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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.
Antwoorden op de mondelinge vragen van de vorige raadszitting:
2021/CV/1: In antwoord op de vraag hoeveel mondmaskers er werden verkocht wordt er
meegedeeld dat dit er 5 waren.
De zitting van de gemeenteraad werd voor 5 minuten geschorst tijdens de behandeling van
agendapunt 19.
De zitting van de gemeenteraad werd geschorst na agendapunt 20. Tijdens de schorsing vond
de raad voor maatschappelijk welzijn plaats.

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.
IZ-Pe rsoneel

Lokaal bestuur De Pinte
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Collectieve hospitalisatieverzekering - deelname en aansluiting bij de
kaderovereenkomst van de Federale pensioendienst Gemeenschappelijke Sociale Dienst

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Kristof Agache, Schepen
Feiten en context
De gemeenteraad heeft in zitting van 23 oktober 2017 beslist om toe te treden tot de
collectieve verzekering "verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte" die de Federale
Pensioendienst - Gemeenschappelijke Sociale Dienst heeft afgesloten met AG Insurance.
Daarbij werd eveneens beslist om de premie voor de hoofdverzekerden volledig ten laste te
nemen en de keuze voor de uitgebreide formule te handhaven. De beslissing om de premie
volledig ten laste te nemen werd verankerd in de rechtspositieregeling. Het contract via de
Federale Pensioendienst - Gemeenschappelijke Sociale Dienst loopt af op 31 december 2021.
Overeenkomstig de reglementering moet de FDP-GSD een nieuwe overheidsopdracht
uitschrijven en in het bestek de besturen vermelden die zullen aansluiten bij de volgende
kaderovereenkomst van 2022 tot en met 2025. Om bij deze kaderovereenkomst aan te
kunnen sluiten moet het bestuur tegen uiterlijk 31 maart 2021 de genomen beslissing
doorsturen naar de Federale Pensioendienst. Er moet eveneens aangegeven worden of het
bestuur de hoofdverzekerden volledig ten laste neemt en de uitgebreide formule handhaaft.
Hogere regelgeving







Decreet over het lokaal bestuur
Wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke
Sociale Dienst (GSD) van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door
de federale pensioendienst (FPD)
Omzendbrief BA 2000/14 van 22 december 2000 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een
hospitalisatieverzekering aan het personeel van de lokale besturen
Sectoraal akkoord 1991-2001 voor het personeel van de lokale sector waarbij bepaald
wordt dat o.a. een hospitalisatieverzekering ten behoeve van het gemeentepersoneel
moet ten laste genomen worden
Omzendbrief BA 2000/14 van 22 december 2000 inzake het sectoraal akkoord voor
het personeel van de lokale besturen
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

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 in verband met de bekrachtiging
van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen inzake de
collectieve hospitalisatieverzekering via GSD- contract FDP-Ag Insurance

Motivering
Het contract met AG Insurance in verband met de collectieve hospitalisatieverzekering loopt
ten einde. Het bestuur kan aansluiten bij de kaderovereenkomst die de Federale
Pensioendienst - Gemeenschappelijke Sociale Dienst aanbiedt aan de lokale besturen.
Hiervoor moet de Federale Pensioendienst - Gemeenschappel¡jke Sociale Dienst een
overheidsopdracht uitschrijven die betrekking heeft op het afsluiten van een collectieve
hospitalisatie- en ernstige ziekteverzekering ten voordele van de provinciale en plaatselijke
besturen. De uitvoering van de opdracht zal ingaan op 1 januari 2022 en aflopen op 31
december 2025, dus voor een duur van 4 jaar.
De Federale Pensioendienst - Gemeenschappelijke Sociale Dienst zal als gunningswijze de
aanbesteding gebruiken met de prijs als gunningscriterium. De verzekeraar waaraan de
opdracht zal worden gegund, zal gehouden zijn om de dossiers over te nemen die op basis
van de huidige collectieve hospitalisatieverzekering werden geopend en de continuïteit van de
garanties te verzekeren waarvan de hoofdverzekerden en nevenverzekerden genieten naar
aanleiding van een hospitalisatie, een ziekte of een aandoening die zich heeft voorgedaan
vóór 1 januari 2022 en die gedekt wordt op basis van de huidige collectieve polis.
Lokaal bestuur De Pinte
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De basispolis blijft grotendeels behouden, maar werd aangepast rekening houdende met de
evolutie van de wetgevingen en de verzekeringsmarkten, evenals de impact van deze
aanpassingen op het bedrag van de premies. Na een marktverkenning te hebben uitgevoerd,
werden eveneens enkele aanpassingen doorgevoerd aan de huidige polis.
De uitkomst van de overheidsopdracht zal worden meegedeeld in de loop van de maand
augustus 2021.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad beslist deel te nemen en aangesloten te blijven bij de kaderovereenkomst
van de Federale Pensioendienst - Gemeenschappelijke Sociale Dienst voor de collectieve
hospitalisatieverzekering voor de hoofdverzekerden en nevenverzekerden.
Artikel 2.
Het bestuur neemt de premie voor de hoofdverzekerden volledig ten laste, zoals bepaald in de
gemeentelijke rechtspositieregeling, en handhaaft de keuze voor de uitgebreide formule.
IZ- Onde rwijs

3

Gemeentelijke basisschool - selectie directeur basisonderwijs in
vacante betrekking

Feiten en context
De functie van een schooldirecteur basisonderwijs voor de gemeentelijke basisschool zou
midden mei halftijds in een vacante functie kunnen open verklaard worden.
De onderwijsregelgeving legt zeer weinig voorwaarden op voor de aanstelling van een nieuwe
schooldirecteur. Vanuit de gemeentelijke regelgeving is het voeren van een selectieprocedure
verplicht. De eigen gemeentelijke rechtspositieregeling is van toepassing op de
schooldirecteur. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de concrete
selectieprocedure bij een vacant verklaring of de opmaak van een wervingsreserve voor een
schooldirecteur en dit binnen het kader van de goedgekeurde rechtspositieregeling van de
gemeente.
Het profiel van de schooldirecteur voor de gemeentelijke basisschool werd voorgelegd aan de
schoolraad op 2 februari 2021.
Het kader voor de werving en selectie van de schooldirecteur werd, samen met het profiel
voor schooldirecteur, besproken in de syndicale vergadering van 10 februari 2021.
Hogere regelgeving






Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden
van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding, artikelen 19, 37bis§1, 40, 41 en 42
Decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, artikel 73§1, 1°, 2° en
6° na wijziging
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 286 en 330
Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 1990 betreffende de
bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon
basisonderwijs
Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel voor gemeentepersoneel

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2005 in verband met de
aanwervingsvoorwaarden voor het ambt van directeur basisonderwijs
Besluit van de gemeenteraad van 15 juni 2015 in verband met de
bevorderingsvoorwaarden voor het ambt van directeur basisonderwijs
Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 in verband met de geïntegreerde
rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW personeel

Adviezen
Lokaal bestuur De Pinte

3/20




Protocol van akkoord van het ABOC van 10 februari 2021 in verband met de selectie
en het profiel van een directeur van de gemeentelijke basisschool
Overleg van 2 februari 2021 in de schoolraad over het profiel van directeur

Motivering
De gemeenteraad heeft in zitting van 27 juni 2005 aanwervingsvoorwaarden voor het ambt
van een directeur basisschool en in zitting van 15 juni 2015 bevorderingsvoorwaarden voor
het ambt van een halftijds en tijdelijk directeur van de gemeentelijke basisschool vastgelegd.
In de beslissing van de gemeenteraad van 2005 werd vastgesteld dat deze selectie via
aanwerving moet gebeuren, de beslissing van de gemeenteraad van 2015 gaat over een
tijdelijke en halftijdse aanstelling van een directeur via een bevorderingsprocedure.
Op basis van deze laatste beslissing werd er een selectieprocedure gevoerd en werd er elk
schooljaar tot nu toe een waarnemend directeur basisschool aangesteld. De functie van
schooldirecteur zou midden mei halftijds in de vaste benoeming vacant kunnen verklaard
worden.
Om de continuïteit van de werking van de school te garanderen is het belangrijk dat het
college van burgemeester en schepenen tijdig een selectieprocedure voor de vaste benoeming
kan organiseren en dit op basis van de laatste rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel van De Pinte.
De voorgaande gemeenteraadsbeslissingen in verband met de aanwervingsvoorwaarden en
de bevorderingsvoorwaarden moeten hierbij opgeheven worden. De beslissing van 2005 moet
geactualiseerd worden op basis van de huidige wetgeving en de beslissing van de
gemeenteraad van 2015 heeft betrekking op een tijdelijke en halftijdse betrekking. Bovendien
kunnen er sinds 2015 nieuwe potentiële kandidaten zijn en de gelijke toegang tot het ambt
moet gegarandeerd worden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De selectieprocedure voor de directeur gemeentelijke basisschool De Pinte wordt uitgevoerd
volgens het kader voor werving en selectie die bepaald werd in de gemeentelijke
rechtspositieregeling, rekening houdende met het nieuwe vastgelegde profiel voor
schooldirecteur van het basisonderwijs.
Artikel 2.
De gemeenteraad heft het besluit van 27 juni 2005 in verband met de
aanwervingsvoorwaarden voor het ambt van directeur basisonderwijs en het besluit van de
gemeenteraad van 15 juni 2015 in verband met de bevorderingsvoorwaarden voor het ambt
van directeur basisonderwijs op.
Communica tie

4

Rapportering klachtenbehandeling - kennisname

Feiten en context
De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan de gemeenteraad over de klachten ingediend
bij de gemeente.
De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan de raad voor maatschappelijk welzijn over de
klachten ingediend bij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 mei
2020 waarbij het reglement klachtenbehandeling werd goedgekeurd

Motivering

Lokaal bestuur De Pinte
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De rapportering van klachten aan de gemeenteraad werd voorzien in het Decreet Lokaal
Bestuur. Het reglement van klachtenbehandeling werd goedgekeurd door de gemeenteraad
en de raad voor maatschappelijk welzijn op 25 mei 2020.
Besluit:
Enig artikel.
Er wordt kennis genomen van de rapportering klachtenbehandeling voor het jaar 2020.
Juridi sche d iens t

5

Begoniapark - ontwerpakte kosteloze overdracht

Feiten en context
De wegenis van de verkaveling Begoniapark is tot op heden nog niet overgedragen aan de
gemeente.
De wegenis dient nog kosteloos overgedragen te worden naar aanleiding van de bijzondere
voorwaarde opgenomen in de verkavelingsvergunning verleend op 1 augustus 2013.
Het kantoor van notaris Joost Eeman maakte hiervoor de ontwerpakte op.
Hogere regelgeving



Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen
Artikel 285 en 286 van het decreet over het lokaal bestuur

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de ontwerpakte, zoals gehecht in bijlage, goed.
Artikel 2.
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd om de akte
te ondertekenen.

6

Baron de Gieylaan - overeenkomst erfdienstbaarheid cabine

Feiten en context
Naar aanleiding van de aanleg van ondergrondse leidingen naar de cabine in het
gemeentehuis, vraagt de Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en
Oost-Vlaanderen, in het kort “Imewo”, om een uitbreiding van de bestaande
erfdienstbaarheidsstrook.
Het perceel is gelegen in de Baron de Gieylaan en kadastraal gekend als De Pinte, 1ste
afdeling, sectie B, deel van nr. 712 K. Het perceel heeft een oppervlakte van 36,95 m².
Het perceel wordt in erfdienstbaarheid gegeven voor de eenmalige vergoeding van 1 euro.
Hogere regelgeving




Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen
Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met de erfdienstbaarheid op een perceel grond aan IMEWO
opdrachthoudende Vereniging, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is:
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0.215.362.368, ressorterend onder het rechtsgebied Gent, BTWnummer BE 0215.362.368 ten behoeve van het onderhoud van ondergrondse leidingen te
Lokaal bestuur De Pinte
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Baron de Gieylaan en kadastraal gekend als De Pinte, 1ste afdeling, sectie B, deel van nr. 712
K met een oppervlakte van 36,95 m².
Artikel 2.
Huidige erfdienstbaarheid wordt aangegaan onder de volgende ontbindende voorwaarde: de
erfdienstbaarheid wordt als ontbonden beschouwd van zodra de overnemer of haar
rechtsopvolgers het hierbij in erfdienstbaarheid gekregen goed niet langer meer aanwendt
voor de plaatsing van openbare nutsvoorzieningen. Als de overdrager op deze voorwaarde
een beroep wenst te doen, zal zij aan de overnemer of haar rechtsopvolgers een aangetekend
schrijven richten, waarbij zij de vervulling van deze opschortende voorwaarde zal melden en
dat de erfdienstbaarheid van rechtswege als ontbonden wordt beschouwd. Het goed in
kwestie zal bij vervulling van deze opschortende voorwaarde onbezwaard en vrij van
hypotheken en voorrechten, en in zijn huidige toestand, terugkomen in het patrimonium van
de overdrager.
Artikel 3.
Notaris Stijn Rijckbosch, met kantoor te De Pinte, Keistraat 113, wordt aangesteld als notaris
voor het verlijden van de akte.
Notaris Rijckbosch zal toepassing maken van artikel 8 van de bijlage van het K.B. van 16
december 1950.
Artikel 4.
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd om de
overeenkomst te ondertekenen.

7

Scheldeveldestraat - overeenkomst verkoop grond cabine Fluvius

Feiten en context
Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO)
wenst een vervanging van een bestaande HS-cabine in de Scheldeveldestraat uit te voeren.
Het betreft hier een standaard cabine type Taurus.
Het perceel is gelegen te De Pinte langsheen de Scheldeveldestraat en heeft een oppervlakte
van 25,62 m², gekadastreerd De Pinte, 1ste Afdeling – Sectie B.
Het perceel zal worden verkocht voor de prijs van één symbolische euro.
Hogere regelgeving




Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen
Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met de overeenkomst tot overdracht van een perceel grond
aan IMEWO opdrachthoudende Vereniging, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0.215.362.368, ressorterend onder het rechtsgebied Gent, BTWnummer BE 0215.362.368. Deze overeenkomst is ten behoeve van het vernieuwen van een
vergunde elektriciteitscabine in de Scheldeveldestraat met een oppervlakte van 25,62 m²
gekadastreerd De Pinte, 1ste Afdeling – Sectie B.
Artikel 2.
Huidige verkoop wordt tevens aangegaan onder de volgende ontbindende voorwaarde: de
verkoop wordt als ontbonden beschouwd van zodra de overnemer of haar rechtsopvolgers het
hierbij verkochte goed niet langer meer aanwendt voor de plaatsing van een
elektriciteitscabine en/of voor andere openbare nutsvoorzieningen. Als de overdrager op deze
voorwaarde een beroep wenst te doen, zal zij aan de overnemer of haar rechtsopvolgers een
aangetekend schrijven richten, waarbij zij de vervulling van deze opschortende voorwaarde
zal melden en dat de verkoop van rechtswege als ontbonden wordt beschouwd. Het goed in
kwestie zal bij vervulling van deze opschortende voorwaarde onbezwaard en vrij van
Lokaal bestuur De Pinte
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hypotheken en voorrechten, en in zijn huidige toestand, terugkomen in het patrimonium van
de overdrager.
Artikel 3.
Notaris Stijn Rijckbosch, met kantoor te De Pinte, Keistraat 113, wordt aangesteld als notaris
voor het verlijden van de akte.
Notaris Rijckbosch zal toepassing maken van artikel 8 van de bijlage van het K.B. van 16
december 1950.
Artikel 4.
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd om de
overeenkomst te ondertekenen.
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Koningin Fabiolalaan - overeenkomst verkoop grond cabine Fluvius

Feiten en context
Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO)
wenst een vervanging van een bestaande HS-cabine in de Koningin Fabiolaan uit te voeren.
Het betreft hier een standaard cabine type Taurus.
Het perceel is gelegen te De Pinte langsheen de Koningin Fabiolalaan en heeft een
oppervlakte van 25,62 m², gekadastreerd De Pinte, 1ste Afdeling – Sectie C en bijhorende
erfdienstbaarheidstrook van 70 m².
Het perceel zal worden verkocht voor de prijs van één symbolische euro.
Hogere regelgeving




Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen
Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met de overeenkomst tot overdracht van een perceel grond
aan IMEWO opdrachthoudende Vereniging, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0.215.362.368, ressorterend onder het rechtsgebied Gent, BTWnummer BE 0215.362.368. Deze overeenkomst is ten behoeve van het vernieuwen van een
elektriciteitscabine in de Koningin Fabiolalaan met een oppervlakte van 25,62 m²
gekadastreerd De Pinte, 1ste Afdeling – Sectie C en bijhorende erfdienstbaarheidstrook van
70 m².
Artikel 2.
Huidige verkoop en erfdienstbaarheidsstrook worden aangegaan onder de volgende
ontbindende voorwaarde: de verkoop en erfdienstbaarheidstrook worden als ontbonden
beschouwd van zodra de overnemer of haar rechtsopvolgers het hierbij verkochte goed niet
langer meer aanwendt voor de plaatsing van een elektriciteitscabine en/of voor andere
openbare nutsvoorzieningen. Als de overdrager op deze voorwaarde een beroep wenst te
doen, zal zij aan de overnemer of haar rechtsopvolgers een aangetekend schrijven richten,
waarbij zij de vervulling van deze opschortende voorwaarde zal melden en dat de verkoop
van rechtswege als ontbonden wordt beschouwd. Het goed in kwestie zal bij vervulling van
deze opschortende voorwaarde onbezwaard en vrij van hypotheken en voorrechten, en in zijn
huidige toestand, terugkomen in het patrimonium van de overdrager.
Artikel 3.
Notaris Stijn Rijckbosch, met kantoor te De Pinte, Keistraat 113, wordt aangesteld als notaris
voor het verlijden van de akte.
Notaris Rijckbosch zal toepassing maken van artikel 8 van de bijlage van het K.B. van 16
december 1950.
Artikel 4.
Lokaal bestuur De Pinte
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De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd om de
overeenkomst te ondertekenen.
ROM-Milieu

9

Goedkeuring gemeentelijk reglement voor het verlenen van extra
subsidies aan GRIS-verenigingen in het kader van Covid-19
ondersteuningsmaatregelen

Feiten en context
In het kader van Covid-19 ondersteuningsmaatregelen werd voor de vrijetijdsverenigingen
financiële steun ontvangen, maar voor de GRIS- verenigingen was dit niet het geval. Lokaal
Bestuur De Pinte wil ook de GRIS- verenigingen extra steun geven gezien ook hun werking zo
goed als niet is kunnen doorgaan door de covid-19 pandemie.
Hogere regelgeving


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

Adviezen


Advies GRIS 02/02/2021

Plaats in meerjarenplan en budget



2021/D-INTERSOL/0160-03/649237/GEMEENTE/DZM/P048-2025
2021/D-INTERSOL/0160-03/649272/GEMEENTE/DZM/P048-2025

Motivatie stemgedrag
Alhoewel de fractie Ruimte uiteraard tevreden is dat er voor de verenigingen van de GRIS
eindelijk een reglement voorhanden is waarbij de Covid19-ondersteuning wordt geregeld,
onthoudt de fractie zich. Zij vindt het niet goed dat het bestaande reglement voor 2 jaar
wordt opgeschort en dat hierdoor nieuwe initiatieven of projecten niet mogelijk zijn. Andere
verenigingen worden niet langer gestimuleerd om rond internationale solidariteit te werken.
Bovendien is het reglement onsamenhangend en zijn de cijfers ook niet in overeenstemming
met wat werd voorzien in het goedgekeurd meerjarenplan onder post 649237, Premie Internationale solidariteit.
Gelet op het ter zitting aangebracht voorstel tot aanpassing van het reglement en waarbij
wordt voorgesteld om volgende toevoeging aan artikel 3.3 ter stemming voor te leggen en
waarmee éénparig akkoord wordt gegaan:
"Behalve voor de inleefreizen zoals vermeld in artikel 3.1."
Met 15 stemmen voor (Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann
Vandenbussche, Evelyne Gomes, Hannes Eechaute), 6 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde
Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn)
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt het gemeentelijk reglement voor het verlenen van extra subsidies
aan GRIS-verenigingen in het kader van Covid-19 ondersteuningsmaatregelen, zoals in de
bijlage aan dit besluit gehecht, goed.
Gron dzaken

10

Farys - overeenkomst inzake de zuiveringsactiviteit TMVW

Feiten en context
TMVW biedt gemeente De Pinte, als deelnemer van de zuiveringsdivisie (servicelijn AquaRio)
een breed aanbod van diensten aan. De Pinte kan hierop beroep doen op maat van de
Lokaal bestuur De Pinte
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gemeente. Het concept van TMVW laat hierbij toe dat de dienst Openbare Infrastructuur ook
verder kan worden ingeschakeld. Dit leidt ertoe dat expertise verder optimaal kan worden
ingezet en zorgt ervoor dat er geen sociaal passief ontstaat.
TMVW wenst de samenwerking met gemeente De Pinte verder te consolideren. Tegelijkertijd
dienen de rol, de modaliteiten en de aansprakelijkheden helder te worden geregeld. Met dit
doel werd een overeenkomst opgemaakt. Kernelementen van deze overeenkomst zijn:
 TMVW is voor de zuiveringsactiviteit opdrachthoudend. Dit betekent dat er een
beheersoverdracht heeft plaatsgevonden van de gemeente De Pinte naar TMVW en dat
bijgevolg TMVW verantwoordelijk is voor de "gemeentelijke sanering" op het
grondgebied van De Pinte
 De gemeente kan welbepaalde taken binnen de zuiveringsactiviteit verder blijven
opnemen, en dit in naam en voor rekening van TMVW
 Als gevolg van de beheersoverdracht is TMVW aansprakelijk ten aanzien van derden.
De gemeente draagt ten aanzien van TMVW de volle aansprakelijkheid voor fouten en
nalatigheden die voortvloeien uit eigen prestaties
 TMVW vergoedt de gemeente, als deelnemer, voor de kosten voor de werkzaamheden
met betrekking tot de zuiveringsactiviteit
Hogere regelgeving


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

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 20 december 2004 betreffende de toetreding als
zuiveringsvennoot bij TMVW - AquaRio

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De bij dit besluit gevoegde en er integraal deel van uitmakende overeenkomst tussen TMVWFarys en gemeente De Pinte betreffende de zuiveringsactiviteit op grondgebied De Pinte wordt
goedgekeurd.

11

Hemelwaterplan - goedkeuring

Feiten en context
Op 13 augustus 2018 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om een
hemelwaterplan op te stellen voor gemeente De Pinte. Het basis hemelwaterplan vormt een
initiële visie over hoe de buffering en infiltratie en verdere afvoer van regenwater (RWA)
binnen het grondgebied van de betrokken gemeente (of delen ervan) georganiseerd kan
worden. In het basis hemelwaterplan is dus geen hydraulische dimensionering of modellering
inbegrepen (dit maakt deel uit van een detail hemelwaterplan). Het hoofdobjectief is de
opmaak van een RWA-structuurplan met visuele weergave van de algemene lange-termijn
visie op de organisatie van de hemelwaterafvoer binnen het gebied.
Op 22 oktober 2018 werd de opdracht voor de opmaak van een hemelwaterplan gegund aan
HydroScan nv, Diestsesteenweg 104A, 3010 Leuven.
In het najaar van 2020 werd het hemelwaterplan afgewerkt.
Het hemelwaterplan werd toegelicht op de algemene gemeenteraadscommissie van 8 maart
2021.
Vorige beslissingen



Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 augustus 2018
betreffende de opstart van een hemelwaterplan voor gemeente De Pinte
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 oktober 2018
betreffende de gunning voor de opmaak van een hemelwaterplan

Motivering
Door de opmaak van een hemelwaterplan legt de gemeente het kader vast voor de integrale
aanpak van hemelwater, oppervlaktewater en afvalwater. Het hemelwaterplan biedt
daarnaast een houvast voor de realisatie van het ruimtelijk beleid en de klimaatdoelstellingen,
Lokaal bestuur De Pinte
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zoals het terugdringen van verharding en versnippering en de uitbouw van een fijnmazig
groenblauw netwerk.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
Het bij dit besluit gevoegde en er integraal deel van uitmakende hemelwaterplan voor het
grondgebied De Pinte wordt goedgekeurd.

12

Samenwerkingsconvenant in het kader van de exploitatie van een
Fietspunt - 2021

Feiten en context
Op 11 februari 2021 heeft Groep Intro vzw, Charles Parentéstraat 6, 1070 Brussel, het
ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst inzake een verdere samenwerking in 2021
voorgelegd.
Met deze overeenkomst geeft de gemeente De Pinte opdracht aan Groep INTRO vzw om als
uitbater van het fietspunt in het station van De Pinte de pendelaars die de trein en de fiets
combineren te voorzien van volgende dienstverlening:
 Onderhoud/netheid van de fietsstallingen en stationsomgeving
 Extra dienstverlening aan het gemeentebestuur:
o signaalfunctie t.a.v. bestuur en politie m.b.t. vandalisme en overlast
Deze dienstverlening wordt aangeboden gedurende het jaar 2021 in een minimum
dienstenpakket van 70u verspreid over 33 werkweken.
De financiële bijdrage voor de periode januari - december 2021 bedraagt 1.652,90 euro (excl.
btw) of 2.000 euro (incl. 21% btw).
Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende het
samenwerkingsconvenant Fietspunt - 2019
Besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2020 betreffende het
samenwerkingsconvenant Fietspunt - 2020

Motivering
Aan de hand van deze overeenkomst biedt Groep Intro een dienstverlening aan de pendelaars
van het station in De Pinte aan waarbij voorzien wordt in het verwijderen van zwerfvuil met
als doel een propere stationsomgeving.
Plaats in meerjarenplan en budget


2021/0-NOMSUB/0210-03/649251/GEMEENTE/GZN/IP-GEEN

Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte onthoudt zich bij dit punt. Ze betreurt dat de dienstverlening in vergelijking
met vorig jaar nog verder wordt afgebouwd, terwijl zij toen reeds vroeg om het Fietspunt
verder uit te bouwen.
De fractie Open Vld betreurt dat de dienstverlening zo gering is en blijft verminderen dit
niettegenstaande het belang van het station en de stationsbuurt in het kader van mobiliteit en
het Mobipunt. Vandaar dat de fractie van Open Vld zich onthoudt.
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:
Lokaal bestuur De Pinte
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Artikel 1.
De bij dit besluit gevoegde en er integraal deel van uitmakende samenwerkingsconvenant
tussen gemeente De Pinte en Groep INTRO vzw (0461.936.071) betreffende de exploitatie
van het fietspunt wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
De financiële bijdrage voor de periode januari - december 2021 bedraagt 1.652,90 euro (excl.
btw) of 2.000 euro (incl. 21% btw).

13

Viteux - vervanging ramen - goedkeuring meerwerken

Feiten en context
In het kasteel Viteux zijn enkele ramen dringend aan vervanging toe. De houten guillotine
ramen op het gelijkvloers in de erker van de feestzaal functioneren niet meer en moeten
vervangen worden. De vier boogvormige ramen in de toren van het kasteel zijn er slecht aan
toe, niet meer wind- en regendicht en dienen daarom ook vervangen te worden.
In het kader van de vervanging van deze ramen werd deze opdracht op 29 januari 2021
gegund door het college van burgemeester en schepenen aan Geedeco bvba, Lange
Ambachtstraat 14, 9860 Oosterzele (BE0895.377.702) voor een bedrag van 24.307,96 euro
(excl. btw) of 29.412,63 euro (incl. btw).
Bij de opmeting van de ramen werden volgende meerwerken nodig geacht voor een goede
uitvoering:
 Hoogtewerker voor definitieve opmeting ramen toren - 484,00 euro (incl. btw)
 Vervanging houten kozijnen van de ramen in het torentje - 2.975,11 euro (incl. btw)
De meerwerken bedragen dus 3.459,11 euro (incl. btw).
Hogere regelgeving








Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende
de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht
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 92 (de
geraamde waarde (excl. btw) bereikt de drempel van 30.000,00 euro niet)
KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen
KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 betreffende het definiëren van
het begrip dagelijks bestuur, nominatief bevoegd orgaan vaststellen voor het
vaststellen van plaatsingsprocedure en voorwaarden op overheidsopdrachten beginkrediet 2021
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2021
betreffende de gunning van het vervangen van de ramen

Adviezen


Visum van de Financieel directeur met nummer G/2021/002

Motivering
Na kennisname van de uitvoeringswijze van de vier boogvormige ramen in de toren acht de
dienst Openbare Infrastructuur de meerwerken nodig voor de goede uitvoering van de
werkzaamheden.
Plaats in meerjarenplan en budget
Lokaal bestuur De Pinte
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2021/1-GEBOUW/0050-01/229107/GEMEENTE/GZN/IP-PAT-GEB

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt volgende meerwerken van Geedeco bvba, Lange Ambachtstraat 14,
98600 Oosterzele (BE0895.377.702), goed:
 meerprijs hoogtewerker definitieve opmeting ramen toren - 484,00 euro (incl. btw)
 Vervanging houten kozijnen van de ramen in het torentje - 2.975,11 euro (incl. btw)
De meerwerken voor het vervangen van de ramen bedragen samen 3.459,11 euro (incl. btw).
Hierdoor komt het totaalbedrag van de werken op 32.871,74 euro (incl. btw)
Vrije tijd

14

Reglement speelstraten - goedkeuring

Feiten en context
Dit reglement heeft tot doel om:
 de wettelijke bepalingen en voorwaarden voor het organiseren van een speelstraat
vast te leggen
 de specifieke bepalingen en voorwaarden voor De Pinte-Zevergem vast te leggen
Speelstraten geven kinderen, jongeren maar ook de volwassen bewoners meer ruimte. De
straat wordt een ontmoetingsplaats waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen en
volwassenen elkaar kunnen ontmoeten. Speelstraten zijn erg leuk en veilig voor iedereen. Het
afgelopen jaar heeft aangetoond hoe waardevol het is om in de openbare ruimte te kunnen en
mogen spelen.
Het reglement beperkt zich momenteel tot de organisatie van speelstraten tijdens de paas- en
zomervakantie. Om de mogelijkheid te kunnen bieden om activiteiten op wijkniveau te
stimuleren, dringt een wijziging van het reglement zich op.
Voorstel tot wijzigen van Hoofdstuk 2, artikel 3. Periode:
 Toevoegen 'Buitenspeeldag'
 Toevoegen 'Uitzonderingen kunnen door het college goedgekeurd worden'
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 23 februari 2015 betreffende goedkeuring van het
reglement speelstraten

Adviezen


Advies van de jeugdraad van 23 maart 2021

Motivering
Met deze wijziging is het mogelijk om wijken en buurtcomités de kans te geven om een
speelstraat te organiseren op de Buitenspeeldag en eventueel ook andere éénmalige
initiatieven. En bijkomend kan het college van burgemeester en schepenen bijvoorbeeld de
toelating geven tot het organiseren van een speelstraat tijdens andere vakantieperiodes of
voor een langere periode tijdens de zomervakantie.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad heft het huidig reglement, dat werd goedgekeurd op 23 februari 2015, op.
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Artikel 2 .
De gemeenteraad keurt het nieuw reglement speelstraten, zoals gehecht in bijlage, goed.
VT-Biblio theek

15

Vervanging leden beheersorgaan bibliotheek - goedkeuren

Feiten en context
Mevrouw Saskia De Leeuw, afgevaardigde van N-VA De Pinte-Zevergem in het beheersorgaan
van de bibliotheek, diende via mail op 15 februari 2021 haar ontslag in als lid van het
beheersorgaan.
De heer René Steyaert, voorzitter van N-VA De Pinte-Zevergem, stelde op 17 februari 2021
de heer Benoît Goemanne voor als nieuwe afgevaardigde van N-VA De Pinte-Zevergem in het
beheersorgaan van de bibliotheek, ter vervanging van mevrouw Saskia De Leeuw.
Mevrouw Ann Vandenbussche, voorzitter van CD&V De Pinte-Zevergem, stelde op 16 maart
2021 de heer Walter Galle voor als nieuwe afgevaardigde van CD&V De Pinte-Zevergem in het
beheersorgaan van de bibliotheek, ter vervanging van mevrouw Kathleen Ghyselinck.
Volgens artikel 9 en 10 van het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan van de
bibliotheek kent de gemeenteraad het ontslag toe van een lid en wordt zo spoedig mogelijk in
de opvolging voorzien door de gemeenteraad.
Hogere regelgeving




Artikel 40 en 41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2018 in verband met de wijziging van
het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan
Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 in verband met de aanduiding van
de afgevaardigden van de politieke partijen in de adviesorganen

Motivering
Er wordt voldaan aan alle voorwaarden om deze vervangingen goed te keuren.

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
op naam van Benoît Goemanne
met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding
op naam van Walter Galle
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad aanvaardt het ontslag van mevrouw Saskia De Leeuw en duidt de heer
Benoît Goemanne, Lusthof 38, 9840 De Pinte, aan als vervangend lid in het beheersorgaan
van de bibliotheek als afgevaardigde van N-VA De Pinte-Zevergem.
Artikel 2.
De gemeenteraad aanvaardt het ontslag van mevrouw Kathleen Ghyselinck en duidt de heer
Walter Galle, Groenstraat 18, 9840 De Pinte, aan als vervangend lid in het beheersorgaan van
de bibliotheek als afgevaardigde van CD&V De Pinte-Zevergem.
Artikel 3.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van het beheersorgaan van de
bibliotheek.
VT-Cult uur

Lokaal bestuur De Pinte
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EVA Programma vzw De Pinte - Algemene vergadering van 22 april
2021 - Beraadslagen agenda - Bepalen mandaat vertegenwoordiger

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 voor de Algemene Vergadering van de EVA
Programma vzw op donderdag 22 april 2021.
Hogere regelgeving


Decreet 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 22 april 2021 en moet ook het stembedrag van zijn vertegenwoordigers bepalen. Het Blid, 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.
Er wordt kennis genomen van de agenda en goedkeuring gegeven aan de agendapunten van
de Algemene Vergadering van EVA Programma vzw op 22 april 2021 met als agendapunten:
1. Verwelkoming door de voorzitter
2. Goedkeuring verslag 11 februari 2021
3. Begroting 2021
4. Varia en Rondvraag
Artikel 2.
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van
EVA Programma vzw De Pinte op 22 april 2021 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.
VT-Sport

17

VZW Sportbeheer EVA De Pinte - Algemene vergadering van 31 maart
2021 - Beraadslagen agenda en bepalen mandaat van de
volmachtdrager

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


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

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 20 april 2015 waarbij de statuten van vzw
sportbeheer eva De Pinte en samenwerkingsovereenkomst tussen het
gemeentebestuur en de vzw sportbeheer eva De Pinte werden goedgekeurd

Lokaal bestuur De Pinte
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Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 waarbij het B-lid, diens
plaatsvervanger en de B-bestuurders werden aangeduid
Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 inzake vzw sportbeheer EVA De
Pinte - Algemene vergadering van 28 november 2019 inzake beraadslagen agenda en
bepalen mandaat van de volmachtdrager
Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 inzake vzw sportbeheer EVA De
Pinte - Algemene vergadering van 17 december 2020 inzake beraadslagen agenda en
bepalen mandaat van de volmachtdrager

Motivering
De gemeenteraad moet zich uitspreken over de agendapunten van de algemene vergadering
van 31 maart 2021 en het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger, het B-lid de heer Kristof
Agache, bepalen. Het B-lid dient op deze Algemene vergadering te handelen volgens de
instructies van de gemeenteraad.
Plaats in meerjarenplan en budget


2021/0-NOMSBSPR/0740-03/649232/GEMEENTE/SPR/IP-GEEN - saldo 10.000 euro

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De agenda van de Algemene Vergadering van 31 maart 2021 van vzw sportbeheer EVA De
Pinte wordt goedgekeurd:
1. Opening vergadering en nazicht volmachten
2. Goedkeuring verslag van 17 december 2020
3. Jaarverslag 2020
4. Jaarrekening 2020
5. Verslag van de rekening nazieners
6. Goedkeuring van de jaarrekening 2020
7. Kwijting aan de bestuurders en rekening nazieners
Artikel 2.
De vertegenwoordiger van de gemeente, de heer Kristof Agache, die zal deelnemen aan de
Algemene Vergadering van vzw sportbeheer EVA De Pinte van 31 maart 2021, wordt
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad
van heden.
Gemeente raad
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Stand van zaken coronamaatregelen - Kennisname

Feiten en context
De coronacrisis en de genomen maatregelen hebben een ernstige impact op onze
samenleving. 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.
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Nieuwe invulling van het stationsgebouw (Punt aangevraagd door
raadslid Quintyn)

Lokaal bestuur De Pinte
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Feiten en context
De NMBS heeft beslist om tegen eind 2021 44 stationsloketten te sluiten, zo ook het
stationsloket in De Pinte. De bedoeling is wel dat de wachtruimte en de toiletten behouden
blijven. Gedurende de overgangsperiode, tussen maart en eind 2021, blijft het loket nog
enkele dagen per week open, er zullen geregeld stewards aanwezig zijn om de reizigers te
informeren over de functionaliteiten van de verkoopautomaat, er zullen brochures rond de
digitale verkoopkanalen voorzien worden in het station en de NMBS is bereid om op verzoek
van verenigingen een infosessie te organiseren over het gebruik van de automaat en de app.
Het station van De Pinte is geen onbelangrijk spoorknooppunt. Voor corona stapten meer dan
1500 reizigers op in De Pinte. We willen streven naar de verdere uitbouw van het openbaar
vervoer als vervangmiddel van de auto. De sluiting van de loketten is niet meteen een goede
zet om meer reizigers aan te trekken. Zeker voor hen die digitaal minder bedreven zijn zal
het openbaar vervoer ontradend werken.
1 op 12 Belgen heeft geen smartphone, bij 55-plussers is dat 1 op 5. Daarbij heeft 32% van
de Belgische burgers zwakke digitale vaardigheden en 8% van de bevolking gebruikt het
internet zelfs niet. Zo lopen 4 op 10 burgers risico op digitale uitsluiting. En digitaal
uitgesloten zijn betekent ook sociaal uitgesloten zijn in onze digitaliserende maatschappij. Het
is de taak van de overheid om iedereen te bereiken. Door een andere invulling te geven aan
het station, kan er wel nog voor een blijvende ondersteuning gezorgd worden voor
bijvoorbeeld de aankoop van biljetten.
Een station gaat over meer dan tickets verkopen alleen. Het zorgt voor aanwezigheid van
mensen. En fysieke aanwezigheid hoeft niet met een klassiek loket. 1 op 3 meisjes en
vrouwen, maar ook 1 op 5 mannen neemt geen openbaar vervoer door een
onveiligheidsgevoel.
Door een concrete invulling te geven aan het stationsgebouw kunnen we wél verhelpen aan
het onveiligheidsgevoel dat rond een verlaten gebouw kan hangen. Door er een knooppunt
van te maken met allerlei vormen van dienstverlening, gaan we de verloedering tegen en
maken we er een levendige plek van.
Bovenstaande zijn argumenten om een nieuwe bestemming aan ons stationsgebouw te
geven. Daarbij kan de nieuwe invulling van het gebouw het hiaat aan beschikbare ruimtes in
onze gemeente kunnen opvullen.
De NMBS wil expliciet op zoek naar partners om het station invulling te geven. De NMBS zal
met de betrokken gemeenten in dialoog gaan om samenwerkingen aan te gaan in de
publieke, commerciële, niet-commerciële of de verenigingssector (sport, culturele en sociale
activiteiten, circulaire economie, …) die gebruik willen maken van de ruimtes om activiteiten
of een dienstverlening te ontplooien en er aanwezig zijn.
De beste manier om het gebouw een nieuwe invulling te geven aangepast aan de behoeften
in onze gemeente, is door inwoners zelf ideeën te laten indienen. Het lokaal bestuur kan een
burgerinitiatief starten, waarbij er een ruim kader gegeven wordt, maar onze inwoners en
andere actoren de keuze maken. Indien er personen of actoren zelf willen overgaan tot
realisatie, moet die mogelijkheid er zijn. Het lokaal bestuur voorziet dan een subsidie ter
realisatie, een zogenaamde burgerbegroting.
De gemeente heeft er alle belang bij om een nieuwe invulling aan het stationsgebouw te
geven en kan dit zelfs als opportuniteit beschouwen. Het station kan zo een knooppunt
worden met allerlei vormen van dienstverlening. Maak er een levendige, bedrijvige plek van,
waar mensen graag komen. Zo maken we het openbaar vervoer aantrekkelijk.
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 alle stappen die reeds door het college van burgemeester
en schepenen zijn ondernomen in het overleg met de NMBS rond het gebruik van het
stationsgebouw.
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Artikel 2.
De gemeente gaat verder in dialoog met de NMBS om een samenwerking aan te gaan.
Artikel 3.
Indien er geen personen of actoren zijn die willen instaan voor de realisatie, onderzoekt de
gemeente of de aangereikte ideeën door de inwoners zouden ondersteund kunnen worden."
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van alle stappen die reeds door het college van burgemeester
en schepenen zijn ondernomen in het overleg met de NMBS rond het gebruik van het
stationsgebouw.
Artikel 2.
De gemeente gaat verder in dialoog met de NMBS om een samenwerking aan te gaan.
Artikel 3.
Indien er geen personen of actoren zijn die willen instaan voor de realisatie, onderzoekt de
gemeente of de aangereikte ideeën door de inwoners zouden ondersteund kunnen worden.
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RUP Scheldedorp Zevergem (Punt aangevraagd door raadsleden
Vanbiervliet, Claeys, Dejonghe, Vermeyen, Quintyn en Vanden
Abbeele)

Feiten en context
In het kader van de opmaak van het nieuwe RUP Scheldedorp werd in het najaar 2020 een
startnota voorgesteld aan het brede publiek, wat kaderde in de eerste
participatieronde. Uiterlijk tot 13 november hadden de inwoners tijd om hun bezwaren te
formuleren.
De resultaten van deze eerste inspraakronde zouden verwerkt worden in de scopingsnota, die
na goedkeuring via de gemeentelijke website kenbaar zou worden gemaakt.
Hierbij hadden we graag volgende vragen beantwoord gezien:
 Het beeldkwaliteitsplan voor de dorpskom en landschapsbeeld voor de aangrenzende
vallei Zevergem uit 2011 was de basis waarop het initiële RUP op gebaseerd was. In
de startnota wordt nergens verwezen naar het beeldkwaliteitsplan. Betekent dit dat
deze inzichten worden verlaten en niet meer worden meegenomen in het nieuwe RUP?
 Worden de opmerkingen uit de recente bezwaarschriften aangaande de geweigerde
omgevingsvergunning Dorp ook meegenomen in het desbetreffende onderdeel van de
startnota: 'Woonprojectzone 2'?
 Waarom wordt alsnog beslist om bebouwing toe te laten ter hoogte van het
Warandestraatje, meer bepaald 'Woonprojectzone 3' ?
 Wanneer mag de scopingsnota verwacht worden en welke is de verdere timing van het
Rup Scheldedorp?

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van de antwoorden op de 4 vragen.
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Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

Feiten en context
Er zijn geen mededelingen van de voorzitter.
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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
Raadslid

Dejonghe: één vraag
Thienpont: één vraag
Vermeyen: twee vragen
Vanbiervliet: één vraag
Gomes: twee vragen
Verleyen: één vraag
Quintyn: twee vragen
Vandenbussche: twee vragen
Van Nieuwenhuyze: één vraag

De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.
2021/TD/1: Raadslide Dejonghe wenst naar aanleiding van de antwoordbrief in verband met
de verkeersenquête in de H. Verriestlaan en C. Buysselaan te weten of er reeds stappen
werden gezet in het evaluatietraject van het mobiliteitsplan, in het bijzonder met betrekking
tot de gevraagde zonde 30.
Er wordt geantwoord dat deze evaluatie nog op het programma staat van de mobiliteitsraad.
2021/LT/1: Raadslid Thienpont vraagt naar de stand van zaken in verband met de
verlichting in het OCP en de sportzaal van de Gemeentelijke Basisschool.
Er wordt geantwoord dat de opdracht voor relighting afgelopen vrijdag werd toegewezen in
het college. De concrete timing is nog niet gekend. Er zal communicatie zijn tussen de dienst
Openbare infrastructuur, de dienst Vrije tijd en de school zodat de gebruikers van de
infrastructuur tijdig verwittigd worden.
2021/LV/2: Raadslid Vermeyen meldt dat tijdens de paddenoversteek het verkeer zich in
die omgeving niet aan de snelheid van 30km/u houdt.
Ze doet hiervoor enkele suggesties (signalisatie door middel van snelheidsborden en
nadarhekkens, amfibietunnels in samenspraak met het Parkbos, de straten te knippen).
Er wordt geantwoord dat er reeds verkeersborden zijn die de paddenoversteek aanduiden.
Men was niet op de hoogte dat de snelheid van 30km/u wettelijk was vastgelegd, als dit zo is
zal het plaatsen van snelheidsborden uitgevoerd worden. De aanleg van amfibietunnels is een
brug te ver.
2021/LV/3: Raadslid Vermeyen merkt op dat er in Nazareth onvoldoende signalisatiepijlen
staan richting het vaccinatiecentrum.
Er wordt geantwoord dat er bijkomende signalisatie werd geplaatst komende vanuit Eke. De
overige signalisatie zou voldoende moeten zijn.
2021/WV/3: Raadslid Vanbiervliet vraagt met welke definitieve oplossing het bestuur de
snelheidsproblematiek in de Keistraat zal aanpakken nu de proefopstelling daar weg is.
Er wordt geantwoord dat de proefopstelling werd verwijderd op advies van de mobiliteitsraad
en naar aanleiding van de resultaten van de bevraging. Er zullen snelheidsinformatieborden
geplaatst worden om de bestuurders te sensibiliseren. Dit is ook de insteek vanuit de
mobiliteitsraad. In de toekomst kan een trajectcontrole misschien soelaas brengen.
2021/EG/3: Raadslid Gomes heeft twee vragen. Als eerste informeert ze naar de aanpak in
verband met de verplichte voorziening vanaf 2025 van laadpalen op parkings van nietresidentiële gebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen. Ze wenst ook te weten hoe de
gemeente zich opstelt naar privé-initiatieven en/of er een algemeen beleid komt rond het
plaatsen van laadpalen door particulieren.
2021/EG/4: De tweede vraag heeft betrekking op het sluiten van de overwegen door
Infrabel en het gebrekkige juridische kader hierbij. Ze wenst te vernemen hoe het overleg
met Infrabel verloopt en wat de vooruitzichten zijn van de 4 overwegen in de gemeente.
Op de eerste vraag wordt er geantwoord dat men in samenspraak met de provincie bezig is
een actieplan op te maken rond gedeelde mobiliteit. Hierin wordt ook het aspect rond de
laadpalen mee opgenomen.
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Wat betreft de tweede vraag wordt er geantwoord dat aan het begin van de bestuursperiode
Infrabel de plannen kenbaar heeft gemaakt aan de gemeente. En daarbij ook de vraag heeft
gesteld om daarrond een planning in te dienen. Dit werd nog niet gedaan. Er is wel reeds
overleg geweest om na ta gaan wat de mogelijkheden zijn. Het denkproces is bezig.
2021/CV/2: Raadslid Verleyen vraagt of er bij de provincie een subsidieaanvraag voor het
onderhoud van de fietssnelwegen werd ingediend. En zo ja of er al gekend is op welk bedrag
de gemeente recht zou hebben.
Er wordt geantwoord dat de subsidieaanvraag wordt ingediend. Het correcte bedrag wordt
nagevraagd.
2021/IQ/1: Raadslid Quintyn heeft twee vragen. Als eerste peilt ze naar de plannen in
verband met het Repair Café nu de gemeente er een vzw van wil maken. Ze heeft hierbij de
volgende vragen: Zullen er nog financiële middelen voorzien worden? Wat met de verzekering
van de vrijwilligers?
2021/IQ/2: De tweede vraag heeft betrekking op de subsidies voor projecten in het kader
van ‘Relance COVID-19 Vrijetijdssector’. Ze vraagt om de verenigingen meer te
ondersteunen en sneller over te gaan tot actie in deze crisisperiode, alsook om de
verenigingen tijdens het proces meer te informeren.
Wat betreft het Repair Café wordt er geantwoord dat er al heel wat gesprekken werden
gevoerd met het Repair Café en de betrokken besturen (De Pinte, Nazareth en Sint-MartensLatem). Het Repair Café is volledig verzekerd door de gemeente. De financiële middelen
worden opgetrokken tot 300 euro per jaar, ze zullen dit blijven ontvangen. Daarnaast is men
ook in gesprek gegaan met IVM. Zij maakt sinds 2020 ook financiële middelen vrij voor het
Repair Café.
Op de tweede vraag wordt geantwoord dat dit een moeilijk proces is aangezien er moet
ingespeeld worden op een ontwikkeling en situatie die vooraf niet gekend is en voortdurend
evolueert. Men is tevreden over de manier waarop dit werd aangepakt. Het moment waarop
duidelijk werd dat de crisis nog even zou blijven duren, werd beslist een oproep te lanceren
voor het indienen van projecten die inzetten op digitalisering van de werking. Men houdt de
vinger aan de pols en tracht zo goed mogelijk in te spelen op de situatie.
2021/AV/1: Raadslid Vandenbussche vraagt wat de bedoeling is van de borden met QRcodes die in het straatbeeld te zien zijn en de borden aan de glascontainers. Ze vraagt of er
hierrond communicatie is naar de inwoners toe.
Er wordt geantwoord dat de glascontainers besproken werden tijdens de vorige raadszitting.
Vanuit de voorstellen die toen werden gedaan en met de zaken die de gemeente reeds doet is
men tot de infoborden gekomen. Door de zwerfvuilproblematiek is er vanuit de jeugdraad,
samen met de Chiro en de FOS een affichecampagne uitgewerkt. Wanneer de QR-code op de
affiche wordt gescand, komt men op een pagina terecht waarbij gevraagd wordt al het afval
in de vuilbak te gooien. Men wil hierdoor op een ludieke manier sensibiliseren en de
problematiek aanpakken. De affiches werden op meerdere plaatsen in de gemeente
geïnstalleerd. Binnenkort volgt hierrond nog een communicatie vanuit de jeugddienst.
2021/AV/2: Raadslid Vandenbussche vraagt of er de komende weken iets wordt
ondernomen voor de 12+ jongeren nu de maatregelen weer strenger zijn.
Er wordt geantwoord dat de tienerwerking van PAARS zal doorgaan in de week van de
speelpleinwerking. Daarnaast heeft de Jeugddienst samen met de jeugdraad enkele acties
voorgesteld. Deze zullen versneld uitgerold worden. Hierbij zal ook rekening gehouden
worden met de tieners zodat er voor hen ook een vrijblijvend aanbod is.
2021/AVN/1: Raadslid Van Nieuwenhuyze vraagt om een manier te zoeken zodat er voor
het personeel en de inwoners van het woonzorgcentrum altijd voldoende parkeerplaatsen
beschikbaar zijn. Dit is momenteel niet het geval omdat de parking van het woonzorgcentrum
wordt ingenomen door wandelaars en sporters die naar het Parkbos komen.
Er wordt geantwoord dat men zich bewust is van het probleem dat zich stelt maar dat de
aanpak hiervan overleg vraagt. Men gaat er werk van maken om te bekijken wat hieraan
gedaan kan worden.
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