Verslag van de gemeenteraad van 29 september 2014
Openbare vergadering
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Goedkeuren verslag voorgaande gemeenteraad
 Het verslag wordt eenparig goedgekeurd.
Tijdelijk vervangend gemeenteraadslid - kennisname beëindiging van de vervanging
wegens wegvallen verhindering
 Mevrouw Roxane de Giey, gemeenteraadslid, was verhinderd wegens studieredenen
vanaf 18 februari 2013 tot en met 21 september 2014.
 Mevrouw Marijke Eeckhout vervangt haar gedurende deze periode. Vanaf 22
september 2014 dient mevrouw de Giey haar ambt als effectief gemeenteraadslid
terug op te nemen.
 De raad neemt daarvan akte.
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Ontslagaanvraag van raadslid – aktename
 De gemeenteraad neemt akte van de brief van 15 september 2014, waarbij
mevrouw Roxane de Giey, wonende te De Pinte, Baron de Gieylaan 165, ontslag
neemt als titelvoerend gemeenteraadslid.
 De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing waarbij de voorzitter van de
gemeenteraad verklaart het ontslag van mevrouw de Giey te hebben ontvangen
op 17 september 2014.
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Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging en installatie van opvolgende
gemeenteraadslid
 De geloofsbrieven van mevrouw Marijke Eeckhout, wonende te De Pinte, Frans
De Potterstraat 5, worden goedgekeurd.
 Met het oog op haar aanstelling als titelvoerend effectief lid van de
gemeenteraad wordt zij uitgenodigd om de grondwettelijke eed af te leggen.
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Hervaststelling rangorde gemeenteraadsleden
 De rangorde van de raadsleden wordt opnieuw vastgesteld.
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Subsidiereglement Internationale Solidariteit
 De gemeenteraad keurt het subsidiereglement Internationale Solidariteit goed.
 Het subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking van 20 april 2009 wordt
stopgezet.
 Het subsidiereglement Internationale solidariteit gaat in vanaf 1 oktober 2014.
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Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland
(IVM ov) – Algemene Vergadering van 10 december 2014
Beraadslagen agenda
Goedkeuren statutenwijziging
Goedkeuren kruisparticipatie IVM–IDM
Goedkeuren activiteiten en strategieën 2015
Goedkeuren begroting 2015
Goedkeuren beslissing Raad van Bestuur IVM betreffende goedkeuring statuten BW2E
vzw
Bepalen mandaat volmachtdrager
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda en aan elk individueel
agendapunt van de Algemene Vergadering van de IVM op 10 december 2014:
 Statutenwijziging – goedkeuring
 Kruisparticipatie IVM/IDM
- Toetreding IDM tot IVM – goedkeuring
- Toetreding IVM tot IDM – goedkeuring
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 Activiteiten en strategieën van volgend boekjaar – bespreking
 Begroting IVM 2015 – goedkeuring
 Statuten BW2E vzw – goedkeuring
 Varia.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde statutenwijziging.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de kruisparticipatie IVM/IDM (toetreding
IDM tot IVM en toetreding IVM tot IDM).
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur van de
IVM voorgestelde begroting 2015.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur van de
IVM voorgestelde activiteiten en strategieën van het boekjaar 2015.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de beslissing van de Raad van Bestuur
van de IVM genomen op 19 augustus 2014, waarin de statuten van de vzw BW2E
worden goedgekeurd.
De vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente
wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering van de IVM van 10 december
2014 zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden. De volmachtdrager beschikt over het totaal van het aantal
stemmen waarover de gemeente beschikt, zijnde 10 204 stemmen.
Gemeentepersoneel – vakantieregeling 2015 – vaststellen compensatieverlofdagen
De gemeenteraad keurt de voorgestelde vakantieregeling voor 2015 goed.
De compensatiedagen worden vastgelegd op volgende data: 15 mei, 20 juli, 17
augustus, 24 december en 31 december 2015.

Gemeentelijke Basisschool – aanduiding vertegenwoordiger voor de centrumraad van
het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Deinze
 Mevrouw Ann Delie, waarnemend directeur van de Gemeentelijke Basisschool De
Pinte, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het schoolbestuur van de
Gemeentelijke Basisschool De Pinte in de centrumraad van het vrij centrum voor
leerlingenbegeleiding Deinze.
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Mededelingen van de voorzitter
 De voorzitter van de gemeenteraad deelt mee dat er een infovergadering in
verband met het RUP Scheldedorp plaatsvindt op 1 oktober 2014 in de
Veldblomme. Op 18 oktober 2014 is er een onthaalmoment voor nieuwe
inwoners. Tenslotte laat hij weten dat er een algemene
gemeenteraadscommissie zal plaatsvinden op 9 oktober 2014 om 19.30 u in de
schepenzaal.
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Pastorie Zevergem – dringende herstellingswerken
Er wordt goedkeuring gehecht aan de uitgave om bijkomende schade te vermijden.
De nodige kredieten ten gevolge van deze investeringen worden onverwijld
ingeschreven in de eerstkomende budgetwijziging.

Besloten vergadering
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Gemeentepersoneel – aanstelling van een stedenbouwkundig ambtenaar (m/v) A1a –
A3a in statutaire functie met een proeftijd van één jaar
 De gemeenteraad keurt de aanstelling goed van mevrouw Joke Vansteenbrugge als
stedenbouwkundig ambtenaar in statutair verband met een proeftijd van één jaar
goed.

