Samenvatting van de gemeenteraad van 17 maart 2014
Openbare vergadering
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Goedkeuren verslag voorgaande gemeenteraad
De notulen van de gemeenteraad van 17 februari 2014 worden eenparig goedgekeurd
mits de aanpassing van een typefoutje bij de mondelinge vragen en een aanpassing
van punt 11 betreffende het invoeren van een geschenk lokale middenstand.
Subsidiereglement voor aanplant van streekeigen beplanting
Het gemeentebestuur van De Pinte keert een toelage uit voor de aanplant van
streekeigen groen om zo de biodiversiteit binnen de gemeente te bevorderen. De
toelage is enkel geldig voor lokale verenigingen die beschikken over een eigen terrein,
mits een schriftelijk akkoord van de eigenaar die verklaart geen aanspraak meer te
maken op de subsidie.
De aanplanting moet gebeuren op het grondgebied van de gemeente De Pinte.
Voorwaarden:
De heesters, bomen en hagen dienen samengesteld uit inheemse soorten zoals
vermeld in de bijlage.
De haagplantjes moeten minimum 60 cm hoog zijn.
Er dienen minimum 4 planten per meter geplant te worden.
De bomen dienen een minimum stamomtrek te hebben van 8-10 cm op 1
meter hoogte.
De betoelaagde aanplanting dient minimum gedurende 10 jaar op dezelfde
plaats te blijven staan.
Na toekenning dient de aanvrager zijn aangeplante goed te onderhouden en in
stand te houden.
De toelage, voor een haag bedraagt € 0,50 m als de aanplant geschiedt op de
scheiding van twee percelen.
De toelage, voor een haag, bedraagt € 1/m als de aanplant geschiedt op één
perceel op de wettelijke afstanden. Onder wettelijke afstanden wordt verstaan:
voor hagen en haagkanten, als de haag onderhouden wordt, dient deze op
minimum 0,5 meter van de scheidingslijn te staan. Een niet-onderhouden haag
dient op minimum 2 meter van de scheidingslijn te staan.
De toelage voor een boom bedraagt € 5. De aanplant geschiedt op één perceel
op de wettelijke afstanden: nl. op minimum 2 meter van de scheidingslijn.
Per perceel kan de toelage voor aanplant slechts eenmaal per jaar worden
verkregen tenzij de aanvrager ingevolge een overheidsbeslissing of ingevolge
overmacht (vb. plantenziekte, noodzakelijk uit te voeren werken) genoodzaakt
is de planten te rooien. Alvorens tot rooien over te gaan laat de aanvrager het
te rooien plantgoed controleren door de gemeentelijke milieudienst.
U geeft toestemming om controle te laten uitvoeren door de gemachtigde
ambtenaar. De gemachtigde ambtenaar controleert aantal planten of bomen.
Indien de toelage groter is dan de factuur wordt de toelage verminderd tot het bedrag
van de factuur.
De toelage kan enkel worden gebruikt voor het plantgoed. Steunpalen,
meststoffen en andere komen niet in aanmerking.
De toelage bedraagt maximum € 150 per aanvraag per jaar (afhankelijk van
het beschikbare budget).
Aanvragen voor het bekomen van deze subsidie dienen schriftelijk ingediend,
op het hiervoor door het gemeentebestuur ter beschikking gestelde formulier.
Bij het aanvraagformulier dient een plan gevoegd te worden met
plaatsaanduiding van bomen en planten. Indien men geen eigenaar is van het
perceel dient een toestemmingsnota bijgevoegd te worden waarin de eigenaar
toestemming geeft voor aanplant op het perceel.
De aanvragen worden ingediend bij de gemeentelijke milieudienst.

De aanplant dient uitgevoerd te zijn alvorens men de subsidie aanvraag indient.
Bij eigendomsoverdracht van een perceel dient de toekomstige eigenaar op de hoogte
gebracht te worden van de voorwaarden van dit subsidiereglement.
Op het budget worden tweejaarlijks kredieten voorzien. De aanvragen kunnen op elk
moment ingediend worden.
 De uitbetaling is tweejaarlijks, telkens in de maand december van het jaar 2015, 2017
en 2019.
 Indien het aantal aanvragen het in het budget voorziene bedrag overstijgt, zal het
toekennen van de subsidies verhoudingsgewijs verlopen, tot uitputting van het totaal
in het budget voorziene bedrag voor het betrokken dienstjaar.
 Het subsidiereglement is geldig van 1 april 2014 tot en met 31 december 2019.
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Bestek en wijze van gunnen voor het leveren van de technische uitrusting voor een
DIFTAR recyclagepark
Het bestek wordt goedgekeurd onder voorbehoud van de goedkeuring van de Vlaams
Minister van Leefmilieu.
De open offertevraag voor de opdracht ‘het leveren van de technische uitrusting voor
een DIFTAR recyclagepark’ wordt opgestart na goedkeuring van het dossier door de
Minister van Leefmilieu.
De uitgave aan te wijzen op actie P030901.02/0309-01/222907.
Het schepencollege wordt belast met de uitvoering.

4
Reglement voor het uitlenen van stappentellers
Het reglement houdende het uitlenen van stappentellers wordt goedgekeurd.
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Subsidiereglement voor socioculturele verenigingen - wijziging
De wijzigingen in het subsidiereglement voor socioculturele verenigingen worden
goedgekeurd.
Interne kredietaanpassing 2014/2 - kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van de interne kredietaanpassingen 2014/2.
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Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling
(VENECO²) – Jaarvergadering van 19 maart 2014 – aanduiden volmachtdrager en
plaatsvervangend volmachtdrager
 Mevrouw Lutgard Vermeyen, gemeenteraadslid wonende te 9840 De Pinte, Reevijver
67,wordt aangeduid als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de
Jaarvergadering 2012 van 19 maart 2014 en wordt gemachtigd om in naam van de
gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te
doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op de
vergaderingen.
 De heer Simon Suys, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Nieuwstraat 29,
wordt aangeduid als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te
nemen aan de Jaarvergadering 2012 van VENECO² van 19 maart 2014 en wordt
gemachtigd om in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen
en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen,
en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te
behartigen op de vergaderingen.
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Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling
(VENECO²) – Jaarvergadering 2012 van 19 maart 2014
- Beraadslagen agenda
- Bepalen mandaat volmachtdrager
 De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda en elk van de afzonderlijke
punten van de agenda van de Jaarvergadering 2012 van de Dienstverlenende
Vereniging VENECO² die plaatsvindt op 19 maart 2014:
1. Akteneming/ goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering 12-122013
2. Jaarverslag 2012 Raad van Bestuur
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat
4. Verslag van de commissaris



5. Goedkeuring van het Jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting
en de verwerking van het resultaat
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris.
8. Benoeming bestuurders.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente De Pinte, houder van 96 aandelen, die zal
deelnemen aan de Jaarvergadering 2012 van de Dienstverlenende Vereniging
VENECO² die plaatsvindt op 19 maart 2014 om 19.00 uur in ‘Huis van de Bouw’,
Tramstraat 59,9052 Zwijnaarde, wordt het mandaat gegeven om:
 Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met
betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen,
aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
 Deel te nemen aan elke latere Algemene Vergadering met dezelfde dagorde in het
geval dat de eerste Algemene Vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen
beraadslagen.
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Principeovereenkomst regierol sociale economie – Deinze-Leiestreek
De gemeenteraad keurt de principeovereenkomst Regierol Sociale economie – DeinzeLeiestreek goed.
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Verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
en het Vlaams Parlement op 25 mei 2014 – tijdelijk politiereglement
Goedgekeurd met 17 stemmen voor en 1 onthouding
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Mededelingen van de voorzitter
De voorzitter van de gemeenteraad deelt mee dat het aanwezigheidsregister werd
aangepast. De namen van de raadsleden worden niet meer met de hand geschreven,
maar worden met een standaarddocument in het boek gekleefd.

Advies van het gemeentebestuur over het ontwerp-ruilverkavelingsplan Schelde-Leie
(punt aangevraagd door raadslid Willem Rombaut)
 Raadslid Rombaut heeft een voorstel tot raadsbesluit toegevoegd aan de agenda
waarbij voorgesteld wordt om het college opdracht te geven een gunstig advies onder
voorwaarden uit te brengen inzake het ruilverkavelingsblok van de Ruilverkaveling
Schelde-Leie .
 Voordat raadslid Rombaut zijn toelichting geeft, merkt de voorzitter op dat het niet
aan de gemeenteraad toekomt om te beslissen welk advies het college dient te geven.
Het ontwerp van raadsbesluit kan in zijn ingediende vorm dan ook zo niet ter
stemming gelegd worden. Raadslid Rombaut geeft vervolgens toelichting bij zijn punt
en komt tot volgende vragen aan het college:
1)
Het openbaar onderzoek inzake het ruilverkavelingsblok van de
Ruilverkaveling Schelde-Leie is afgelopen. Zal het College van Burgemeester
en Schepenen een advies formuleren over het ruilverkavelingsblok van de
Ruilverkaveling Schelde-Leie?
2)
De CD&V-fractie suggereert het geven van een gunstig advies onder
voorwaarden. Wij vragen of het College van Burgemeester en Schepenen bij
het geven van het advies rekening zou willen houden met volgende punten:
a.
De inplanting van trage wegen dient te gebeuren vanuit een
functionaliteitsafweging waarbij de resultaten van het evaluatieproces
dat werd uitgevoerd door vzw Trage Wegen – gefinancierd door het
provinciebestuur Oost-Vlaanderen – als referentiekader dient.
b.
In ieder geval dient het traject van trage wegen langs
perceelgrenzen, bestaande lijninfrastructuur of waterwegen te lopen.
c.
Gronden in gebruik van de landbouwsector worden niet bezwaard
met de bijkomende inplanting van landschapselementen.
d.
Het beheer van landschapselementen en van bufferstroken langs
waterlopen wordt bij voorrang toegewezen aan de grondgebruikers.
Vanuit dat oogpunt wordt de wenselijkheid van de overdracht van
gronden aan de publieke sector in vraag gesteld.

Besloten vergadering
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Voorstel van dadingsovereenkomst door de eigenaar bvba Desta voor grondsafstand in
de Spoorweglaan
 De raad gaat akkoord met de dadingsovereenkomst waaronder begrepen de kosteloze
aanwerving van de grond bestemd voor openbaar nut (wegenis, fiets- en wandelpad)
afgebakend met ABCD, met een oppervlakte van 240 m² als deel van een totale over
te nemen openbare wegenis, gekend ten kadaster 1ste afdeling, sectie B, deel van nr.
523 z4 en als uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van 19.12.1988 als
gevolg van de verkavelingsvergunning 5/44012/647/1 van 10.04.1989. Het
schepencollege wordt belast voor de ondertekening en de verdere uitvoering van de
overeenkomst. Het overnamedossier voor deze gronden, alsmede alle kosten hieraan
verbonden, wordt opgemaakt en voorgesteld door de huidige eigenaars.

