stond niet in proportie
Lokaal bestuur De Pinte
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tot het probleem. Er wordt overwogen om met verf de middellijn in de bocht beter aan te
duiden. De bewoners worden binnenkort ingelicht over deze ingrepen.

Namens de gemeenteraad

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Vincent Van Peteghem
Voorzitter gemeenteraad
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