Verslag van de gemeenteraad van 25 augustus 2014
Openbare vergadering
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Goedkeuren verslag voorgaande gemeenteraad
 Het verslag wordt eenparig goedgekeurd mits de aanpassing van de
schrijfwijze van de naam Lieven Lekens.
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Rapport externe audit - kennisname
 In april 2014 voerde Audit Vlaanderen een organisatie-audit uit in de
gemeente De Pinte. Deze audit evalueerde de adequaatheid van het interne
controlesysteem aan de hand van tien thema’s. De Leiddraad
Organisatiebeheersing die door de Vlaamse Overheid voor alle lokale besturen
werd uitgewerkt, werd hierbij door de auditoren als toetsingskader
gehanteerd. De audit-opdracht had als voornaamste doelstelling het
management te sensibiliseren in de verdere uitbouw van het intern
controlesysteem (of organisatiebeheersysteem) en hierover verantwoording af
te leggen aan het beleid. Het resultaat van de audit resulteerde in een
oplijsting van sterke punten alsook verbeterpunten voor het
managementteam. Verder formuleerde het audit-comité ook een viertal
aanbevelingen die aan de gemeenteraad dienen ter kennis worden gebracht.
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Verkaveling Melkerij – voorstel wijziging riolering
 Er wordt goedkeuring verleend aan het voorstel van wijziging van riolering
voor de voorgestelde verkaveling ‘Melkerij’ gelegen in De Pinte, deelgemeente
Zevergem, Pont-Noord 9, gekend ten kadaster 2de afdeling, sectie A, nummers
485/D, 486/C, 486/E,488/F en 490/C, volgens plan opgemaakt door
studiebureau Goen uit Wetteren.
 De overige voorwaarden gesteld bij de reeds goedgekeurde verkaveling 460
van 5 oktober 2009 blijven behouden.
 Het diensthoofd grondzaken van de gemeente De Pinte zal het toezicht
waarnemen over de uit te voeren werken.
 Na de uitvoering van de werken zal de verkavelaar de bedding van de weg,
alsook de gronden bestemd door openbaar nut, alsmede alle uitrustingen in
goede staat aan de gemeente kosteloos afstaan. Deze afstand zal geschieden
op eenvoudig verzoek en ten laatste na vijf jaar van de voorlopige oplevering
van de werken.
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RUP Zevergem Scheldedorp – voorlopige vaststelling
Het voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor Zevergem Scheldedorp
wordt voorlopig aanvaard en wordt in openbaar onderzoek gebracht.
Opmaak nieuw mobiliteitsplan – bestek en gunningswijze voor het aanstellen van een
studiebureau
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht
‘Opmaak nieuw mobiliteitsplan’, opgesteld door de dienst Grondzaken. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt 27 200,00 euro + 5 712,00 euro (BTW) = 32 912,00 euro.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Het college wordt gemachtigd de prijsvraagproecedure op te starten en de opdracht te
gunnen overeenkomstig de voorwaarden van het bestek.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget (0200-01 / 214307).
Het college wordt belast met het indienen van een subsidieaanvraag.
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Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg - Parkeerplaatsen voor personen met een handicap
 Er worden één of meerdere parkeerplaatsen voor personen met een handicap voorzien
op volgende plaatsen:
 Baron de Gieylaan (bibliotheek): 2 parkeerplaatsen
 Kasteellaan (De post): 1 parkeerplaats
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 Kasteellaan (OCMW): 2 parkeerplaatsen
 Kerkplein: 3 parkeerplaatsen
 Blijpoel (parking achter kerkhof): 1 parkeerplaats
 Zevergem (kerk): 1 parkeerplaats
 Pont Zuid 8: 1 parkeerplaats
 Koning Albertlaan 1 (Gemeentehuis): 2 parkeerplaatsen
 Pintestraat (Sociaal huis): 1 parkeerplaats
 Polderbos (OCP): 2 parkeerplaatsen
 Florastraat (station): 1 parkeerplaats
 Stationsstraat (station): 2 parkeerplaatsen
 Vredestraat (kerkhof): 1 parkeerplaats
 Pintestraat (aan ingang kerk): 1 parkeerplaats
 Veldstraat (parking achter Veldblomme): 1 parkeerplaats
 Julien Anthierenslaan: 3 parkeerplaatsen
 Sportpark Moerkensheide: 3 parkeerplaatsen
De parkeerplaatsen worden aangeduid door het verkeersteken E9a al dan niet met
onderbord.
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse
Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.

Aanpassing reglement van inwendige orde Sportpark Moerkensheide
De aangepaste versie van het reglement van inwendige orde voor gebruik van
Sportpark Moerkensheide goed te keuren.
 De beslissingsbevoegdheid in verband met het goedkeuren van wijzigingen aan de
gebruikersovereenkomsten en het reglement van inwendige orde voor het gebruik van
Sportpark Moerkensheide aan het college over te dragen met dien verstande dat de
beslissingen in dit verband steeds ter kennisgeving aan de gemeenteraad zullen
worden voorgelegd.
 De beslissing over te maken aan TMVW – Waterlink voor verder gevolg en uitvoering.
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Gemeentepersoneel – vacant verklaren van een betrekking voor de functie van
stedenbouwkundig ambtenaar (M/V) - (A1a-A3a) in statutair verband
 De betrekking wordt open verklaard. Een wervingsreserve voor deze functie wordt
aangelegd voor twee jaar.
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Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn – goedkeuringsbesluit gouverneur – rekening
2013 - kennisname
 Er wordt kennis genomen van de goedkeuring door de provinciegouverneur van
7 juli 2014 van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Sint-Nicolaas-Tolentijn
in De Pinte.
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Kerkfabriek O.-L.-Vr.-Hemelvaart: goedkeuringsbesluit jaarrekening 2013 kennisname
 Er wordt kennis genomen van de goedkeuring door de provinciegouverneur van 7 juli
2014 van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van de kerkfabriek Onze-LieveVrouw-Hemelvaart te Zevergem.
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Jaarrekening 2013 - goedkeuring
Het gecumuleerde budgettaire resultaat 2013 wordt vastgesteld op 2 838 458,44
euro.
Het overgedragen tekort bedraagt 955 908,50 euro en bestaat uit een operationeel
tekort van 1 398 472,04 euro, een financieel overschot van 492 158,18 euro en een
uitzonderlijk tekort van 49 594,64 euro.
De balans op 31 december 2013 wordt vastgesteld op 46 150 753,77 euro in activa en
46 150 753,77 euro in passiva.
De jaarrekening dienstjaar 2013 wordt vastgesteld.
De jaarrekening dienstjaar 2013 wordt bezorgd aan de provinciegouverneur.
Een afschrift van het besluit wordt verzonden aan de heer Gouverneur van OostVlaanderen.
OCMW – jaarrekening 2013 - kennisname
Er wordt kennis genomen van de jaarrekening 2013 van het OCMW De Pinte.
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Meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 – goedkeuringsbesluit gouverneur kennisname
 De gemeenteraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van het meerjarenplan
2014-2019 en budget 2014.
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Toerisme Leiestreek vzw – statutenwijziging – vertegenwoordigers Algemene
Vergadering - kennisname
 De gemeenteraad neemt kennis van de gewijzigde samenstelling van de Algemene
Vergadering van Toerisme Leiestreek vzw voor de leden-gemeenten waardoor de
beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 betreffende de aanduiding van
de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger als toegetreden lid ten persoonlijken
titel, wordt opgeheven.
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Gemeentelijke Basisschool –schoolreglement
De gemeenteraad keurt het geactualiseerde schoolreglement goed.
Gemeentelijke Basisschool – aanwenden werkingsbudget voor beleidsondersteuning
De gemeenteraad gaat akkoord om vijf extra lestijden toe te kennen aan de
Gemeentelijke Basisschool De Pinte.
Flankerend onderwijs – sociale voordelen – middagtoezicht - aanpassing
De verschillende basisscholen van De Pinte en Zevergem wensen eenzelfde tarief te
hanteren voor het uitbetalen van de toezichters tijdens het middagtoezicht om
concurrentie tussen de scholen te vermijden. De gemeenteraad stelt hierbij het
nieuwe bruto uurloon vast voor uitbetaling aan de toezichters van het middagtoezicht.

Mededelingen van de voorzitter
De voorzitter deelt volgende belangrijke data mee:
Op 3 september gaat om 20 uur in de cultuurzaal van het Ontmoetingscentrum
Polderbos een informatievergadering door in verband met de geplande wegenis- en
rioleringswerken in de Oude Gentweg en de Hemelrijkstraat.
- Op 9 september 2014 om 20 uur gaat er in het Ontmoetingscentrum Polderbos een
informatievergadering door met betrekking tot het ontwikkelingsproject voor het
woongebied tussen de Bommelstraat, Daningsdreef en Warande.
- Op 3 oktober 2014 is er in de Veldblomme een plenaire vergadering voor de inwoners
gepland met betrekking tot het RUP Scheldedorp.
 Verder neemt de raad kennis van het bericht van ReSoc inzake de regierol sociale
economie met de melding dat er geen subsidie werd toegekend voor de opgenomen
acties in het Meerjarenplan binnen onze regio.

-

Punten aangevraagd door raadsleden:
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Wijziging huishoudelijk reglement gemeenteraad
De gemeenteraad gaat over tot stemming en beslist eenparig om dit punt te
verdagen.
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Aanstelling voorzitter gemeenteraadscommissie algemene zaken en intergemeentelijke
samenwerking
 De gemeenteraad gaat over tot stemming en beslist eenparig om dit punt te
verdagen.
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Aanpassingswerken mobiliteit Baron de Gieylaan

1.Aanpassen van de drempels
o Werd voor deze aanpassingen een stedenbouwkundig aanvraag ingediend?
- Stedenbouwkundige aanvraag: Neen, dit werd door onze diensten nagekeken
en is niet vergunningsplichtig. (cfr. ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot
bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning
nodig is’ – art.10)

o

o
o


o

o

o
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Werd voor deze aanpassingen formeel advies ingewonnen bij de verkeersraad en/of
andere adviesraden?
- Formeel advies? Er werd wel advies gevraagd aan de LEM-raad (cfr. Verslag
d.d. 05/02/2014 – AP5) en niet aan andere adviesraden, maar is één van de
acties van het beleidsplan en is toen bij de opmaak wel aan de adviesraden
voorgelegd. Het leeft heel sterk bij de inwoners.
Is er een inspraakmoment georganiseerd voor omwonenden, school en/of handelaars.
- Inspraakmoment: neen, maar lijkt ons ook niet strikt noodzakelijk
Welke flankerende maatregelen zijn genomen om de snelheid in de Baron de Gieylaan
te doen naleven?
- Flankerende maatregelen snelheid: zal worden gemonitord via snelheidsmeting
politie.
2. Opstellen gemeenteplein
Behoort deze parkeerzone al dan niet tot de blauwe zone
- Parkeerzone bij blauwe zone? Ja, ook externe firma is hiervan op de hoogte
maar momenteel is er de afspraak om nog niet te controleren en te
verbaliseren aangezien er nog een extra bord moet worden geplaatst en
hierover nog moet worden gecommuniceerd naar de bevolking.
Vanuit welke visie werd deze parkeerzone toegevoegd?
- Vanuit welke visie: het is een onderdeel van het meerjarenplan – OD1419.05AP1419.09-A022001.01. ‘Groene accenten en herinrichten plein rond het
gemeentehuis’. Er werd bovendien een toenemende parkeerdruk vastgesteld.
Bij een eerdere bespreking werd door de burgemeester gesteld dat het plein tijdens de
vakantiemaanden zou afgesloten worden. Waarom werd dit niet gedaan?
- Tijdens zomermaanden: is inderdaad niet gebeurd maar het was de intentie
om dit af te sluiten met bloembakken of wegneembare paaltjes en die waren
nog niet beschikbaar.
3. Aanbrengen grasplein
Werd voor deze aanpassing een stedenbouwkundige aanvraag ingediend?
- Stedenbouwkundige aanvraag voor deze aanpassing? Neen, dit werd door onze
diensten nagekeken en is niet vergunningsplichtig (cfr. ’Besluit van de Vlaamse
Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige
vergunning nodig is’ -art.8 en 10).
Wat is de totale kostprijs van deze werken
- Totale kostprijs: bedraagt 12 984,39 euro en is minder dan het geraamd
bedrag.

