Samenvatting van de gemeenteraad van 7 april 2008


Goedkeuring lastenboek Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Centrumbocht’.



Goedkeuring aansluiting gemeente De Pinte bij de cvba Volkshaard via een kapitaalsinbreng
en het bouwen van sociale huurwoningen binnen het verkavelingsvoorstel NieuwstraatPintestraat.



De raad keurt de eindafrekening voor de herstellingswerken aan de betonwegen in de
Deurlestraat goed voor een bedrag van 45 117,66 euro. De kosten worden gedeeld tussen De
Pinte en Nazareth.



Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst duurzaamheid-milieu 2008-2013 tussen de
gemeente De Pinte en het Vlaamse Gewest. De Samenwerkingsovereenkomst wordt
ondertekend voor het basis- en onderscheidingsniveau en meerdere projecten worden
ingediend. Kennisname projecten in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst.



De gemeenteraad neemt kennis van het gemeentelijke milieujaarprogramma 2008.



Gezamenlijke aankoop van 100 % groene energie door de gemeente, het OCMW en de
politiezone.



Kennisname werkingsverslag cultuur 2007 en actieplan cultuur 2008.



Toewijzing projectsubsidies cultuur 2008: de projectsubsidies kunnen jaarlijks toegekend
worden aan organisatoren of verenigingen die een bijzonder project willen realiseren. In 2008
wordt deze subsidie toegekend aan het Davidsfonds voor de viering van hun 75-jarig bestaan.



De gemeente De Pinte (dienst cultuur) start vanaf 1 juni 2008 met een nieuwe dienstverlening
om kunstwerken van lokale kunstenaars te ontlenen. Hiertoe wordt de artotheek opgericht, de
werking goedgekeurd en retributies vastgesteld.



Uitleendienst: vaststellen huurprijs en waarborg tent.



Goedkeuring gemeentelijke begrotingsrekening 2007 en gemeentelijke jaarrekening 2007.



Kennisname kastoestand vierde kwartaal 2007.



Interlokale Vereniging ZOVLA: goedkeuring rekening 2007, jaarverslag 2007 en begroting
2008.

Punten aangevraagd door raadsleden:


Bespreking parkaanleg kasteelpark Viteux, vragen met betrekking tot het kappen en snoeien
van bomen, het stockeren van aarde en het wegpompen van water. Er wordt een grondige
evaluatie uitgevoerd over de stand van de werken in het park. Aan de hand van dit verslag zal
nagegaan worden of er bijsturingen dienen te gebeuren.

Mondelinge vragen:


Bespreking vertegenwoordiging fracties in de werkgroep RUP Moerkensheide.



Bespreking uitbreiding aanbod sportkampen voor peuters en scholieren georganiseerd door
de sportdienst.

