Samenvatting van de gemeenteraad van 2 juni 2008


Goedkeuring uitbreiding openbare verlichting binnen het kasteelpark Viteux.



Goedkeuring voorstel tot ondergronds brengen van ICS- (Telenet), elektriciteits- en nieuwe
openbare verlichtingsnet in de Nazarethstraat en de Leeuwerikstraat.



Akkoord van de gemeenteraad met de verdere onderhandelingen voor de aankoop van een
aanhangwagen voor de technische dienst. Verhoging budget tot 5 500 euro.



Goedkeuring aankoop twee nieuwe bushokjes voor de Grote steenweg, hoek met Kriekestraat
en Den Beer, kruispunt met Grote Steenweg.



Goedkeuring voorstel van bestek voor de aankoop van een veegmachine voor een bedrag
van 125 000 euro (inclusief btw).



Goedkeuring bestek voor het opmaken van een Milieu Effecten Rapport (MER) voor de
ruimtelijke uitvoeringsplannen op het grondgebied van De Pinte, in uitvoering van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, voor functionele cluster, Scheldedorp Zevergem,
zonevreemde gebouwen en constructies en centrumbocht.



Goedkeuring jaarrekening 2007 en het bijhorende jaarverslag van de Interlokale Vereniging
Burensportdienst Leiestreek.



Goedkeuring verantwoordingsnota 2007 in opvolging van het Jeugdwerkbeleidsplan 2005 2007.



Gunstig advies rekening 2007 van de kerkfabrieken Sint-Nicolaas van Tolentijn en OLVHemelvaart.



Goedkeuring eerste budgetwijziging gemeentebudget 2008.



Goedkeuring bestek voor het aangaan van leningen ter financiering van buitengewone
uitgaven. Gunning via algemene offerteaanvraag.



Goedkeuring toetreding Gemeente De Pinte tot de vzw Zinloos Geweld. De gemeente zal
deze vereniging steunen door onder meer ‘vlindertegels’ en ander sensibiliseringsmateriaal
aan te kopen.

Punten aangevraagd door raadsleden:


Bespreking inplanting bushokje aan de rotonde Drie wegen.



Bespreking vraag invoering tussenkomst gemeente voor schoolvervoer met bus of trein. (zie
Infokrant juli - augustus 2008: tussenkomst gemeente vanaf september 2008)



Het voorstel met betrekking tot de oprichting van een commissie voor het vastleggen van de
krijtlijnen voor de opmaak van een gemeentelijke verordening betreffende
meergezinswoningen wordt voorgelegd aan de Gecoro voor advies.



Bespreking voorstel tot actualisering van het gemeentelijke kapreglement.



Toekenning van een subsidie van 625 euro aan het Rode Kruis Vlaanderen in het kader van
de dienstverlening als gevolg van natuurgeweld in Azië.



Bespreking mondeling vragen van raadsleden.

