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Verontschuldigd

/

Afwezig

/

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en de beslissingen van de federale overheid
betreffende het coronavirus (Covid-19), is op 26 oktober 2020 een burgemeesterbesluit
opgemaakt waarbij beslist werd dat de gemeenteraad enkel nog digitaal zal plaatsvinden.
Wegens korte verhindering van de voorzitter opent schepen Kathleen Ghyselinck de zitting,
zoals bepaald in het besluit van de voorzitter van de gemeenteraad van 27 november 2020
betreffende de vervanging van de voorzitter van de gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn. De voorzitter neemt over vanaf agendapunt 9.
Antwoorden op de mondelinge vragen van de vorige raadszitting:
2021/CV/2: Het correcte subsidiebedrag voor het onderhoud van de fietssnelwegen werd
nagevraagd. Het bestuur ontving vanuit het provinciebestuur 1792,00 euro.

Openbaar
Inte rne zaken

1

Goedkeuren notulen vorige vergadering

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Vincent Van Peteghem, Voorzitter
gemeenteraad
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.

Lokaal bestuur De Pinte
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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

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Vincent Van Peteghem, Voorzitter
gemeenteraad
Feiten en context
In het kader van de lokale bron- en contactopsporing koos het bestuur voor optie 1 - inzet op
sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching.
Een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten 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 de gemeenteraad van 25 januari 2021 tot goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst met het AZG.

Motivering
In de fase van de COVID-19 crisis waarin we ons momenteel bevinden, is 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.
Lokaal bestuur De Pinte
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De Vlaamse Regering heeft de contouren voor preventie, sensibilisering, bronopsporing,
quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek door lokale besturen na 31 maart 2021
uitgewerkt, met bijhorende subsidie.
Hiertoe wordt een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid.
De documenten, noodzakelijk voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst,
blijven gelden.
De bijlagen 3A en 3B dienen gewijzigd te worden.
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
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.
De documenten, samen met de beslissing van de gemeenteraad of het college, dienen
uiterlijk op 30 april via het digitaal loket aan het AZG te worden bezorgd.
Plaats in meerjarenplan en budget
Een financiële tegemoetkoming voor 3 maanden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van het voorgelegde addendum aan de
samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid en keurt
deze goed.
Artikel 2.
De gemeenteraad neemt kennis van de wijzigingen in bijlagen 3A (toegang interne
controletoren) en 3B (toegang UVS) en keurt deze goed.
Artikel 3.
De gemeenteraad delegeert de ondertekening van de documenten aan het college van
burgemeester en schepenen.
IZ- Onde rwijs
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Goedkeuring mandaat aan OVSG voor de ondertekening van algemene
protocollen voor de elektronische doorgifte van persoonsgegevens
tussen instanties

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Vincent Van Peteghem, Voorzitter
gemeenteraad
Feiten en context
Elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een instantie naar een andere
instantie of naar een externe overheid vereist een protocol, gesloten tussen de betreffende
instanties. Het schoolbestuur en zijn onderwijsinstellingen doen veelvuldig dergelijke
mededelingen naar instanties zoals het Ministerie van Onderwijs en Vorming (bv. AGODI),
onderwijsinspectie, CLB, ondersteuningsnetwerk, scholengemeenschap, LOP, De Lijn … en
vice versa.
Deze mededelingen vloeien hoofdzakelijk voort uit reglementaire bepalingen en hebben aldus
een wettelijke grondslag. Het Ministerie van Onderwijs en Vorming, de onderwijskoepels en
het GO! hebben in samenwerking met de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van
persoonsgegevens (hierna VTC), omwille van administratieve vereenvoudiging en
planlastvermindering algemene protocollen ontwikkeld die voor alle onderwijsinstellingen
gelden.
Om de administratieve last te verlichten heeft OVSG een vereenvoudigde procedure met
algemene protocollen uitgewerkt, waarbij zij de onderhandelingen voert, advies verleent en
ondertekent in naam en voor rekening van het lokaal bestuur. Deze werkwijze werd
Lokaal bestuur De Pinte
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goedgekeurd door de Vlaamse Toezichtcommissie en de werkgroep informatieveiligheid van
de VVSG, waarvan eGov deel uitmaakt. Het bestuur kan aan OVSG het mandaat verlenen om
algemene protocollen af te sluiten ten behoeve van het schoolbestuur.
Voor elk nieuw algemeen protocol zal OVSG het belangrijkste voorbereidend werk al gedaan
hebben. Het college van burgemeester en schepenen kan dan na de kennisgeving binnen een
termijn van 3 maanden tot ofwel formele goedkeuring ofwel een opt-out met het voeren van
een eigen onderhandeling kiezen. OVSG publiceert het algemeen protocol op haar website
samen met een lijst van aansluitende schoolbesturen. Het bestuur publiceert het algemeen
protocol op de eigen website en neemt de verwerking op in het verwerkingsregister. De
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid blijven altijd bij het bestuur.
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40
Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer,
artikel 8

Adviezen



De werkwijze werd goedgekeurd in de Werkgroep Informatieveiligheid VVSG van 25
november 2019
Advies met ref. VTC/O/2019/01 en ref. VTC/O/2019/07 waarin deze werkwijze met
een vereenvoudigde procedure voor de totstandkoming van algemene protocollen en
bijbehorende mandatering aan OVSG wordt bevestigd

Motivering
Het is aangewezen om te voorzien in een vereenvoudigde procedure en zo de administratieve
last te verlichten.
De algemene protocollen na de ondertekening door de (gemandateerde) partijen worden
gepubliceerd op de website van OVSG.
Het schoolbestuur heeft na de ondertekening door de (gemandateerde) partijen drie maanden
de tijd om alsnog het algemeen protocol te verwerpen na een negatief advies van de eigen
DPO (opt-out).
Alle principes van deze vereenvoudigde procedure en mandatering worden uiteengezet op de
website van OVSG , met inbegrip van de mogelijkheid tot opt-out.
Het schoolbestuur blijft als verwerkingsverantwoordelijke van de onderwijsinstelling gebonden
door de bepalingen opgenomen in het protocol, inclusief de beveiligingsmaatregelen.
Het schoolbestuur heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangemeld bij de
VTC en beschikt over een goedgekeurd informatieveiligheidsplan (zie de verklaring op eer in
de bijlage).
Het vermelde advies VTC ref. VTC/O/2019/07 wijst erop dat de betreffende
gegevensuitwisseling expliciet opgenomen moet worden in het register van
verwerkingsactiviteiten, met verwijzing naar de maatregelen die worden voorzien in het
algemeen protocol.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het principe van de mandatering en de
verklaring op eer.
Artikel 2.
De gemeenteraad machtigt OVSG om te onderhandelen over het algemeen protocol.
Artikel 3.
De gemeenteraad machtigt de DPO van OVSG, de Onderwijsvereniging van Steden en
Gemeenten, om het verplicht advies te verlenen.
Artikel 4.
De gemeenteraad machtigt de algemeen directeur van OVSG, de Onderwijskoepel van Steden
en Gemeenten, om het protocol in naam en voor rekening van het schoolbestuur te
ondertekenen.
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Artikel 5.
De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de beslissing over
het al dan niet goedkeuren van het algemene protocol en de verdere uitvoering indien van
toepassing.
IZ- IGS
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Zefier cvba - algemene vergadering van 10 juni 2021 - beraadslagen
agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Vincent Van Peteghem, Voorzitter
gemeenteraad
Feiten en context
De gemeente is vennoot van de cvba Zefier.
De gemeente werd per mail van 16 maart 2021 opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering van de cvba Zefier die plaatsvindt op donderdag 10 juni 2021 om
14u00.
Omwille van de Coronacrisis kan de algemene vergadering niet doorgaan zoals voorzien in de
Faculty Club te Leuven. Bijgevolg worden de deelnemers van de algemene vergadering – met
uitzondering van de leden van het bureau – verzocht om deel te nemen aan de algemene
vergadering via videoconferentie.
De videoconferentie zal via het platform van een ingehuurde ‘technologieprovider’, de vorm
aannemen van een livestream van de activiteiten van het bureau en de PowerPointpresentatie
met de mondelinge toelichting, een stemfunctie voor de vertegenwoordigers van de vennoten,
alsook een chatfunctie om deelname aan de beraadslaging en uitoefening van het vraagrecht
mogelijk te maken
De oproepingsmail bevat de agenda met documentatie en toelichting bij de agendapunten.
Hogere regelgeving




Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen in het bijzonder
artikel 180
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met in het bijzonder artikel 41
Statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 27 en 28

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 in verband met het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van Zefier cvba

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de cvba
Zefier.
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te
weigeren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De agendapunten van de algemene vergadering van de cvba Zefier van 10 juni 2021 en de
daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten worden
goedgekeurd zijnde:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; en
5. Statutaire benoeming
Artikel 2.
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Aan de vertegenwoordiger, mevrouw Liselotte Thienpont, wonende te 9840 De Pinte, Frans
De Potterstraat 27, of de plaatsvervangend vertegenwoordiger, de heer Antoine Van
Nieuwenhuyze, wonende te 9840 De Pinte, Bosstraat 20 die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van de cvba Zefier op 11 juni 2020 wordt opgedragen haar/zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1
van onderhavige raadbeslising.
Artikel 3.
Een afschrift van dit besluit wordt via mail info@zefier.be overgemaakt.
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Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en
Economische Ontwikkeling (Veneco) - algemene vergadering van 17
juni 2021 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Vincent Van Peteghem, Voorzitter
gemeenteraad
Feiten en context
De gemeente is vennoot van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco.
De gemeente werd per mail van 22 maart 2021 op de hoogte gebracht van de algemene
vergadering van Veneco die plaatsvindt op donderdag 17 juni 2021 om 18.00 uur in Kasteel
Te Lake - Linkeroever 34 - 9870 Zulte.
De dagorde en de bijhorende documentatie werd eveneens aan de gemeente overgemaakt.
Hogere regelgeving







Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de gemeenteraad voor elke algemene vergadering
zijn goedkeuring moet hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en
het mandaat van de vertegenwoordiger moet vaststellen
Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 48 met betrekking tot de onverenigbaarheden dat onder andere stelt
dat de gemeentelijke vertegenwoordiger van de algemene vergadering geen lid mag
zijn van de raad van bestuur
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


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

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van Veneco.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering
van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op donderdag 17 juni 2021 om
18.00 uur in Kasteel Te Lake - Linkeroever 34 - 9870 Zulte wordt goedgekeurd.
1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden
(indien noodzakelijk)
2. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering 10-12-2020
3. Jaarverslag 2020 Raad van Bestuur
4. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat
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5. Verslag van de commissaris
6. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en
verwerking van het resultaat
7. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
8. Verlenen van kwijting aan de commissaris
9. Toetreding tot Poolstok
10 Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders en deskundigen
Artikel 2.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente De Pinte, houder van 100 aandelen, mevrouw
Leen Gryffroy, gemeenteraadslid, of de plaatsvervangend vertegenwoordiger, de heer Kristof
Agache, schepen, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de Intergemeentelijke
Vereniging Veneco die plaatsvindt op donderdag 17 juni 2021 om 18.00 uur in Kasteel Te
Lake - Linkeroever 34 - 9870 Zulte wordt opgedragen:
1. Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met
betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen,
aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen
2. Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in het
geval dat de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
Artikel 3.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering
van Veneco op donderdag 17 juni 2021 om 18.00 uur wordt opgedragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor opgenomen in
het artikel 1 en 2.
Artikel 4.
Voormelde beslissingen zullen worden uitgevoerd waaronder onder meer kennisgeving
hiervan te verrichten aan de Intergemeentelijke Vereniging Veneco, ter attentie van mevrouw
Veronique Verstraeten, Panhuisstraat 1 te 9070 Destelbergen en per mail aan
info@veneco.be.
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Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en
Oost-Vlaanderen (Imewo) - algemene vergadering (jaarvergadering)
van 16 juni 2021 - beraadslagen agenda en bepalen van mandaat
volmachtdrager

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Vincent Van Peteghem, Voorzitter
gemeenteraad
Feiten en context
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening
in West- en Oost-Vlaanderen.
De gemeente werd per brief van 23 maart 2021 opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo die op 16 juni 2021 om 18 u
plaatsheeft in Restaurant Renard, Dendermondsesteenweg 19 te 9080 Lochristi (Beervelde).
Het dossier met documentatiestukken aan de gemeente werd per brief van 23 maart 2021
overgemaakt.
Omwille van het coronavirus COVID-19 staat het op heden niet vast onder welke vorm deze
algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden: fysiek, digitaal dan wel schriftelijk.
Het is mogelijk dat er nog federale richtlijnen alsook politiebesluiten van de gouverneurs en
richtlijnen via het Agentschap Binnenlands Bestuur kunnen komen omtrent het coronavirus
COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en
de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing
over alle voorliggende agendapunten te nemen. Op deze manier kan desgevallend
overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit
noodzakelijk mocht blijken.
Hogere regelgeving


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

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 in verband met het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van Imewo

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van Imewo.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering van
de opdrachthoudende vereniging Imewo van 16 juni 2021:
1. Kennisneming verslagen van lmewo van de Raad van Bestuur en van de commissaris over
het
boekjaar 2020.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van lmewo afgesloten op 31- december 2020 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités
en de commissaris van lmewo met betrekk¡ng tot het boekjaa r 2020.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen:
7.1 Actualisering van het register van de deelnemers
7.2 Kennisneming definitieve ruilverhouding toetreding Deinze
7.3 Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T.
Artikel 2. In geval van een fysieke of digitale algemene vergadering
De gemeenteraad draagt, in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering, de
vertegenwoordiger van de gemeente de heer Antoine Van Nieuwenhuyze of de
plaatsvervanger mevrouw Ann Vandenbussche, die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 16 juni 2021 (of iedere andere
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op zijn/haar stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel
1 van onderhavige beslissing.
Artikel 3. In geval van een schriftelijke algemene vergadering
De gemeenteraad verleent zijn akkoord over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft
het standpunt van de gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene
vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de gemeente) als
een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst
‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden
bij de notulen van bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de individuele
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de
toezichthoudende overheid.
Artikel 4.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en geeft onder meer kennisgeving hiervan aan de opdrachthoudende vereniging
Imewo, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be .
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TMVS DV (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services
Dienstverlenende Vereniging) - algemene vergadering van 15 juni
2021 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Vincent Van Peteghem, Voorzitter
gemeenteraad
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVS DV. TMVS DV heeft op 1 april 2021 een oproepingsbrief
aan de gemeente overgemaakt voor de algemene vergadering van TMVS DV op 15 juni 2021
om 14u30 waarin de agenda werd meegedeeld.
De gemeenteraad moet voor elke algemene vergadering het mandaat van de
vertegenwoordiger vaststellen en goedkeuring verlenen aan de punten op de agenda van de
algemene vergadering.
Hogere regelgeving





Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring moet hechten aan
de agenda van de algemene vergadering en tevens het mandaat van de
vertegenwoordiger moet vaststellen
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 in verband met het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van TMVS DV.
Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 in verband met de
statutenwijziging van TMVS DV

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de
algemene vergadering TMVS DV van 15 juni 2021 om 14u30 en de daarbij behorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van
deelnemers en de overdracht van een deelnemer
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december
2020 b.Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Aanpassing huishoudelijk reglement
8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
Varia en mededelingen
Artikel 2.
De raad draagt de vertegenwoordiger, raadslid Leen Gryffroy of de plaatsvervangend
vertegenwoordiger, schepen Kristof Agache, op om namens het bestuur alle akten en
bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS DV vastgesteld op 15 juni
2021, te onderschrijven en hun stemgedrag af stemmen op het in de beslissing van de
gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van
voormelde algemene vergadering.
Artikel 3.
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan TMVS DV, hetzij per post, p/a
Intercommunaal Beheer TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post
op 20210615AVTMVS@farys.be.
Lokaal bestuur De Pinte
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IGS Westlede - algemene vergadering van 1 juni 2021 - beraadslagen
agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Vincent Van Peteghem, Voorzitter
gemeenteraad
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij IGS Westlede.
De gemeente werd per mail van 8 april 2021 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene
vergadering van IGS Westlede die op dinsdag 1 juni 2021 digitaal zal doorgaan omwille van
de Coronamaatregelen.
Een dossier met de dagorde en documentatie bij de agendapunten werd aan de gemeente
overgemaakt.
Hogere regelgeving





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

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarbij de vertegenwoordiger en de
plaatsvervangend vertegenwoordigers werden aangeduid om de gemeente te
vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IGS Westlede tot de algehele
vernieuwing van de gemeenteraden
Besluit van de gemeenteraad van 26 oktober 2020 waarbij een nieuwe
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen wordt
aangeduid

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van IGS
Westlede.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De agendapunten van de algemene vergadering van IGS Westlede van 1 juni 2021 en de
daarbij horende documentatie worden goedgekeurd:
1. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 1 december
2020;
2. Goedkeuring Jaarrekening 2020, resulterend in het Jaarverslag;
3. Verslag Commissaris-Revisor;
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor;
5. Werkingsverslag 2020;
6. Remuneratieverslag;
7. Ontslag en Benoeming bestuurders:
 Ontslag mevrouw Mieke Van Hecke dd. 14/12/2020
 Ontslag mevrouw Julie Dossche dd. 25/01/2021
 Benoeming mevrouw Isabelle Heyndrickx dd. 14/12/2020
 Benoeming de heer Danny Lauweryns dd 25/01/2021
Artikel 2.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente, mevrouw Ann Vandenbussche, of de
plaatsvervangend vertegenwoordiger, Erik Van de Velde, die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van IGS Westlede op 1 juni 2021, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te
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stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor opgenomen in
het artikel 1.
Artikel 3.
Voormelde beslissingen zullen worden uitgevoerd waaronder onder meer kennisgeving
hiervan te verrichten aan IGS Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi.
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Eva onderwijs en samenwerking De Pinte vzw - Buitengewone
algemene vergadering van 29 april 2021- Beraadslagen agenda Bepalen mandaat volmachtdrager

Feiten en context
Door de uitbesteding van de voor- en naschoolse opvang aan Ferm is Eva onderwijs en
samenwerking De Pinte vzw einde opdracht en kan de EVA worden ontbonden en vereffend.
Dit dient te gebeuren in een Buitengewone Algemene Vergadering. Volgens artikel 12. §2. in
de statuten van Eva onderwijs en samenwerking De Pinte vzw moet de agenda van de
Buitengewone algemene vergadering van 29 april 2021 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 lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 28 november 2019 waarbij de statuten van eva
onderwijs en samenwerking De Pinte vzw werden goedgekeurd.
Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 waarbij het B-lid en een
plaatsvervanger voor eva onderwijs en samenwerking De Pinte vzw werd aangeduid.

Motivering
De gemeenteraad moet zich uitspreken over de agendapunten van de eerstvolgende
Buitengewone algemene vergadering en moet ook het stemgedrag van zijn
vertegenwoordigers bepalen.
Het B-lid, mevrouw Benedikte Demunck, dient op deze Buitengewone algemene Vergadering
dan te handelen volgens de instructies van de gemeenteraad.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt kennis genomen van de agenda en goedkeuring gegeven aan de agendapunten van
de eerstvolgende Buitengewone algemene vergadering van 29 april 2021 van Eva onderwijs
en samenwerking De Pinte vzw met als agendapunten:
1. Verwelkoming door de voorzitter
2. Goedkeuring vorig verslag (25/06/2020)
3. Goedkeuring jaarrekening 2020
4. Staat van ontvangsten en uitgaven 2020: passiva en activa
5. Overzicht openstaande facturen
6. Verslag van de staat van ontvangsten en uitgaven door externe accountant
7. Vrijwillige ontbinding en vereffening van EVA Onsa vzw wegens einde opdracht.
(Uitbesteding naschoolse opvangwerking aan externe partner Ferm)
8. Bestemming resterende activa volgens art. 29 van de statuten
9. Varia en rondvraag
Artikel 2.
De vertegenwoordiger van de gemeente, mevrouw Benedikte Demunck, die zal deelnemen
aan de eerstvolgende Buitengewone algemene vergadering van eva onderwijs en
samenwerking De Pinte vzw wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.
IZ- Lokale econ omie
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Wijk-werken projectvereniging Leie en Schelde - Jaarrekening,
werkingsverslag en accountantsverslag 2020 - Goedkeuring

Feiten en context
Het Wijk-Werken is de opvolger van de vroegere PWA’s.
De projectvereniging ‘Wijk-Werken Leie en Schelde’ werd opgericht per 1 januari 2018 met
als deelnemende besturen Merelbeke (maatschappelijke zetel), Deinze, De Pinte,
Destelbergen, Gavere, Melle, Nazareth, Nevele, Sint-Martens-Latem en Zulte.
De Raad van Bestuur van de projectvereniging Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde heeft op
10 maart 2021 de jaarrekening, het werkingsverslag en het accountantsverslag
goedgekeurd en vraagt de gemeenteraad deze documenten ook goed te keuren.
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
De statuten van de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde

Motivering
Projectvereniging Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde is een intergemeentelijk
samenwerkingsverband op het vlak van wijk-werken. (De Pinte, Destelbergen, Deinze,
Gavere, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte). De voornaamste
opdrachten naast het organiseren van wijk-werken zijn het opnemen van de regierol inzake
sociale economie voor de regio Leie en Schelde alsook de uitwerking van de samenwerking
TWE (tijdelijke werkervaring) voor een deel van de regio (De Pinte, Destelbergen, Gavere,
Melle, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte).
De Jaarrekening van de vereniging dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraden van
de deelnemende gemeenten. Tevens dient een activiteitenverslag en het accountantsverslag
te worden voorgelegd.
De Raad van Bestuur van de Projectvereniging Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde heeft in
de zitting van 10 maart 2021 de jaarrekening 2020 van Projectvereniging Wijkwerkorganisatie
Leie en Schelde goedgekeurd.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2020, het werkingsverslag en het accountantsverslag
van Projectvereniging Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde goed.
Gron dzaken

11

Goedkeuren retributiereglement voor de tijdelijke inname van het
openbaar domein

Feiten en context
Bij een tijdelijke inname van het openbaar domein is er steeds een toelating nodig van de
gemeente. De afgelopen jaren is het proces gewijzigd en heeft de praktijk aangetoond dat
een vereenvoudiging nodig is van de procedure voor innames openbaar domein. In het kader
van de digitalisering werd een software aangekocht om de behandeling van innames van het
openbaar domein te versnellen. Dit gebeurde in samenwerking met Gavere en Nazareth. Naar
aanleiding van deze aankoop werd ook een gezamelijk retributiereglement opgesteld, dat
werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019.
De praktijk heeft aangetoond dat een vereenvoudiging van het reglement zich opdringt.
Tevens vergt het afleveren van de vergunningen veel administratief werk. Het doel van de
aanpassing van het retributiereglement is bijgevolg om ervoor te zorgen dat de aanvragers de
gewenste inname beter inschatten en de werken waarvoor de inname wordt gevraagd zoveel
mogelijk bundelen, zodat de innames meer gestructureerd zijn en de tijdsduur van de inname
wordt beperkt. Dit zorgt voor minder hinder op het openbaar domein en voor een veiligere
verkeerssituatie.
Volgende aanpassingen werden opgenomen:
Lokaal bestuur De Pinte
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een verduidelijking van de opgelegde termijnen zodat de prijszetting eenduidig kan
bepaald worden. Zo wordt het type van de aanvraag bepaald door het aantal
kalenderdagen tussen de aanvraagdatum en de start van de inname, excl. de datum
van de inname
een bijkomend artikel met vermelding dat de retributie verschuldigd is vanaf de
opmaak van een vergunning
een bijkomend artikel met vermelding dat er op éénzelfde plaats minstens een
bepaalde periode geen inname mag zijn alvorens te spreken van een nieuwe inname
om de verkeersimpact ten gevolge van een laattijdige aanvraag of een
spoedprocedure zoveel mogelijk te beperken worden deze tarieven verhoogd

Hogere regelgeving




Grondwet, artikel 173
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Omzendbrief KB/ABB 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende de goedkeuring van
het retributiereglement inname openbaar domein 2020-2025

Motivering
Het is de bedoeling dat aanvragers hun inname van het openbaar domein grondig plannen,
zodat er geen nodeloze administratieve handelingen noodzakelijk zijn en dat er geen
gevaarlijke situatie kunnen ontstaan op het openbaar domein.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor de tijdelijke inname van het openbaar
domein, zoals gehecht in bijlage, goed.
Artikel 2.
Het reglement gaat in op 1 mei 2021 en eindigt op 31 december 2025.
Artikel 3.
Het retributiereglement inname openbaar domein 2020-2025, goedgekeurd op de
gemeenteraad van 16 december 2019, wordt opgeheven.
Artikel 4.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
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Blauwe zone - goedkeuring concessie-overeenkomst 2021-2024

Feiten en context
In het kader van de opdracht “Concessieopdracht parkeertoezicht blauwe zone” werd een
bestek opgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad van 31 augustus 2020. De gunning
aan de concessiehouder gebeurde op 24 december 2020. In de ontwerpconcessie werd de
startdatum van de concessie aangepast naar de afgesproken startdatum, namelijk 1 maart
2021. Naar aanleiding van de opstartvergadering met Indigo Park belgium NV, werd in de
concessie-overeenkomst opgenomen dat bewonerskaarten ook digitaal aangevraagd kunnen
worden. Gezien de bewonerskaarten niet meer op papier afgegeven worden, maar digitaal
bijgehouden worden, wordt de retributie voor een verloren kaart geschrapt. De digitale
bewonerskaarten zijn één jaar geldig en de inwoners krijgen jaarlijks een aanvraag om de
bewonerskaart te verlengen.
Hogere regelgeving



Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten
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Koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene
uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten.
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

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 31 augustus 2020 betreffende de goedkeuring van
het bestek van de concessie voor de blauwe zone
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 december 2020
betreffende de gunning van de concessie van de blauwe zone

Motivering
Gelet op het feit dat de bewonerskaarten gedigitaliseerd worden en de data in de concessie
aangepast werden aan de reële afhandeling van het dossier, wordt de concessie aangepast.
Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte onthoudt zich nu er nog steeds geen evaluatie is gebeurd van de bestaande
situatie en geen onderzoek is gebeurd naar de uitbreiding richting Pintestraat en de
stationsomgeving.
De Open Vld-fractie onthoudt zich nu wel aangezien er nog steeds geen evaluatie is gebeurd
van de bestaande situatie. Er is nog steeds geen onderzoek gedaan naar uitbreiding. Het is
nog maar 8 maand geleden dat er een nieuwe goedkeuring gebeurde en vermoedelijk zal er
binnenkort nog een agendapunt mogen verwacht worden voor de evaluatie en het onderzoek.
Groepering van de punten zou de agenda van de gemeenteraad minder belasten.
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 gemeenteraad keurt de concessieovereenkomst, zoals in de bijlage aan dit besluit
gehecht, goed.

13

Blauwe zone - goedkeuring retributiereglement 2021-2024

Feiten en context
Om meer parkeermogelijkheden te creëren voor deze winkelstraten, het station en het
postkantoor, werd er in 2006 beslist een blauwe zone in te voeren in het centrum van De
Pinte.
Op 31 augustus 2020 werd de opdracht voor het aanstellen van een nieuwe concessionaris
goedgekeurd in de gemeenteraad. Op 24 december 2020 werd deze opdracht gegund aan
Indigo Park Belgium, Bijenstraat 21 te 9051 Sint-Denijs-Westrem (BE0449.598.562).
Naar aanleiding van de opstartvergadering met Indigo Park Belgium werden er een aantal
aanpassingen aan het retributiereglement uitgevoerd.
Hogere regelgeving







Wet van 22 februari 1965 met wijziging van 22 december 2008 waarbij gemeenten
toegestaan wordt parkeergeld in te voeren
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
Ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit
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Vorige beslissingen










Besluit van de gemeenteraad van 15 mei 2006 inzake het invoeren van een blauwe
zone
Besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2011 inzake de politieverordening van de
blauwe zone
Besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2011 inzake de goedkeuring van het
retributiereglement van de blauwe zone
Besluit van de gemeenteraad van 2 april 2012 inzake de aanpassing van de
politieverordening van de blauwe zone
Besluit van de gemeenteraad van 2 april 2012 inzake de aanpassing van het
retributiereglement van de blauwe zone
Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 inzake de verlenging van het
retributiereglement tot 31 december 2019
Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende goedkeuring van het
retributiereglement blauwe zone
Besluit van de gemeenteraad van 31 augustus 2020 betreffende de goedkeuring van
de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van de aanstelling van een
nieuwe concessiehouder
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 december 2020
betreffende de gunning van de concessie blauwe zone

Motivering
Naar aanleiding van de opstartvergadering heeft Indigo Park Belgium een actualisatie van het
bestaande retributiereglement voorgesteld.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor de blauwe zone, zoals gehecht in bijlage,
goed.
Artikel 2.
Het reglement gaat in op 2 mei 2021 en eindigt op 1 maart 2024.
Artikel 3.
Het retributiereglement blauwe zone, goedgekeurd op de gemeenteraad van 16 december
2019, wordt opgeheven.
Artikel 4.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
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Takelen voertuigen openbare weg - goedkeuring bestek

Feiten en context
In 2018 werd een bestek opgesteld om tot een transparanter systeem te komen voor
administratieve takelingen en takelingen van geaccidenteerde voertuigen. Deze werkwijze
wordt na positieve evaluatie door de politiezone opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenten en de politieraad, gezien de burgers gebaat zijn bij vastgelegde prijzen voor het
takelen van voertuigen.
Het bestek met nr. 2021/01 dat wordt onderverdeeld in 3 percelen (Perceel 1 : takelen van
voertuigen ≤ 3,5 ton, Perceel 2 : takelen van voertuigen >3,5 ton en ≤ 7,5 ton en Perceel 3:
takelen van voertuigen > 7,5 ton) werd goedgekeurd in de politieraad van 25 februari 2021.
Ingevolge de tussenkomst van de Politiezone als aankoopcentrale ontstaan er na gunning van
deze opdracht 4 afzonderlijke overeenkomsten, met name tussen de opdrachtnemer en elk
van voormelde gemeenten, telkens met betrekking tot het onderscheiden grondgebied van de
gemeente. Er ontstaat geen contract tussen de opdrachtnemer en de Politiezone ScheldeLeie.
In het kader van de uitvoering van de opdracht zal de Politiezone Schelde-Leie voor iedere
gemeente met betrekking tot iedere respectieve overeenkomst, optreden als externe leidend
ambtenaar, bevoegd voor:
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de controle en opvolging van de kwalitatieve selectie- eisen en het toegangsrecht (met
ondersteuning van de gemeenten voor wat bvb. het digitaal opvragen van attesten
betreft)
 de opvolging en de coördinatie van de communicatie tussen de opdrachtnemer en de
gemeenten
 de periodieke opvolging van de takelgegevens voor statistische doeleinden
 de coördinatie van de klachtenbehandeling bij de vooropgestelde dienstverlening
 het uitvoeren en opvolgen van ambtshalve maatregelen, indien daartoe bevolen door
de gemeenten
De leidend ambtenaar staat niet in voor de opvolging van iedere facturatie van de
dienstverlening. De leidend ambtenaar is niet bevoegd om wijzigingen aan de opdracht goed
te keuren of te bevelen. Betwistingen over de facturatie van geleverde diensten aan
gemeenten worden in principe rechtstreeks afgehandeld tussen de betrokken gemeente en de
opdrachtnemer, waarbij de leidend ambtenaar bemiddelend kan optreden voor de gemeente.
Betwistingen over de facturatie van geleverde diensten aan particulieren en derden (niet:
gemeenten) worden steeds rechtstreeks afgehandeld tussen de particulieren en derden en de
opdrachtnemer. De leidend ambtenaar controleert wel de toepassing van de afgesproken
forfaitaire bedragen.
Hogere regelgeving




Wet van 30 december 1975 betreffende de goederen buiten particuliere eigendommen
gevonden op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van de vonnissen tot uitzetting
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, m.n. Artikel 4.4
Wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing van 30 juni 2017 waar
wordt gesteld dat de politiezone Schelde-Leie als aankoopcentrale kan optreden m.b.t.
diensten die bestemd zijn voor andere aanbestedende overheden

Vorige beslissingen


Beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2018 betreffende 'Bestek opdracht voor
het takelen van voertuigen op de openbare weg op het grondgebied van de
gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem'

Motivering
In 2018 werd de politiezone door de gemeenteraad aangesteld als aankoopcentrale voor het
takelen van voertuigen op de openbare weg. De aanstelling van de takelfirma neemt een
einde op 1 juni 2021. De gemeente wordt verzocht om de politiezone opnieuw aan te stellen
als aankoopcentrale en het bijgevoegde bestek goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeente verklaart zich akkoord met de werkwijze dat de politiezone zal optreden als
aankoopcentrale voor het takelen van voertuigen op het grondgebied van de gemeente.
Artikel 2.
Het bestek met nr. 2021/01 wordt goedgekeurd.
Artikel 3.
De opdracht zal worden gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 4.
De Politiezone Schelde-Leie zal optreden als extern leidend ambtenaar voor de controle en
opvolging van de kwalitatieve selectie- eisen en het toegangsrecht (met ondersteuning van de
gemeenten voor wat bvb. het digitaal opvragen van attesten betreft), de opvolging en de
coördinatie van de communicatie tussen de opdrachtnemer en de gemeenten, de periodieke
opvolging van de takelgegevens voor statistische doeleinden, de coördinatie van de
klachtenbehandeling bij de vooropgestelde dienstverlening en het uitvoeren en opvolgen van
ambtshalve maatregelen, indien daartoe bevolen door de gemeenten.
Financiën

15

Kerkfabriek OLV Hemelvaart - jaarrekening 2020 - advies
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Feiten en context
Op 8 februari 2021 keurde de kerkraad O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Zevergem de jaarrekening
2020 goed.
Op 17 maart 2021 keurde het centraal Kerkbestuur De Pinte + Zevergem de gecoördineerde
jaarrekening 2020 goed.
Het centraal kerkbestuur dient de rekeningen voor 1 mei 2021 aan de gemeente te bezorgen.
Het eredienstdecreet stipuleert in artikel 55§2 dat de jaarrekening aan het advies van de
gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur onderworpen zijn. Bij
ontstentenis van het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een
termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van alle stukken over de
rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te
hebben uitgebracht.
Het dossier was op 18 maart 2021 volledig, hierdoor eindigt de adviestermijn op 07 mei 2021.
Hogere regelgeving







Decreet over het lokaal bestuur
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten
Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst
Omzendbrief BB-2013/01 van 01 maart 2013 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 waarbij het meerjarenplan 20202025 - deel OCMW werd goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 4 november 2020 – Kerkfabriek O.-L.-Vrouw
Hemelvaart aangaande kennisname budgetwijziging 2020
Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 waarbij het
meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr.1 - deel OCMW werd goedgekeurd

Motivering
De jaarrekening 2020 sluit af met een exploitatieoverschot van 12 808,05 euro en een
investeringssaldo van 0,00 euro.
De kerkfabriek Zevergem vroeg eind 2019 nog een investeringstoelage op van 3 235,65 euro,
dit werd uitbetaald begin januari 2020 en is nu door de kerkfabriek in de jaarrekening 2020
verwerkt. Hierdoor kende hun jaarrekening 2019 een tekort en jaarrekening 2020 een
overschot (voor verwerking jaar N-1).
De gebudgetteerde investeringstoelage van 15 000 euro voor 2020 werd aangewend ten
belope van 7 142,42 euro.
De gebudgetteerde exploitatietoelage, volgens de budgetwijziging ter kennis genomen op de
gemeenteraad van 4 november 2020, werd volledig opgevraagd (5 436,96 euro).
Het exploitatieoverschot is voornamelijk te wijten aan:
 Meer inkomsten dan voorzien: creditnota's ontvangen voor gasleveringen uit het
verleden
 Minder uitgaven dan voorzien: minder vieringen door corona en door zuinig beheer en
vrijwillige inzet van hun bestuur bij het onderhoud
Het saldo van de rekening over het boekjaar 2020 is in overeenstemming met de stand van
de financiële rekeningen op 31 december 2020.
Plaats in meerjarenplan en budget



2020/0-DOTATIE/0790-03/649422/BESTUUR/FIN/IP-GEEN
2020/1-DOTATIE/0790-03/664200/BESTUUR/FIN/IP-GEEN
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De jaarrekening 2020 van Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Zevergem wordt gunstig
geadviseerd.

16

Kerkfabriek St. Nikolaas van Tolentijn - jaarrekening 2020 - advies

Feiten en context
Op 8 februari 2021 keurde de kerkraad Sint Nicolaas Van Tolentijn te De Pinte de
jaarrekening 2020 goed.
Op 17 maart 2021 keurde het centraal Kerkbestuur De Pinte + Zevergem de gecoördineerde
jaarrekening 2020 goed.
Het centraal kerkbestuur dient de rekeningen voor 1 mei 2021 aan de gemeente te bezorgen.
Het eredienstdecreet stipuleert in artikel 55§2 dat de jaarrekening aan het advies van de
gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur onderworpen zijn. Bij
ontstentenis van het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een
termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van alle stukken over de
rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te
hebben uitgebracht.
Het dossier was op 18 maart 2021 volledig, hierdoor eindigt de adviestermijn op 7 mei 2021.
Hogere regelgeving







Decreet over het lokaal bestuur
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten
Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst
Omzendbrief BB-2013/01 van 01 maart 2013 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 waarbij het meerjarenplan 20202025 - deel OCMW werd goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 4 november 2020 – Kerkfabriek Sint Nicolaas van
Tolentijn aangaande kennisname budgetwijziging 2020
Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 waarbij het
meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr.1 - deel OCMW werd goedgekeurd

Motivering
De jaarrekening 2020 sluit af met een exploitatieoverschot van 12 362,90 euro en een
investeringstekort van 277,83 euro.
Het overschot van exploitatie is te wijten aan overgedragen overschotten uit het verleden. De
werking van het jaar 2020 zelf kende een tekort van 688,66 euro, wanneer de gemeentelijke
toelage erin verrekend wordt.
Er werd voor het jaar 2020 een interne kredietaanpassing uitgevoerd door de kerkfabriek. Een
interne kredietaanpassing dient niet afzonderlijk gerapporteerd te worden aan het
gemeentebestuur, maar wordt bij de documenten voor de jaarrekening gevoegd.
Het saldo van de rekening over het boekjaar 2020 is in overeenstemming met de stand van
de financiële rekeningen op 31 december 2020.
Plaats in meerjarenplan en budget


2020/0-DOTATIE/0790-03/649421/BESTUUR/FIN/IP-GEEN

Lokaal bestuur De Pinte

18/22



2020/1-DOTATIE/0790-03/664100/BESTUUR/FIN/IP-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De jaarrekening 2020 van Kerkfabriek Sint Nicolaas van Tolentijn wordt gunstig geadviseerd
maar met de opmerking dat investeringstekorten vermeden moeten worden door tijdig een
budgetwijziging uit te voeren.
Gemeente raad

17

Stand van zaken coronamaatregelen - Kennisname

Feiten en context
De coronacrisis en de genomen maatregelen hebben een ernstige impact op onze
samenleving. Het lokaal bestuur heeft dan ook de intentie om te bekijken hoe de burgers,
verenigingen, zelfstandigen ... hierin ondersteund kunnen worden.
Hierbij wordt de stand van zaken met betrekking tot de coronacrisis en -maatregelen in de
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 de gemeente De Pinte.

18

Outdoor fitness doorheen onze gemeente (punt aangevraagd door
raadslid Gomes)

Feiten en context
De covid-19 pandemie zette ons leven op zijn kop. Ook wat bewegen betreft. Velen gingen in
maanden al niet meer naar het werk en werkten van thuis wat direct ook al veel minder
beweging met zich mee bracht.
Uit onderzoek blijkt dat bewegen in de natuur niet enkel goed doet aan je fysieke conditie,
maar buiten sporten geeft ook een extra positief effect op je mentale gezondheid.
Mochten we nu van onze gemeente één grote openluchtfitness maken en deze diverse groene
zones creatief invullen?
Op deze manier kan je de wandeling, de fietstocht of het lopen nog een extra invulling geven.
Het kan een pitstop zijn, alsook een ontmoetingsplaats.
Het kan gebruikt worden door individuen alleen of in groep/familie – los van clubverband,
maar ook door jeugdbewegingen, sportclubs, scholen … Het doelpubliek dat er mee bereikt
wordt is zeer ruim en divers.
Buiten fitness hoeft niet steeds uit ingewikkelde constructies te bestaan. Het is te gebruiken
door jong en oud, getraind of minder getraind.
De invulling kan ook multifunctioneel zijn en bv. bestaan uit een simpele balk-bank waar op
kan uitgerust worden, maar waar je ook kan op stretchen – een gecombineerde invulling dus.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur
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Gelet op het ter zitting aangebracht voorstel om het voorstel van besluit te wijzigen en
waarbij wordt voorgesteld volgende artikelen ter stemming voor te leggen en waarmee
éénparig akkoord wordt gegaan:
"Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de acties die gepland zijn of reeds uitgevoerd werden
met betrekking tot het sporten en bewegen in open lucht.
Artikel 2.
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om verder
in te zetten op het bewegen in open lucht door het extra kenbaar maken van mogelijke
oefeningen aan bestaande objecten zoals zitbanken of boomstammen.
Artikel 3.
De verschillende initiatieven worden geïntegreerd tot een globale visie."
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de acties die gepland zijn of reeds uitgevoerd werden
met betrekking tot het sporten en bewegen in open lucht.
Artikel 2.
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om verder
in te zetten op het bewegen in open lucht door het extra kenbaar maken van mogelijke
oefeningen aan bestaande objecten zoals zitbanken of boomstammen.
Artikel 3.
De verschillende initiatieven worden geïntegreerd tot een globale visie.
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Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

Feiten en context
Er zijn geen mededelingen van de voorzitter.

20

Mondelinge vragen

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

Dejonghe: één vraag
Verleyen: twee vragen
Claeys: twee vragen
Vermeyen: twee vragen
Van Nieuwenhuyze: één vraag
Vanbiervliet: drie vragen
Van de Velde: één vraag
Gomes: drie vragen

De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.
2021/TD/2: Raadslid Dejonghe vraagt of het mogelijk is de zebrapaden in de
schoolomgevingen aan te passen in regenboogzebrapaden. Dit in het kader van het streven
naar gendergelijkheid alsook naar een veiligere schoolomgeving.
Er wordt geantwoord dat de gemeente op 17 mei zal deelnemen aan de Dag tegen Homofobie
en Transfobie. De regenboogvlag zal uithangen. Ook op sociale media zal hierover
gecommuniceerd worden.
Puur vanuit de invalshoek verkeersveiligheid lijkt een regenboogzebrapad niet de beste
Lokaal bestuur De Pinte
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oplossing. Binnenkort zal men vanuit de mobiliteitsraad bekijken om de schoolomgevingen te
uniformiseren. Misschien is er een mogelijkheid om dit thema daarin te integreren en verder
uit te werken.
2021/CV/3: Raadslid Verleyen verwijst naar het initiatief met betrekking tot het bomenasiel
in Nazareth. Ze vraagt hoe het lokaal bestuur naar dit initiatief kijkt en of men opportuniteiten
ziet voor een eventuele samenwerking met het bomenasiel.
Er wordt geantwoord dat indien er gezonde bomen weggehaald worden, bv. omwille van
wegenwerken, deze gerecupereerd worden door elders aan te planten. Het voorgestelde
initiatief zal worden meegenomen naar de diensten om te bekijken wat de mogelijkheden zijn
vanuit het lokaal bestuur.
2021/CV/4: Raadslid Verleyen informeert of het bestuur op de hoogte is dat er de laatste
tijd nogal wat jongeren het privaat domein aan de hoeve Kalande betreden. Ze wenst te
weten welke acties het bestuur zal ondernemen om het patrimonium te vrijwaren van
beschadigingen.
Er wordt geantwoord dat men op de hoogte is. Er werd reeds gevraagd aan de
politieinterventieploegen om daar extra controles uit te voeren. Ook werd aan de Technische
uitvoeringsdienst gevraagd een extra slot en verbodsbord ‘verboden toegang’ aan het hekken
te hangen.
2021/HC/3: Raadslid Claeys heeft een vraag in verband met de buurtweg in de
Scheldeveldestraat die toegang geeft tot het speelbos. Momenteel staat daar een
verkeersbord met een verbodsbord (C3) ‘enkel aangelanden’ waardoor geen enkele
bestuurder daar mag rijden. Ze doet de suggestie om een verkeersbord te plaatsen waarbij
wordt aangeduid dat wandelaars en fietsers wel door mogen.
Er wordt geantwoord dat met de dienst zal worden opgenomen om een duidelijkere
signalisatie aan te brengen. Het is zeker niet de bedoeling daar voetgangers of fietsers te
weerhouden.
2021/HC/4: Raadslid Claeys meldt dat de metalen baar aan de ingang van de tunnel in de
Langevelddreef richting Dorp is rondgedraaid waardoor hogere wagens tegen de onderkant
ervan rijden. Ze vraagt dit te herstellen.
De melding zal aan de bevoegde dienst worden doorgegeven.
2021/LV/4: Raadslid Vermeyen informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de
metingen van de geluidsschermen in Zevergem.Er wordt geantwoord dat er nog voor de
zomer een infovergadering in samenwerking met het Agentschap voor Wegen en Verkeer
georganiseerd zal worden.
2021/LV/5: Raadslid Vermeyen vraagt om op de website van de gemeente een plan van de
trage wegen te publiceren. In tweede instantie vraagt ze een actualisatie van het bestaande
plan. Het ontbreken van het plan op de website wordt beaamd. Dit zal aan de
communicatiedienst worden doorgegeven.
2021/AVN/2: Raadslid Van Nieuwenhuyze informeert naar de stand van zaken betreffende
het plaatsen van het molentje op het rondpunt aan het Zwarte Gat.
Er wordt uitgelegd dat de procedure hierrond complexer is dan oorspronkelijk gedacht omdat
de molen op grondgebied van De Pinte staat, maar de plaats van bestemming behoort tot
grondgebied van Nazareth. De buurtbewoners hebben zich gericht tot het bestuur van
Nazareth met het voorstel de molen te schenken en te plaatsen. Nazareth behandelt de
vraag. Vermoedelijk worden er vrij binnenkort afspraken gemaakt met het bestuur van
Nazareth. Het bestuur van De Pinte heeft ook het plan een infobord te plaatsen, op
grondgebied van De Pinte, over de geschiedenis van de molen.
2021/WV/4: Raadslid Vanbiervliet vraagt of het bestuur de intentie heeft om in de
gemeentelijke basisschool CO2-meters te voorzien in de klaslokalen, in functie van de
luchtverversing in de strijd tegen het coronavirus.
Er wordt geantwoord dat tijdens de eerste golf elke school voorzien werd van één meter. Er
werd reeds gepolst bij de directie van de gemeentelijke basisschool naar de nood aan extra
meters. De directie gaf aan dat dit voor hen geen meerwaarde is. Dit omdat de klaslokalen
vanuit de richtlijnen standaard geventileerd moeten worden, wat gebeurt door het openzetten
van de ramen.
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2021/WV/5: Raadslid Vanbiervliet vraagt naar de mogelijkheid om het pleintje in de Graaf
H. Goethalslaan af te zetten met een haagje zodat daar niet meer geparkeerd kan worden.
Hierbij stelt hij ook de vraag om het pleintje wat op te fleuren.
Er wordt geantwoord dat de opmerking met betrekking tot het parkeren een relevante
opmerking is. Dit zal besproken worden met de dienst Openbare Infrastructuur.
De opmerking rond de verwaarlozing van het pleintje wordt tegengesproken. Er werden reeds
wat stappen ondernomen om het pleintje op te fleuren. Maar de suggestie kan verder worden
bekeken.
2021/WV/6: Raadslid Vanbiervliet laat weten dat de ouders die aangesloten zijn bij Ferm in
hun profiel op de website niet kunnen aanduiden dat zij via domiciliëring wensen te betalen.
Dit zou enkel kunnen bij de eerste keer dat ouders aanmelden.
Er wordt geantwoord dat deze opmerking zeker in het volgende overleg met Ferm zal worden
meegenomen.
2021/EVDV/1: Raadslid Van de Velde vraagt of er in het speelbos zitbanken komen.
Er wordt geantwoord dat er zit- en picknickbanken komen. Momenteel wacht men nog op de
levering, nadien zullen deze geplaatst worden.
2021/EG/5: Raadslid Gomes deelt mee dat ze regelmatig vragen krijgt over het speelbos,
o.a. of het al toegankelijk is, wat de stand van zaken is, of er al een naam werd gekozen.
Er wordt geantwoord dat de werken zijn afgerond en het speelbos toegankelijk is sinds het
begin van de paasvakantie. In overleg met het parkbos werd beslist dat de officiële opening in
het najaar (september/oktober) zal plaatsvinden zodat het speelbos nog wat kan groeien en
eerst door de inwoners ontdekt kan worden. De bekendmaking van de naam zal ook dan
gebeuren.
2021/EG/6: Raadslid Gomes vraagt of het Erasmus, indien nodig, gebruik kan maken van
het OCP voor de twee examenweken in juni.
Er wordt geantwoord dat men op de hoogte is van de vraag. Deze werd ook reeds aan de
sportdienst gesteld. Het is afhankelijk van de maatregelen rond sporten in clubverband of de
volledige ruimte beschikbaar gesteld kan worden. Men vermoedt hier in de komende dagen
uitsluitsel over te krijgen waarna men contact zal opnemen met de directie van de school.
2021/EG/7: Raadslid Gomes informeert naar het nieuwe Amigoscomité. Ze vraagt hoe het
overleg vlot, of hier veel moni’s op afkomen, hoe de moni’s de evaluatie ervaren, hoe vaak ze
samenkomen, of er verslagen worden opgemaakt.
Er wordt geantwoord dat er momenteel door de coronacrisis heel nauwe lijnen zijn met de
hoofdmoni’s maar dat het overleg met de grotere groep steeds op een informelere manier is
gebeurd. Samen met de jeugddienst en de hoofdmoni’s werd afgesproken om opnieuw naar
de grotere groep te gaan omdat men merkt dat het in deze tijden voor hen niet evident is. Er
werden wel al heel wat inspanningen geleverd om hen te bedanken voor hun inzet en hen
erkenning te geven voor wat ze doen.

Namens de gemeenteraad

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Voorzitter gemeenteraad
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