Gemeenteraad
Verslag van 25 januari 2021 om 20.00 uur
Aanwezig

Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck,
Schepenen
Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo
Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte
Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den
Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur

Verontschuldigd

/

Afwezig

/

Naar aanleiding van de 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.

Openbaar
Inte rne zaken

1

Goedkeuren notulen vorige vergadering

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


Decreet over het Lokaal Bestuur

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd mits aanpassing van de
formulering van de mondelinge vraag van raadslid Vanbiervliet betreffende het reglement dat
de GRIS zou opstellen en voorleggen aan de gemeenteraad.

2

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het
Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van
complementaire engagementen in het kader van het besluit van de
Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een
subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter
bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken

Feiten en context

Lokaal bestuur De Pinte
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In het kader van de lokale bron- en contactopsporing koos het bestuur voor optie 1 - inzet op
sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching.
Er dient een samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden met het Agentschap Zorg en
Gezondheid in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot
toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter
bestrijding van de COVID-19 pandemie te versterken.
Bij de samenwerkingsovereenkomst horen enkele bijlagen:
1. Het afsprakenkader Covid-19 team gemeente
2. De verwerkingsovereenkomst bronopsporing
3. Het aanvraagformulier voor de interne controletoren
4. Het aanvraagformulier voor het uitbraakvolgsysteem
5. Het protocol verdere maatregelen.
Hogere regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een
subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van
de COVID-19-pandemie te versterken.

Vorige beslissingen


Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 december 2020
betreffende "Eerstelijnszone - subsidieaanvraag lokale contacttracing - goedkeuring"

Motivering
Voor de lokale besturen is er een cruciale rol weggelegd voor contactonderzoek en
bronopsporing.
 Bij contactonderzoek wordt gezocht met wie een besmet iemand nauw contact heeft
gehad. Hier is de snelheid van de contacttracing belangrijk. Het is de bedoeling om
zoveel mogelijk mensen te bereiken die in contact zijn gekomen met besmette
personen. Zij krijgen advies over hoe ze zich kunnen beschermen en welke
maatregelen ze kunnen nemen om anderen te beschermen. Dat vermijdt een
mogelijke (nieuwe) toename van het aantal patiënten.
 Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting
heeft opgelopen. Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht
worden waar de besmettingen vandaan komen en de lokale besturen als
beleidsmakers heel gericht maatregelen (preventie, sensiblisering, handhaving)
kunnen nemen.
Wat de aard van de engagementen betreft, heeft het lokaal bestuur, in het kader van het
besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 gekozen voor
 Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching
De lokale besturen werken in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de
werking van de COVID-19-teams binnen de zorgraden alsook op de werking van de centrale
contactcenters.
De lokale besturen worden gesubsidieerd voor het opnemen van complementaire
engagementen als volgt :
 de gemeenten die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing,
analyse van clusters, quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen of
groepen) krijgen een forfaitaire subsidie van 0,125 euro per inwoner per maand voor
maximum 5 maanden (ten vroegste start op 1 november 2020 – uiterlijk tot 31 maart
2021);
 Periode : ten vroegste vanaf 1 november 2020 tot uiterlijk 31 maart 2021.
Hiertoe wordt door de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid.
Bij deze samenwerkingsovereenkomst worden volgende documenten als bijlage gevoegd :
Afsprakennota waarin de gemeente, in overleg met de COVID-19-teams haar
engagementen die zij in het kader van de samenwerkingsovereenkomst zal
uitvoeren, concreet omschrijft;
De nodige verwerkersovereenkomst(en) zoals voorzien op www.vlaanderenhelpt.be;
De contactlijsten m.h.o. op het aanvragen van de nodige accounts om deze
engagementen te kunnen uitvoeren;
In voorkomend geval, de nodige protocollen zoals voorzien op
www.vlaanderenhelpt.be.
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Het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de bescherming van
de privacy van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).
De gemeente zorgt voor de nodige capaciteit en middelen om dit engagement kwaliteitsvol op
te nemen.
De engagementen die de gemeente opneemt, doen geen afbreuk aan de engagementen die
door de gemeente in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen worden binnen
de werking van de ELZ. Integendeel, ze zijn bedoeld om deze werking nog te versterken.
Het bestuur maakte de keuze Optie 1. Van het lokaal bestuur wordt, naast de huidige werking
in samenwerking met lokale ELZ, Agentschap Zorg en Gezondheid, het Consortium
Contactopsporing en de opgerichte covid-19-teams, verwacht dat er bijkomend wordt ingezet
op sensibilisering/communicatie, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching.
De documenten, samen met de beslissing van de gemeenteraad of het college, dienen
uiterlijk op 31 januari via het digitaal loket aan het AZG te worden bezorgd.
Een financiële tegemoetkoming voor 5 maanden komt neer op € 6.875 indien de subsidie met
terugwerkende kracht wordt toegekend.
Plaats in meerjarenplan en budget
Een financiële tegemoetkoming voor 5 maanden komt neer op € 6.875 indien de subsidie met
terugwerkende kracht wordt toegekend.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november
2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met bijlagen goed.
Artikel 3
De gemeenteraad delegeert de ondertekening van de documenten en de verdere praktische
uitvoering van de maatregelen voor de bestrijding van de pandemie aan het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 4
De gemeenteraad delegeert alle beslissingen die zullen moeten genomen worden in verband
met het vaccinatiecentrum aan het college van burgemeester en schepenen.
IZ-Pe rsoneel

3

Deelakkoord VIA 6 ‘koopkrachtverhoging publieke en private
zorgsector’

Feiten en context
De Vlaamse Regering sloot op 24 november 2020 een kaderakkoord (VIA 6 voor de periode
2021-2025) met de sociale partners. Dat moet zorgen voor meer koopkracht, meer handen in
de zorg en meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector.
Op 23 december 2020 sloten de Vlaamse Regering en de sociale partners ook een
deelakkoord af over de concrete invulling van de koopkrachtmaatregelen in de private- en
publieke zorgsector.
Dat betekent concreet:
 Een verhoging van de eindejaarstoelage vanaf 2021;
 Een eenmalige aanvulling op de eindejaarstoelage 2020 die in januari 2021 uitbetaald
wordt.
De koopkrachtverhoging geldt voor alle sectoren die vallen onder het VIA 5, met uitzondering
van de dienstencheque-ondernemingen. De regering en de sociale partners gaan ervan uit dat
elk lokaal bestuur zal toezien op de uitvoering van de deelakkoorden in de eigen gemeente.
Voor het personeel in de socioculturele sector geldt enkel de recurrente verhoging van de
eindejaarstoelage vanaf 2021. Het personeel in de socioculturele sector (vrijetijdsdienst,
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cultuurdienst, bibliotheek, jeugddienst en sportdienst) ontvangt dus geen eenmalige
verhoging van de eindejaarsverhoging van 2020 en zal ook niet meegenomen worden voor de
invoering van de IFIC-salarisschalen in de publieke zorg- en welzijnssectoren.
De recurrente koopkrachtverhoging gebeurt door een verhoging van de eindejaarstoelage
vanaf het jaar 2021. Dit gaat over een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6% van het
jaarsalaris (nooit hoger dan een twaalfde van het jaarsalaris).
Hogere regelgeving







Decreet over het lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 en in het bijzonder op
artikel 186 §2;
Kaderakkoord van de Vlaamse regering van 24 november 2020 (VIA 6) voor de
periode 2021-2025
Deelakkoord tussen de sociale partners van de publieke sector over de aanwending
van de middelen koopkracht VIA 6 zoals goedgekeurd op Comité C1 van 23 december
2020
Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen
Omzendbrief van 23 december 2020 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur,
Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen betreffende de uitvoering van het
deelakkoord VIA 6 – koopkrachtmaatregelen publieke sector

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 in verband met de geïntegreerde
rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel

Motivering
Alle lokale en provinciale besturen die onder het toepassingsgebied van het deelakkoord
vallen, moeten het deelakkoord van 23 december 2020 globaal uitvoeren. Voor de publieke
socioculturele sector (vrijetijdsdienst, cultuurdienst, bibliotheek, jeugddienst en sportdienst)
worden, behalve de recurrente verhoging van de eindejaarstoelage, geen andere bijkomende
koopkrachtmaatregelen genomen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van het deelakkoord VIA 6 tussen de sociale partners van de
publieke sector over de aanwending van de middelen koopkracht VIA 6 zoals goedgekeurd op
Comité C1 van 23 december 2020.
Artikel 2.
Voor de personeelsleden van de socio-culturele sector gebeurt de recurrente
koopkrachtverhoging door een verhoging van de eindejaarstoelage vanaf het jaar 2021. Dit
gaat over een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6% van het jaarsalaris (nooit hoger
dan een twaalfde van het jaarsalaris).
Artikel 3
De verdere bepalingen van dit deelakkoord worden bij de eerstvolgende wijziging
geïmplementeerd in de rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel
(art.186 §1 en § 2, 1° en 2° DLB).
Artikel 4.
De gemeenteraad zal de financiële middelen hiervoor voorzien bij de eerstvolgende
aanpassing van het meerjarenplan.
IZ- Onde rwijs
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Gemeentelijke basisschool - schoolraad - verkiezingsreglement voor de
verkiezing van de geleding van het personeel in de schoolraad

Feiten en context

Lokaal bestuur De Pinte
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De huidige vierjarige mandaten van de schoolraad lopen in principe af op 31 maart 2021.
De schoolraad moet opnieuw worden samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij door
aanduiding vanuit de pedagogische raad.
Er bestaat momenteel geen pedagogische raad binnen het gemeentelijk basisonderwijs.
Uiterlijk tot 4 december 2020 is de mogelijkheid geboden aan het personeel om de oprichting
van een pedagogische raad te vragen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
Bijgevolg moeten er verkiezingen worden georganiseerd om de geleding van het personeel in
de schoolraad samen te stellen.
Het schoolbestuur of zijn gemandateerde bepaalt de verdere uitwerking van de
verkiezingsprocedure en waarborgt daarbij dat iedereen die verkiesbaar is zich kandidaat kan
stellen en dat iedereen die stemgerechtigd is kan stemmen (art. 12 Participatiedecreet).
OVSG heeft hiervoor een model van verkiezingsreglement ter beschikking gesteld.
Hogere regelgeving



Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40, §3
Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad (hierna Participatiedecreet), artikel 12

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 22 december 2008 betreffende 'Gemeentelijke
basisschool - schoolraad - verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel'
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2021
betreffende 'Gemeentelijke basisschool - hernieuwen schoolraad - kennisname pv tot
vaststelling van de niet-oprichting van deelraden'

Motivering
Het huidige verkiezingsreglement dateert van 2008 en is niet meer up-to-date. Bijgevolg
moet het schoolbestuur een nieuw verkiezingsreglement vaststellen dat voldoet aan de
voorwaarden vermeld in art. 12 van het Participatiedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het nieuwe verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel, waarvan de tekst wordt
toegevoegd als bijlage, wordt vastgesteld.
Artikel 2.
Het bestaande verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel, zoals goedgekeurd
in de gemeenteraad van 22 december 2008, wordt opgeheven.

5

Gemeentelijke basisschool - schoolraad - verkiezingsreglement voor de
verkiezing van de geleding van de ouders in de schoolraad

Feiten en context
De huidige mandaten van de schoolraad lopen in principe af op 31 maart 2021.
De schoolraad moet opnieuw worden samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij door
aanduiding vanuit de ouderraad.
Er bestaat momenteel geen ouderraad binnen het gemeentelijk basisonderwijs.
Uiterlijk tot 4 december 2020 is de mogelijkheid geboden aan de ouders om de oprichting van
een ouderraad te vragen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
Bijgevolg moeten er verkiezingen worden georganiseerd om de geleding van de ouders in de
schoolraad samen te stellen.
Het schoolbestuur of zijn gemandateerde bepaalt de verdere uitwerking van de
verkiezingsprocedure en waarborgt daarbij dat iedereen die verkiesbaar is zich kandidaat kan
stellen en dat iedereen die stemgerechtigd is kan stemmen (art. 12 Participatiedecreet).
OVSG heeft hiervoor een model van verkiezingsreglement ter beschikking gesteld.
Hogere regelgeving
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Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40, §3
Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad (hierna Participatiedecreet), artikel 12

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 22 december 2008 betreffende 'Gemeentelijke
basisschool - schoolraad - verkiezingsreglement voor de geleding van de ouders'
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2021
betreffende 'Gemeentelijke basisschool - hernieuwen schoolraad - kennisname pv tot
vaststelling van de niet-oprichting van deelraden'

Motivering
Het huidige verkiezingsreglement dateert van 2008 en is niet meer up-to-date. Bijgevolg
moet het schoolbestuur een nieuw verkiezingsreglement vaststellen dat voldoet aan de
voorwaarden vermeld in art. 12 van het Participatiedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het nieuwe verkiezingsreglement voor de geleding van de ouders, waarvan de tekst wordt
toegevoegd als bijlage, wordt vastgesteld.
Artikel 2.
Het bestaande verkiezingsreglement voor de geleding van de ouders, zoals goedgekeurd in de
gemeenteraad van 22 december 2008, wordt opgeheven.
Gron dzaken

6

Renovatie gemeentehuis fase 1 - Kennisname eindstaat lot 02 en lot 03

Feiten en context
In het kader van de renovatie van het gemeentehuis werden volgende loten gegund door het
college van burgemeester en schepenen:
 Lot 02 - HVAC en sanitair op 12 maart 2018 voor 91.553,19 euro (incl. btw) aan
Vandewalle nv, Vlamingveld 51, 8490 Jabbeke (0441.838.859)
 Lot 03 - Elektriciteit en toegangscontrole op 12 maart 2018 voor 97.340,36 euro (incl.
btw) aan Electro Verbeke nv , Dentergemstraat 43, 9800 Deinze (0416.596.489)
Bij de uitvoering van de renovatiewerken werden meerdere meerwerken nodig geacht voor
een goede uitvoering. In de gemeenteraad van 25 februari 2019 werden de meerwerken van
lot 02 en lot 03 goedgekeurd, waarna verdere meerwerken gedelegeerd werden aan het
college van burgemeester en schepenen.
Op 11 december 2020 nam het college kennis van de (zeventiende en) eindvorderingsstaat
van Vandewalle nv, Vlamingveld 51, 8490 Jabbeke, voor het uitvoeren van de
renovatiewerken (HVAC en sanitair) aan het gemeentehuis De Pinte. Het gemeentelijk
aandeel in deze vorderingsstaten bedraagt - 95,37 euro (excl. btw) of - 115,40 euro (incl.
21% btw) waardoor het totaal van het goedgekeurde gemeentelijk aandeel kan worden
vastgesteld op 94.152,07 euro (incl. 21% btw). De werken werden op 12 maart 2018 gegund
waarbij het gemeentelijk aandeel werd bepaald op 91.552,51 euro (incl. 21% btw).
De kosten in verband met het asbestincident, waarvoor de gemeente Vandewalle nv
verantwoordelijk acht, bedragen 24.170,53 euro (incl. btw). Om deze reden werden
vorderingsstaat 14, 15 en 16 niet aanvaard. De som van deze vorderingsstaten bedraagt
21.213,68 euro (incl. 21% btw).
Op 11 december 2020 nam het college eveneens kennis van de (zestiende en)
eindvorderingsstaat van Electro Verbeke nv, Dentergemstraat 43, 9800 Wontergem, voor
2.202,76 euro (excl. btw) of 2.681,87 euro (incl. 21% btw). Het bedrag in de vorderingsstaat
wordt goedgekeurd zodat het totaal van het goedgekeurde gemeentelijk aandeel kan worden
vastgesteld op 154.895,67 euro (incl. 21% btw en prijsherziening).
Hogere regelgeving


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















Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2018
betreffende de gunning van lot 03 - elektriciteit en toegangscontrole
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2018
betreffende de gunning van lot 02 - HVAC en sanitair
Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende goedkeuring van
meerwerken lot 02 en lot 03
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 maart 2019
betreffende goedkeuring van meerwerken lot 03
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 juni 2019 betreffende
goedkeuring van meerwerken lot 03
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2019 betreffende
goedkeuring van meerwerken lot 03
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 juli 2019 betreffende
goedkeuring van meerwerken lot 02
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 oktober 2019
betreffende goedkeuring van meerwerken 02
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 september 2020
betreffende de goedkeuring van meerwerken lot 03
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 november 2020
betreffende de goedkeuring van meerwerken lot 03
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 december 2020
betreffende goedkeuring van meerwerken lot 02
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 december 2020
betreffende goedkeuring van de eindstaat van lot 03
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 december 2020
betreffende goedkeuring van de eindstaat van lot 02
Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 betreffende definiëren begrip
dagelijks bestuur, nominatief bevoegd orgaan vaststellen voor het vaststellen van
plaatsingsprocedure en voorwaarden op overheidsopdrachten - beginkrediet 2021

Motivering
Op de gemeenteraad van 25 februari 2019 werden de meerwerken voor lot 02 en lot 03
gedelegeerd naar het college van burgemeester en schepenen, mits terugkoppeling van de
eindvorderingsstaat van elk lot naar de gemeenteraad.
Plaats in meerjarenplan en budget


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

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van eindvorderingsstaat 17 van Vandewalle nv, Vlamingveld
51, 8490 Jabbeke, en eindvorderingsstaat 16 van Electro Verbeke nv, Dentergemstraat 43,
9800 Wontergem, voor de renovatiewerken aan het gemeentehuis.

7

Keistraat - samenwerkingsovereenkomst, bestek en raming asfaltering
en herstel plateau

Feiten en context
Stad Gent wenst de volgende werken uit te voeren in de Keistraat:
 Toplaagvernieuwing in de Keistraat, van de Duivebeek tot de Rosdamstraat
 Herstel van het plateau t.h.v. de Keistraat – Rosdamstraat: toplaagvernieuwing en
vernieuwing van de hellingen
Gemeente De Pinte wenst de volgende werken uit te voeren in de Keistraat:
 Toplaagvernieuwing in de Keistraat, van de Reevijver tot de Rosdamstraat
 Herstel van het plateau t.h.v. de Keistraat – Rosdamstraat: toplaagvernieuwing en
vernieuwing van de hellingen
Gemeente Sint-Martens-Latem wenst de volgende werken uit te voeren in de Keistraat:
 Toplaagvernieuwing in de Keistraat, van de Reevijver tot de Duivebeek
De raming van de werken bedraagt 67.529,52 euro (excl. btw), verdeeld als volgt:
 Stad Gent: 15.912,18 euro (excl. btw)
Lokaal bestuur De Pinte
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Gemeente De Pinte: 40.202,18 euro (excl. btw)
Gemeente Sint-Martens-Latem: 11.415,32 euro (excl. btw)

Hogere regelgeving






KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten en concessies, en latere wijzigingen
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a)
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 euro niet)
KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Motivering
Alle partijen zijn van oordeel dat de werken in het algemeen belang dienen te worden
samengevoegd. Daarom wordt de samenwerkingsovereenkomst betreffende deze werken in
de Keistraat ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Plaats in meerjarenplan en budget


2021/1-WEGEN-0/0200-01/224107/GEMEENTE/GZN/IP-WEGEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De bij dit besluit gevoegde en er integraal deel van uitmakende samenwerkingsovereenkomst
tussen stad Gent, gemeente De Pinte en gemeente Sint-Martens-Latem betreffende het
asfalteren van de Keistraat en het herstel van het plateau ter hoogte van de Rosdamstraat
wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
Het bestek met nr. AL/2020/363 en de raming voor de opdracht worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt 67.529,52 euro (excl. btw).
Artikel 3.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 4.
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
 BVBA Rotsart, Krommeweg 3 te 9960 Maldegem
 Ondernemingen Lievens bvba, Neerrechemstraat 1 te 9770 Kruishoutem
 NV Openbare werken Tavernier, Bruisbeke 81, 9520 Sint-Lievens-Houtem
 Jozef Vanden Buverie en co nv, Spildoornstraat 16, 8792 Desselgem
 Koch Ockier nv, Meuleberg 2, 8573 Anzegem
 Wegenwerken De Moor, Vantegemstraat 27, 9230 Wetteren
Artikel 5.
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 18 februari 2021 om 11.00 uur.
Artikel 6.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving doorgestuurd aan het college van burgemeester en
schepenen van stad Gent en gemeente Sint-Martens-Latem.
VT-Cult uur

8

EVA Programma vzw De Pinte - algemene vergadering van 11 februari
2021 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat vertegenwoordiger
Lokaal bestuur De Pinte
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Feiten en context
Volgens artikel 15. §3. In de statuten van EVA Programma-vzw De Pinte moet de agenda van
de algemene vergadering voorafgaandelijk ter kennisgeving voorgelegd worden aan de
gemeenteraad. De gemeenteraad spreekt zich uit over de agendapunten en bepaalt het
stemgedrag van zijn vertegenwoordigers.
Hogere regelgeving


Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 waarbij het B-lid en een
plaatsvervanger voor EVA Programma vzw werd aangeduid

Motivering
De gemeenteraad moet zich uitspreken over de agendapunten van de Algemene Vergadering
van 11 februari 2021 en moet ook het stembedrag van zijn vertegenwoordigers bepalen. Het
B-lid, de heer Willem Rombaut, dient op deze Algemene Vergadering te handelen volgens de
instructies van de gemeenteraad.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda en geeft goedkeuring aan de agendapunten
van de Algemene Vergadering van EVA Programma vzw op 11 februari 2021 met als
agendapunten:
1. Verwelkoming door de voorzitter
2. Goedkeuring verslag 16 juni 2020
3. Jaarrekening 2020
4. Festival van Vlaanderen 2021
5. Varia en Rondvraag
Artikel 2.
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van
EVA Programma vzw De Pinte op 11 februari 2021 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.
Financiën

9

Reglement financiële tussenkomst coronakosten voor ondernemingen
en verenigingen - verlenging

Feiten en context
In de gemeenteraad van 30 juni 2020 werd het reglement financiële tussenkomst
coronakosten voor ondernemingen en verenigingen goedgekeurd.
Op heden is de Coronacrisis nog steeds niet voorbij en blijven het nog steeds financieel zware tijden
voor heel wat ondernemers en verenigingen. Het gemeentebestuur van De Pinte wil hen een
hart onder de riem steken om deze moeilijke periode door te komen.
Het gemeentebestuur wil ondernemers en verenigingen ondersteunen door deels de
onvoorziene bijkomende kosten ten gevolge van de Coronacrisis terug te betalen aan hen.
Een verlenging van het bestaande reglement dringt zich dan ook op.

Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur en latere wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 30 juni 2020 betreffende het reglement financiële
tussenkomst coronakosten voor ondernemingen en verenigingen

Lokaal bestuur De Pinte
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad verlengt het reglement financiële tussenkomst coronakosten voor
ondernemingen en verenigingen van 30 juni 2020 waardoor het van toepassing is tot en met
31 december 2021.
Artikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt conform de voorwaarden van het decreet over het lokaal
bestuur.
Gemeente raad

10

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.

11

Sluikstorten en zwerfvuil in onze gemeente (Punt aangevraagd door
raadsleden Vanbiervliet en Quintyn)

Feiten en context
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid op hun grondgebied.
Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert de wegbermen langs de gewestwegen en
autosnelwegen in Vlaanderen.
Om het sluikstorten en/of zwerfvuil in De Pinte nog beter aan te pakken worden enkele
concrete voorstellen gedaan met betrekking tot de hieronder opgesomde onderwerpen. De
details van de voorstellen zijn terug te vinden in de bijlage.




Volle glascontainers waardoor glas naast de container geplaatst wordt
Vuil wordt achtergelaten in Parkbos, bijvoorbeeld rond zitbanken
Zakken afval worden achtergelaten in grachten

Gelet op het ter zitting aangebracht voorstel om het voorstel van besluit te wijzigen en
waarbij wordt voorgesteld om volgend artikel ter stemming voor te leggen en waarmee
eenparig akkoord wordt gegaan:
"Enig artikel.
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen en de
vertegenwoordigers binnen IVM om de aanpak van sluikstort en zwerfvuil verder te zetten."
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Lokaal bestuur De Pinte
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Enig artikel.
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen en de
vertegenwoordigers binnen IVM om de aanpak van sluikstort en zwerfvuil verder te zetten.

12

Nieuwe federale wetgeving inzake verenigingswerk en de impact
daarvan op de Pintse en Zevergemse sportclubs (Punt aangevraagd
door raadslid Van Den Abbeele)

Feiten en context
Eind december heeft de federale regering een nieuwe regeling goedgekeurd die tegemoet
komt aan een leemte die dreigt te ontstaan na de vernietiging van de regelgeving inzake
“onbelast bijverdienen” door het Grondwettelijk Hof, door een aangepast juridisch kader te
voorzien voor het verenigingswerk verricht vanaf 1 januari 2021.
Anders dan voorheen zullen sportclubs vanaf 1 januari 2021 op de vergoeding van hun
trainers en andere verenigingswerkers een solidariteitsbijdrage betalen van 10 procent.
Daarnaast zal de verenigingswerker zelf op de vergoeding ook 10 procent belastingen
betalen.
Volgens de eerste signalen is de sportsector niet tevreden en zijn er bezorgdheden over de
betaalbaarheid van deze nieuwe regeling. Concreet stelt de voorzitter van de Vlaamse
Sportfederatie Koen Umans, dat ‘de 10 procent belasting die de verenigingswerker moet
betalen ook op de kap van de club zal terechtkomen, omdat die niet zal willen terugkomen op
de nettovergoedingen die nu met trainers zijn afgesproken’.
Zonder een debat te starten over de wenselijkheid van deze regelgeving (dit wenst het
raadslid uitdrukkelijk te benadrukken), wenst het raadslid de schepen te bevragen over de
lokale gevolgen hiervan.
1. Heeft de schepen van Sport signalen opgevangen dat deze nieuwe regeling bij de
lokale sportclubs voor financiële moeilijkheden kan zorgen?
2. Heeft de schepen van Sport concrete cijfers over hoeveel betaalde vrijwilligerswerkers
(bij sportverenigingen) het gaat in De Pinte?
Besluit:
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken van de mogelijke problemen bij
lokale sportclubs.

13

Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

Feiten en context
Er zijn geen mededelingen.

14

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: twee vragen
Van Den Abbeele: één vraag
Claeys: twee vragen
Vanbiervliet: twee vragen
Vermeyen: één vraag
Verleyen: één vraag

De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.
2021/EG/1: Raadslid Gomes vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de
uitwerking van de concrete plannen van de fietsstraat. In het bijzonder naar de signalisatie
die zwaar verkeer nog toelaat.
Er wordt geantwoord dat de signalisatie nog dient aangepast te worden. De verkeersborden
worden verwacht. Wat zwaar verkeer in het algemeen betreft is er een werkgroep binnen de
Lokaal bestuur De Pinte
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mobiliteitsraad die zich hierover zal buigen. Er zal worden doorgegeven aan de dienst om het
huidige verkeersbord te verwijderen.
2021/EG/2: Raadslid Gomes vraagt of er in de paasvakantie speelpleinwerking wordt
voorzien. En indien zo, wanneer de oproep hiervoor komt.
Er wordt geantwoord dat voorlopig voorzien is dat de speelpleinwerking georganiseerd zal
worden. Vermoedelijk zal dit nog met het inschrijvingssysteem van vorige zomer zijn.
Momenteel is men bezig met de aanstelling van de nieuwe hoofdmoni. De communicatie zal
gebeuren via de Infokrant van februari.
2021/MVDA/1: Raadslid Van Den Abbeele vraagt of het lokaal bestuur zal deelnemen aan
het CurieuzeNeuzenproject.
Er wordt geantwoord dat dit zal worden opgenomen met de milieudienst.
2021/HC/1: Raadslid Claeys merkt op dat er meer en meer voetgangers door de
ondergrondse tunnel in het Langeveld lopen. Ze doet de suggestie om aan de ingang van de
tunnel extra te verwijzen naar de voetgangerstunnel.
Er wordt geantwoord dat de signalisatie door de dienst bekeken zal worden.
2021/HC/2: Raadslid Claeys merkt op dat een deel van het pad van de Magische Meersen
bijna ontoegankelijk is na hevige regenval. Ze doet de suggestie om dit te signaleren op die
plek of dat deel begaanbaarder te maken door gebruik van houten paletten.
Er wordt geantwoord dat dit met de Technische uitvoeringsdienst bekeken zal worden.
2021/WV/1: Raadslid Vanbiervliet vraagt om in het volgende Parkbosoverleg aan de
partners te vragen om geen vergunningen meer voor foodtrucks en dergelijke af te leveren.
En om dit als lokaal bestuur ook te weigeren.
Er wordt geantwoord dat dit aan bod kwam in de laatste stuurgroep. De richtlijnen rond
commerciële handel in en rond het Parkbos zullen verder worden uitgewerkt.
2021/WV/2: Raadslid Vanbiervliet merkt op dat het onderbord van de
schoolstraatsignalisatie niet conform de wegcode is en dat er nog steeds auto’s door de
schoolstraten rijden. Hij vraagt of het niet is aangewezen dat de verbalisanten zouden
optreden.
Er wordt geantwoord dat dit een terechte opmerking is. De signalisatie werd aangepast. Er
vond ook een overleg met de politie plaats in verband met de verkeersafwikkeling. Er werd
ook reeds gevraagd aan de politie om te verbaliseren.
2021/LV/1: Raadslid Vermeyen polst naar de mogelijkheid om de Cambio-auto naar de
voorkant van het station te verplaatsen zodat deze meer zichtbaar is.
Er wordt geantwoord dat men bezig is met alles rond het autodelen. Hieraan wordt
toegevoegd dat het mobipunt aan de voorkant van het station komt en Cambio daar zijn plek
zal krijgen.
2021/CV/1: Raadslid Verleyen wenst te weten hoeveel mondmaskers er verkocht werden in
de periode vanaf de inwerkingtreding van het retributiereglement voor verkoop van
mondmaskers in publieke gebouwen tot eind december 2020.
Er wordt geantwoord dat het aantal niet gekend is en dat dit zal nagevraagd worden.

Namens de gemeenteraad

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Vincent Van Peteghem
Voorzitter gemeenteraad
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