College van burgemeester en schepenen
Besluitenlijst van 7 mei 2021
Goedkeuren verslag vorige vergadering

1.

Goedkeuren verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

2.

Periodieke uitbetaling premies jubileum
Het college van burgemeester en schepenen keurt de premieaanvragen van de
jubilarissen goed.

3.

Sint Nicolaas van Tolentijn – notulen van de kerkraad van 7 april 2021
Het college neemt kennis van de notulen van de kerkraad van Sint Nicolaas van
Tolentijn van 7 april 2021.

4.

Huldiging sportkampioen
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een geschenk te
overhandigen aan de gymnaste.

5.

Vacatietoelage voor de externe deskundigen voor de betrekking van
Deskundige aankoop en gebouwen (A1a-A3a) in contractueel verband met
voltijdse prestaties via de aanwervingsprocedure
Er wordt een vacatietoelage toegekend aan de leden van de selectiecommissie voor
de functie van Deskundige aankoop/gebouwen (A1a-A3a).

6.

Vacatietoelage voor de externe deskundigen voor de betrekking van
Technisch assistent wegenis (D1-D3) in contractueel verband met voltijdse
prestaties via de bevorderingsprocedure
Er wordt een vacatietoelage toegekend aan de leden van de selectiecommissie voor
de functie van Technisch assistent wegenis (D1-D3).

7.

Vacatietoelage voor de externe deskundigen voor de betrekking van
diensthoofd Vrije tijd (A1a-A3a) in contractueel verband met voltijdse
prestaties via de aanwervingsprocedure
Er wordt een vacatietoelage toegekend aan de leden van de selectiecommissie voor
de functie van Diensthoofd Vrije tijd (A1a-A3a).

8.

Vacatietoelage voor de externe deskundigen voor de betrekking van
Participatiedeskundige (wijkcoördinator) (B1-B3) in contractueel verband
met halftijdse prestaties via de aanwervingsprocedure
Er wordt een vacatietoelage toegekend aan de leden van de selectiecommissie voor
de functie van Participatiedeskundige (Wijkcoördinator) (B1-B3).

9.

Toekennen geschenk bij pensionering
Er wordt een geschenkbedrag toegekend aan een personeelslid naar aanleiding van
een pensionering.

10.

Gemeentelijke basisschool - lager onderwijs - tijdelijke aanstelling van een
waarnemend leermeester godsdienst voor 14/24 in vervanging van een
leermeester godsdienst in ziekteverlof
Het college van burgemeester en schepenen stelt een leermeester godsdienst aan
in vervanging van de titularis in ziekteverlof.

11.

Gemeentelijke basisschool - lager onderwijs - tijdelijke aanstelling van een
waarnemend onderwijzer voor 24/24 in vervanging van een titularis in
ziekteverlof
Het college van burgemeester en schepenen stelt een waarnemend onderwijzer
lager onderwijs aan in vervanging van de titularis in ziekteverlof.
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12.

Gemeentelijke basisschool - lager onderwijs - aanstelling van een
waarnemend onderwijzer - korte vervangingen
Het college van burgemeester en schepenen stelt een waarnemend onderwijzer in
korte vervanging aan in vervanging van een onderwijzer in ziekteverlof.

13.

Kennisname van het eind-procesverbaal in verband met de selectieproeven
via de bevorderingsprocedure van een schooldirecteur basisonderwijs met
halftijdse prestaties
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindprocesverbaal in verband met de selectieproeven via de bevorderingsprocedure
voor de functie van een schooldirecteur basisonderwijs met halftijdse prestaties.

14.

Gemeentelijke basisschool - vaste benoeming van een schooldirecteur
basisonderwijs met halftijdse prestaties
Het college van burgemeester en schepenen stelt een schooldirecteur in vast
verband aan en dit met halftijdse prestaties

15.

Aanstellen schatter voor verhuring van de infrastructuur gelegen te De
Pinte, Polderbos 3
Een landmeterskantoor wordt aangesteld als schatter voor verhuring van de
infrastructuur gelegen te De Pinte, Polderbos 3.
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16.

Verlenging Octopusgemeente 2021-2022
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord om zich opnieuw in te
schrijven als Octopusgemeente.

17.

Akteneming melding stedenbouwkundige handeling Beirnaert ArnoMyncke Britt - Oude Gentweg 68 (dossier OM/2021/00092)
De akteneming stedenbouwkundige melding wordt afgeleverd. Aan de akteneming
worden lasten verbonden.

18.

Weigering van de omgevingsvergunning Van Hecke Luc-Goethals Katrien Baron de Gieylaan 4 te 9840 De Pinte (dossier OV/2020/00290)
De omgevingsververgunning wordt geweigerd. Aan de weigering van de vergunning
worden lasten verbonden.

19.

Weigering van de omgevingsvergunning Cuypers BartholomeusMammarella Barbara - Kasteellaan 8 (dossier OV/2020/00289)
De omgevingsververgunning wordt geweigerd. Aan de weigering worden lasten
verbonden.

20.

Omgevingsvergunning Van de Velde Nadine - Kasteellaan 9 (dossier
OV/2021/00044)
De omgevingsvergunning wordt afgeleverd. Aan de vergunning worden lasten
verbonden.

21.

RUP Zevergem Scheldedorp - scopingsnota - goedkeuren
Het college van burgemeester en schepenen keurt de scopingsnota en procesnota
goed.

22.

Omgevingsvergunning Verniers Dave namens DANA BVBA - Baron de
Gieylaan 20 (dossier OV/2020/00225)
De omgevingsvergunning wordt afgeleverd. Aan de vergunning worden lasten
verbonden.

23.

Omgevingsvergunning Steven Van Pariijs - Koningin Fabiolalaan 37
(dossier OV/2021/00035)
De omgevingsvergunning wordt afgeleverd. Aan de vergunning worden lasten
verbonden.

24.

Omgevingsvergunning Dejonghe Sander - Baron de Gieylaan 73 (dossier
OV/2021/00050)
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De omgevingsvergunning wordt afgeleverd. Aan de vergunning worden lasten
verbonden.
25.

Omgevingsvergunning Corijn Christian-Thienpont Kathleen Nazarethstraat 13 (dossier OV/2021/00061)
De omgevingsvergunning wordt afgeleverd. Aan de vergunning worden lasten
verbonden.

26.

Advies OV beroep Deputatie - omgevingsvergunning Hanssens WouterVerbrugghe Virginie - Pintestraat 1 (dossier OV/2020/00261)
Het college brengt een advies uit.

27.

Subsidie aankoop van kippen - goedkeuring en uitbetaling
De subsidie voor aankoop van kippen zal worden uitbetaald.

28.

Onderhoud van straatbomen binnen de gemeente - Dienstjaar 2021 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
De lastvoorwaarden, de gunningswijze en de lijst van aan te schrijven ondernemers
worden goedgekeurd.

29.

Farys - drinkwateraftakking Melkerij
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om de
huisaansluiting uit te voeren.

30.

Ambtshalve afvoering uit de registers
De betrokkene wordt van ambtswege uit de registers van De Pinte afgevoerd.

31.

Organisatie eenheidsraad - 156e FOS De Havik
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor de organisatie
van de eenheidsraad op 15 mei 2021 goed.

32.

Aanvraag toelating voor het houden van vinkenzettingen - De Zingende
Pintenierkes
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het houden van
vinkenzettingen volgens de vooropgestelde speelkalender in de periode van 8 mei
2021 tot en met 17 juli 2021.

33.

Aanvraag opstarten workshops in keramiekatelier
De aanvraag voor het opnieuw organiseren van keramiek workshops in De Pinte
wordt enkel goedgekeurd voor de workshops die buiten plaatsvinden en mits
inachtname van de veiligheidsvoorschiften in het kader van de corona-maatregelen.
Voor de workshops binnen is er geen goedkeuring.

34.

Aanvraag evenement - Openluchtviering park Scheldevelde
De aanvraag voor het organiseren van twee openluchtvieringen en het gebruik van
het kasteelpark Scheldevelde op 23 mei 2021 met maximum 50 personen per mis
en met inachtname van alle veiligheidsvoorschriften volgens de huidige coronamaatregelen wordt goedgekeurd.

35.

Aanvraag evenement - Troostmoment 'Fermate' door Harmonie De Pinte
De aanvraag van Harmonieorkest De Pinte voor het organiseren van het evenement
Fermate in het kasteelpark Scheldevelde en Park Viteux op zondag 9 mei 2021 met
maximum 10 muzikanten per groep en met inachtname van alle
veiligheidsvoorschriften volgens de huidige corona-maatregelen wordt
goedgekeurd.

36.

EVA Jeugdhuis Impuls VZW - Goedkeuren dienstverlening VSDC
Het college van burgemeester en schepenen keurt de dienstverlening goed.
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37.

Raamcontract - Bouwmaterialen en betonproducten 2021-2025 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
De lastvoorwaarden, de gunningswijze en de lijst van aan te schrijven ondernemers
worden goedgekeurd.

38.

Lijsten aanrekeningen
Het college keurt de lijsten van aanrekeningen goed.

39.

Goedkeuring goedkeuringslijst bestelbon: gunningen
Het college keurt de lijst van de bestelbonnen goed.

40.

Goedkeuring goedkeuringslijst bestelbon: premies
Het college keurt de lijst van de bestelbonnen goed.

41.

Goedkeuren goedkeuringslijsten uitgaande facturen
Het college keurt de lijst van uitgaande facturen goed.

42.

Goedkeuring goedkeuringslijst bestelbon: bestelbon
Het college keurt de lijsten van de bestelbonnen goed.

43.

Vorming "Een eigen willetje"
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de
onlinevorming "een eigen willetje" goed.
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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, 17/05/2021

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Lieve Van Lancker
Wd. burgemeester
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