Gemeenteraad
Besluitenlijst van 26 april 2021
Openbaar
Interne zaken

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Goedkeuring van het addendum bij 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
3.

IZ-Onderwijs

3. Goedkeuring mandaat aan OVSG voor de ondertekening van algemene protocollen
voor de elektronische doorgifte van persoonsgegevens tussen instanties
4.

IZ-IGS

4. Zefier cvba - algemene vergadering van 10 juni 2021 - beraadslagen agenda bepalen mandaat volmachtdrager
5. Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling
(Veneco) - algemene vergadering van 17 juni 2021 - beraadslagen agenda - bepalen
mandaat volmachtdrager
6. Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen
(Imewo) - algemene vergadering (jaarvergadering) van 16 juni 2021 - beraadslagen
agenda en bepalen van mandaat volmachtdrager
7. TMVS DV (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services Dienstverlenende
Vereniging) - algemene vergadering van 15 juni 2021 - beraadslagen agenda en
bepalen mandaat vertegenwoordigers
8. IGS Westlede - algemene vergadering van 1 juni 2021 - beraadslagen agenda bepalen mandaat volmachtdrager
9. Eva onderwijs en samenwerking De Pinte vzw - Buitengewone algemene vergadering Beraadslagen agenda - Bepalen mandaat volmachtdrager
10.

IZ-Lokale economie

10. Wijk-werken projectvereniging Leie en Schelde - Jaarrekening, werkingsverslag en
accountantsverslag 2020 - Goedkeuring
11.

Grondzaken

11. Goedkeuren retributiereglement voor de tijdelijke inname van het openbaar domein
12. Blauwe zone - goedkeuring concessie-overeenkomst 2021-2024
13. Blauwe zone - goedkeuring retributiereglement 2021-2024
14. Takelen voertuigen openbare weg - goedkeuring bestek
15.

Financiën

15. Kerkfabriek OLV Hemelvaart - jaarrekening 2020 - advies
16. Kerkfabriek St. Nikolaas van Tolentijn - jaarrekening 2020 - advies
17.

Gemeenteraad

17. Stand van zaken coronamaatregelen - Kennisname
18. Outdoor fitness doorheen onze gemeente (punt aangevraagd door raadslid Gomes)
19. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
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20. Mondelinge vragen
Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het
Bestuursdecreet van 7 december 2018 (hoofdstuk 3). Je richt daartoe een schriftelijke vraag
aan de algemeen directeur. De aanvraag bevat de naam en het adres van de aanvrager, de
informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en - zo nodig het belang bij inzage of afschrift.
Beroep en klachten kunnen ingediend worden bij:
De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
Vlaams Administratief Centrum Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 1
9000 Gent
en
Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

De Pinte, 3/05/2021

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Vincent Van Peteghem
Voorzitter gemeenteraad
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