Samenvatting van de gemeenteraad van 29 maart 2010


Goedkeuring aankoop schuurmachine (6 050 euro) voor de Gemeentelijke basisschool.



Principieel akkoord voor de bouw van een nieuwe openbare bibliotheek op de plaats van
de huidige parochiezaal. Goedkeuring bestek voor het aanstellen van een ontwerper.



Goedkeuring aanwending krediet ontwikkelingssamenwerking (5 000 euro) voor het jaar
2010.



Kennisname adviesnota in verband met het herstel en de ontwikkeling van het trage
wegen-netwerk in De Pinte - Zevergem. Het schepencollege staat in voor de opmaak en
uitvoering van het trage wegen-plan.



Goedkeuring nieuw subsidiereglement gemeentelijke jeugdraad. In 2010 zullen er
overgangsmaatregelen genomen worden.



Goedkeuring aankoop tafels en stoelen voor de uitleendienst (raming 4 991,25 euro).



Goedkeuring aankoop meubilair voor Sociaal Huis (17 908 euro).



Goedkeuring belasting op het afleveren van administratieve stukken.



Kennisname financiële rapportering van het tweede semester 2009 en over het
voorafgaande visum voor 2009.



Goedkeuring financiële afwikkeling van de tussenkomst in de drinkwateractiviteit en de
kapitaalsvermindering in het Tk-aandelenkapitaal (TMVW).



Goedkeuring subsidiereglement betreffende inbraakpreventie in particuliere woningen.
Geldig sinds 1 april 2010.



Goedkeuring huishoudelijk reglement gemeenteraad.



Goedkeuring tewerkstellen van jobstudenten in 2010.

Punten aangevraagd door raadsleden:



Principieel akkoord met betrekking tot het gemeentelijke toewijzingsreglement voor
sociale huurwoningen. Er wordt verwezen naar de nieuwe verkaveling Moerkensheide
waarin de realisatie van een aantal sociale huurwoningen is voorzien en naar een sociaal
huurbesluit waarin aan de gemeenten de mogelijkheid wordt geboden om een eigen
gemeentelijk toewijzingsreglement op te stellen om voorrang te kunnen verlenen aan
kandidaat-huurders met lokale binding. Er wordt hieromtrent overlegd met het Sociaal
Verhuurkantoor (SVK), de sociale huisvestingsmaatschappijen en het Agentschap Wonen –
Vlaanderen. Eens er consensus over het reglement wordt bereikt, kan het ter goedkeuring
aan de gemeenteraad worden voorgelegd.



Aanleg fietspad Keistraat van de Rosdamstraat tot aan de Baron de Gieylaan. Er wordt
contact opgenomen met de Stad Gent om navraag te doen naar hun concrete plannen en
de actuele stand van zaken (definitieve regeling). Dit dossier wordt overgemaakt aan de
Adviesraad voor Veiligheid en Verkeer, met de vraag hun advies te geven betreffende een
(tijdelijke) verkeersveilige oplossing.

