Gemeenteraad
Besluitenlijst van 31 mei 2021
Openbaar
Interne zaken

1.

Goedkeuren notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

2.

Jaarrekening 2020 - deel gemeente - vaststellen
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2020 - deel gemeente vast

3.

Jaarrekening 2020 - deel OCMW - goedkeuren
De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2020 - deel OCMW goed.

4.

Financiële rapportering 31/12/2020 - kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van de financiële rapportering 31/12/2020.

5.

Bekrachtiging van besluit college tot goedkeuring van het addendum,
afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het
opnemen van complementaire engagementen in het kader van het door het
besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 gewijzigde besluit van de
Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan
de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de
COVID-19-pandemie te versterken
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en
schepenen van 21 mei 2021 (bij hoogdringendheid genomen) tot goedkeuring van
het addendum.

6.

Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking
Meetjesland (IVM) - algemene vergadering van 9 juni 2021 - beraadslagen
agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van IVM van 9
juni 2021 goed. De vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger
van de gemeente wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van IVM
van 9 juni 2021 zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de
gemeenteraad van heden.

7.

TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening Opdrachthoudende Vereniging) - Algemene
jaarvergadering van 18 juni 2021 - beraadslagen agenda en bepalen
mandaat vertegenwoordigers
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van
de algemene jaarvergadering TMVW ov van 18 juni 2021. De gemeenteraad draagt
de vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens
het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering
van TMVW ov vastgesteld op 18 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.

8.

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw - algemene vergadering 24 juni 2021 statutenwijziging
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Toerisme
Oost-Vlaanderen vzw van 24 juni 2021 goed. De vertegenwoordiger of
plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om
op de algemene vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw van 24 juni 2021
haar stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van
heden
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9.

Aanvaarding van een schenking - pergola GBS
De schenking middels handgift door het oudercomité van de gemeentelijke
basisschool wordt aanvaard.

10.

Eva onderwijs en samenwerking De Pinte vzw - Buitengewone algemene
vergadering op 3 juni 2021 - Beraadslagen agenda - Bepalen mandaat
volmachtdrager
Er wordt kennis genomen van de agenda en goedkeuring gegeven aan de
agendapunten van de eerstvolgende Buitengewone algemene vergadering van EVA
Onderwijs en samenwerking De Pinte vzw. De vertegenwoordiger van de gemeente
die zal deelnemen aan de Buitengewone algemene vergadering van EVA Onderwijs
en samenwerking De Pinte vzw op 3 juni 2021 wordt opgedragen haar stemgedrag
af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

11.

Reglement voor de toekenning van rechten voor vrijetijdsverenigingen op
onroerende goederen van het lokaal bestuur De Pinte - goedkeuring
De gemeenteraad keurt het reglement voor de toekenning van rechten voor
vrijetijdsverenigingen op onroerende goederen van het lokaal bestuur De Pinte
goed.

12.

Reglement voor tegemoetkoming in de kosten voor een muzikaal optreden
in een café- of restaurantuitbating in De Pinte - goedkeuring
De gemeenteraad keurt het 'Reglement voor tegemoetkoming in de kosten voor
een muzikaal optreden in een café- of restaurantuitbating in De Pinte' goed.

13.

Goedkeuren jaarverslag algemene vergadering 2019 en begroting 2020
ILV Leiestreek Burensportdienst
Het jaarverslag 2019 en de begroting van 2020 met het bijhorende jaarverslag van
de Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek worden goedgekeurd.

14.

Hulpverleningszone Centrum – jaarrekening 2020– kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2020 van de
Hulpverleningszone Centrum.

15.

Aanvraag projectsubsidie voor organisatie noodopvang van schoolkinderen
vanaf 9 november 2020 tot en met 30 juni 2021
Het lokaal bestuur doet beroep op de projectsubsidie voor de noodopvang van
schoolkinderen vanaf 9 november 2020 tot en met 30 juni 2021, beslist door de
Vlaamse regering op 20 november 2020.
De gemeenteraad gaat akkoord met de betaling aan de initiatieven die noodopvang
hebben voorzien en vraagt om het krediet te voorzien bij de eerstvolgende
meerjarenplanaanpassing.
Aan de verantwoordelijke Organisator Gezins- en Groepsopvang OCMW De Pinte en
Huis van het Kind wordt tijdelijk de machtiging verleend om de aanvraag van de
subsidie voor het Lokaal Bestuur te verrichten.
Indien er nog zou dienen voorzien te worden in noodopvang wordt de behandeling
daarvan gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen.

16.

Stand van zaken coronamaatregelen - Kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de
coronacrisis en -maatregelen in de gemeente De Pinte.

17.

Kleurpotloden in diverse huidskleuren (punt aangevraagd door raadslid
Quintyn)
Het gemeentebestuur engageert zich om blijvend aandacht te hebben voor
discriminatie binnen de gemeente.

18.

Inrichting kavels voor openbaar nut in de gemeente (punt aangevraagd
door raadslid Vermeyen)
De gemeenteraad neemt kennis van de bestaande actie ‘nieuw en groen
speelweefsel creëren’ uit het meerjarenplan 2020-2025.

19.

Aansluiting bij de lokale kamer van de Vlaamse Ombudsdienst (punt
aangevraagd door raadslid Van Den Abbeele)
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De gemeenteraad gaat niet akkoord met het aangebracht voorstel om opdracht te
geven aan het college van burgemeester en schepenen om een
samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de Vlaamse ombudsdienst en verwerpt
dit agendapunt.
20.

Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
De gemeenteraad neemt kennis van de mededelingen van de voorzitter.

21.

Mondelinge vragen
De gemeenteraad neemt kennis van de mondelinge vragen en antwoorden.

Besloten
ROM-Stedenbouw

22.

GECORO - wijzigen samenstelling - vervangende leden voor de geleding
jeugd
De gemeenteraad duidt in afvaardiging van de geleding jeugd van de GECORO een
effectief lid en een plaatsvervanger aan.

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het
Bestuursdecreet van 7 december 2018 (hoofdstuk 3). Je richt daartoe een schriftelijke vraag
aan de algemeen directeur. De aanvraag bevat de naam en het adres van de aanvrager, de
informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en - zo nodig het belang bij inzage of afschrift.
Beroep en klachten kunnen ingediend worden bij:
De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
Vlaams Administratief Centrum Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 1
9000 Gent
en
Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

De Pinte, 10/06/2021

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Vincent Van Peteghem
Voorzitter gemeenteraad
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