Samenvatting van de gemeenteraad van 17 november 2014
Openbare vergadering
1


Goedkeuren verslag voorgaande gemeenteraad
De notulen van de voorgaande vergadering worden eenparig goedgekeurd.

2

Gemeenteraadslid – aanvraag van verhindering wegens medische redenen – verzoek tot
vervanging – aktename
 De gemeenteraad neemt akte van de verhindering wegens medische redenen van
gemeenteraadslid mevrouw Annemies Nijs.
 Het gemeenteraadslid zal voor de duur van de verhindering opgevolgd worden door
haar opvolger, aangeduid overeenkomstig het Kiesdecreet.
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Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging en installatie van plaatsvervangend
gemeenteraadslid
 De geloofsbrieven van mevrouw Marlies Deconinck, wonende te De Pinte, Jubileumlaan
5, worden goedgekeurd.
Met het oog op haar aanstelling als titelvoerend vervangend lid van de gemeenteraad
wordt zij uitgenodigd om de grondwettelijke eed af te leggen.
 Op verzoek van de voorzitter van de gemeenteraad de heer Wim Vanbiervliet, treedt
mevrouw Deconinck de vergaderzaal binnen en legt in handen van de voorzitter de
bedoelde eed af, namelijk "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te
komen".
Betreffende het vervullen van deze formaliteit worden overigens een afzonderlijk
proces-verbaal opgemaakt.
 Voornoemde mevrouw Deconinck wordt derhalve aangesteld als titelvoerend
plaatsvervangend gemeenteraadslid van mevrouw Annemie Nijs en neemt verder deel
aan de beraadslagingen van de gemeenteraad. De aanstelling geldt voor de duur van
de verhindering van mevrouw Annemie Nijs meer bepaald tot zolang de verhindering
wordt gestaafd door een medisch attest.

4

Gemeenteraadslid – aanvraag verhindering wegens medische redenen - vervanging van
rechtswege in de politieraad
 De gemeenteraad neemt akte van het feit dat mevrouw Annemie Nijs van rechtswege
wordt vervangen in de politieraad.
 Deze aktename zal overgemaakt worden aan de politieraad.

5

Ontslagaanvraag van raadslid – aktename
De gemeenteraad neemt akte van de brief van 27 oktober 2014, waarbij de heer
Gilbert Strumane ontslag neemt als titelvoerend gemeenteraadslid.

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing waarbij de voorzitter van de
gemeenteraad verklaart het ontslag van de heer Strumane te hebben ontvangen op 28
oktober 2014.
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Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging en installatie van plaatsvervangend
gemeenteraadslid
 De geloofsbrieven van de heer Jacky Weytens worden goedgekeurd.
Met het oog op zijn aanstelling als titelvoerend lid van de gemeenteraad wordt hij
uitgenodigd om de grondwettelijke eed af te leggen.
 Op verzoek van de voorzitter van de gemeenteraad de heer Wim Vanbiervliet, treedt
de heer Weytens de vergaderzaal binnen en legt in handen van de voorzitter de
bedoelde eed af, namelijk "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te
komen".
Betreffende het vervullen van deze formaliteit worden overigens een afzonderlijk
proces-verbaal opgemaakt.
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Voornoemde heer Jacky Weytens wordt derhalve aangesteld als titelvoerend
gemeenteraadslid en neemt verder deel aan de beraadslagingen van de gemeenteraad
Hervaststelling rangorde gemeenteraadsleden
 De rangorde van de raadsleden wordt opnieuw vastgesteld.

8

Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen
(IMEWO) – bijkomende kapitaalverhoging in het kader van optimalisatie aandelenbezit
nav Exit Electrabel nv
 De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur van de
Opdrachthoudende Vereniging IMEWO bijkomende voorgestelde kapitaalverhoging,
geformuleerd per brief aan de gemeente op 23 september 2014 en vertegenwoordigd
door aandelen A, waarbij door de gemeente als volgt ingeschreven wordt, namelijk

97 935,51 euro, activiteit elektriciteit (vertegenwoordigd door 3 794
aandelen Ae),

0 euro, activiteit gas (vertegenwoordigd door 0 aandelen Ag),
dit onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de exit Electrabel nv
(overname aandelen A2), die gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014.
 De gemeenteraad gaat akkoord om een som ten bedrage van 97 935,51 euro te
storten in de periode 2 januari tot uiterlijk 9 januari 2015 op het rekeningnummer
BE83 0910 1699 3015 van de Opdrachthoudende Vereniging IMEWO.
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Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen
(IMEWO) – overname aandelen door Exit Electrabel nv
 De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de aanvaarding van het door de Raad
van Bestuur van IMEWO per brief van 23 september 2014 voorgestelde aanbod tot
overname van de aandelen A2 van de deelnemende maatschappij Electrabel nv in de
Opdrachthoudende Vereniging IMEWO, die toekomen aan de gemeente, dit ten
bedrage van

901 116,20 euro voor de activiteit elektriciteit (18 632 aandelen Ae2) en
van

367 711,97 euro voor de activiteit gas (6 992 aandelen Ag2), gefinancierd
door een kapitaalvermindering ten belope van de overnameprijs door
terugstorting op de kapitaalaandelen A, die voorafgegaan wordt door de
incorporatie van de bestaande onbeschikbare reserves op 31 december 2013,
dit onder de opschortende voorwaarde van de effectieve overname van de
aandelen A2 van Electrabel nv, die gerealiseerd dient te zijn op 29 december
2014.
 De gemeenteraad geeft de opdracht aan de werkmaatschappij Eandis cvba om op 29
december 2014 de in het bovenvermelde besluit vermelde bedragen over te maken
aan Electrabel nv.
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Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen
(IMEWO) – aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor
de Algemene Vergaderingen tot de algehele vernieuwing van de gemeenteraden in
2019
 De gemeenteraadsbeslissing van 2 september 2013 betreffende de aanduiding van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger op alle Algemene
Vergaderingen van de Opdrachthoudende Vereniging IMEWO die vanaf het jaar 2014
georganiseerd worden tot en met 31 december 2018 blijft gehandhaafd.
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Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen
(IMEWO) – Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 9 december 2014
 Beraadslagen agenda
 Goedkeuren statutenwijziging
 Bepalen mandaat volmachtdrager
 De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de Algemene
Vergadering in buitengewone zitting van de Opdrachthoudende Vereniging IMEWO op
9 december 2014:

Akteneming van de overname van de aandelen van de deelnemende
maatschappij (Electrabel nv) door de openbare deelnemers – stand van zaken

Statutenwijzigingen:

-





Kennisneming bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en van de
Commissaris – in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen
– ter verantwoording van de wijziging aan het doel
- Goedkeuring van de statutenwijzigingen
- Actualisering van het register van aandelen en winstbewijzen

Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaamse decreet houdende de
Intergemeentelijke Samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategie voor het boekjaar 2015 alsook van de door de Raad van
Bestuur opgestelde begroting 2015

Uitkering voorschot op dividend 2014 – bekrachtiging

Volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis – bekrachtiging

Statutaire benoemingen

Statutaire mededelingen
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van
de Opdrachthoudende Vereniging IMEWO onder de opschortende voorwaarden, wat
het gedeelte mbt exit Electrabel betreft, van het aanvaarden door de openbare
deelnemers van de overdracht van de aandelen aangeboden door de deelnemende
maatschappij en de effectieve realisatie van de overname van deze aandelen en de
daarmee verbonden optimalisatie van het aandelenbezit.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering in buitengewone zitting van de Opdrachthoudende Vereniging IMEWO op
9 december 2014 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden mbt deze raadsbeslissing.
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Algemene gemeenteraadscommissie – hersamenstelling
De heer Jacky Weytens wordt voor de fractie Open VLD aangeduid als effectief
vertegenwoordiger in de algemene gemeenteraadscommissie.
Mevrouw Marijke Eeckhout wordt voor de fractie Open VLD aangeduid als
plaatsvervanger in de algemene gemeenteraadscommissie.
Mevrouw Marlies Deconinck wordt voor de fractie N-VA aangeduid als effectief
vertegenwoordiger in de algemene gemeenteraadscommissie en dit voor de duur van
de verhindering wegens medische redenen van mevrouw Annemie Nijs: Marlies
Deconinck.
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Gemeenteraadscommissie afvalbeheer – hersamenstelling
De heer Jacky Weytens wordt voor de fractie Open VLD aangeduid als effectief
vertegenwoordiger in de gemeenteraadscommissie afvalbeheer.
Mevrouw Marijke Eeckhout Volgend lid wordt voor de fractie Open VLD aangeduid als
plaatsvervanger in de gemeenteraadscommissie afvalbeheer.
Mevrouw Marlies Deconinck Volgend lid wordt voor de fractie N-VA aangeduid als
effectief vertegenwoordiger in de gemeenteraadscommissie afvalbeheer en dit voor de
duur van de verhindering wegens medische redenen van mevrouw Annemie Nijs.
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Gemeenteraadscommissie verzelfstandiging en tarifering – hersamenstelling
Mevrouw Marijke Eeckhout wordt voor de fractie Open VLD aangeduid als effectief
vertegenwoordiger in de gemeenteraadscommissie verzelfstandiging en tarifering.
De heer Jacky Weytens wordt voor de fractie Open VLD aangeduid als plaatsvervanger
in de gemeenteraadscommissie verzelfstandiging en tarifering.
Mevrouw Marlies Deconinck wordt voor de fractie N-VA aangeduid als plaatsvervanger
in de gemeenteraadscommissie verzelfstandiging en tarifering en dit voor de duur van
de verhindering wegens medische redenen van mevrouw Annemie Nijs.
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Beheersorgaan Socio-culturele infrastructuur (BeSoc) - wijziging afgevaardigden kennisname
 BeSoc is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gebruikers (verenigingen),
vertegenwoordigers uit de politieke fracties en deskundigen. Er werd een wijziging
ontvangen voor de vertegenwoordiging uit de fractie van Open VLD De Pinte –
Zevergem. De plaats van de heer Peter Dick wordt vanaf heden ingenomen door
mevrouw Christel Verleyen
Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+ vzw – aanduiden van een vertegenwoordiger en
een plaatsvervanger op de Algemene Vergaderingen
 De heer Jacky Weytens, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Serafien
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De Rijckelaan 19, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de
Algemene Vergaderingen van het Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+ vzw en te
machtigen 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 deze vergaderingen.
Mevrouw Marijke Eeckhout, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Frans
De Potterstraat 5, wordt aangeduid als plaatsvervanger.
De desbetreffende gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 wordt
opgeheven en vervangen door de genomen beslissingen in de gemeenteraad van
heden.

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vzw – aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger op de Algemene Vergaderingen
 Mevrouw Marijke Eeckhout, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Frans De
Potterstraat 5, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de
Algemene Vergaderingen van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw
en te machtigen 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 deze vergaderingen.
 De heer Jacky Weytens, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger.
 De desbetreffende gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 wordt opgeheven
en vervangen door de genomen beslissingen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde besluiten van onderhavige raadsbeslissing.
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Toerisme Oost-Vlaanderen vzw – aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervanger op de Algemene Vergaderingen
 De gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 betreffende de aanduiding van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger op de Algemene Vergaderingen
van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw blijft gehandhaafd.
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Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen (ERSV) vzw – aanduiden
van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de Algemene Vergaderingen
 De gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 betreffende de aanduiding van
plaatsvervangend vertegenwoordiger de heer Mark Van Neste, schepen, om de
gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van de vzw
ERSV Oost-Vlaanderen blijft gehandhaafd.
 De heer Jacky Weytens, gemeenteraadslid wordt aangeduid als effectief
vertegenwoordiger in vervanging van de heer Gilbert Strumane.
 Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding
geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad.
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Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
(O.V.S.G.) vzw – aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger op de
Algemene Vergaderingen
 De gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 betreffende de aanduiding van
de effectieve vertegenwoordiger mevrouw Benedikte Demunck, schepen, om de
gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van het
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse
Gemeenschap vzw blijft gehandhaafd.
 Mevrouw Marlies Deconinck, gemeenteraadslid wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger in vervanging van mevrouw Annemie Nijs,
gemeenteraadslid.
 Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding
geldig zolang de verhindering om medische redenen van mevrouw Annemie Nijs,
gemeenteraadslid, van toepassing is.
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Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen
(FINIWO) – aanduiden volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager voor de
Algemene Vergaderingen tot de algehele vernieuwing van de gemeenteraden in 2019
 De gemeenteraadsbelissing van 13 mei 2013 betreffende de aanduiding van een
volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager voor de Algemene
Vergaderingen van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en

Oost-Vlaanderen (FINIWO) tot de algehele vernieuwing van de gemeenteraden in 2019
blijft gehandhaafd.
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Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen
(FINIWO) – standpuntbepaling op de Algemene Vergadering in buitengewone zitting
van 12 december 2014
 Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, hecht de
gemeenteraad zijn goedkeuring aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van
de dagorde van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van FINIWO van
12 december 2014, zijnde:
 Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaamse decreet op de
Intergemeentelijke Samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategie voor het boekjaar 2015 alsook van de door de Raad van
Bestuur opgestelde begroting
 ECS – verkoop participatie
 Wind4Flanders – mogelijke nieuwe participatie
 Statutaire benoemingen
 Statutaire mededelingen
 FINIWO wordt verzocht om de gelden verkregen uit de ECS-verkoop van FINIWO
ten bedrage van 97 935,51 euro in de periode van 02 januari tot uiterlijk 09
januari 2015 op het rekeningnummer BE83 0910 1699 3015 van de
Opdrachthoudende Vereniging IMEWO te storten. Deze dienen te worden ingezet
om de kapitaalverhoging in IMEWO Ae2 aandelen (activiteit elektriciteit) te
financieren.
 De gemeente gaat akkoord om een beperkte liquiditeitskost (korte termijntarief
<1%) te betalen. Deze liquiditeitskost wordt betaald omwille van het feit dat
FINIWO de transactie realiseert begin januari maar dat het bestemmen van de
opbrengsten gerealiseerd door de verkoop van de participatie in ECS tot de
besluitvorming van de Algemene Vergadering van juni 2015 behoort.
 Aan de vertegenwoordiger van de gemeente, mevrouw Marijke Eeckhout,
gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Frans De Potterstraat 5, of
plaatsvervangend vertegenwoordiger mevrouw Chantal De Vriese,
gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 145, die zal
deelnemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van FINIWO van
12 december 2014, wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
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Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling
(VENECO²) – Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 4 december 2014 –
aanduiden volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager
 Mevrouw Lutgard Vermeyen, gemeenteraadslid wordt aangeduid als volmachtdrager
van de gemeente om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone
zitting van VENECO² op 4 december 2014.
 De heer Simon Suys, gemeenteraadslid wordt aangeduid als plaatsvervangend
volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van VENECO² op 4 december 2014.
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Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling
(VENECO²) – Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 4 december 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 Algemene Vergadering in buitengewone zitting van de
Dienstverlenende Vereniging VENECO² die plaatsvindt op 4 december 2014:
 Akteneming/goedkeuring verslag 53ste Jaarvergadering van 19 maart 2014
 Akteneming/goedkeuring verslag 54ste Jaarvergadering van 18 juni 2014
 Werkprogramma en begroting 2015
 Benoeming bestuurders.
 Aan de vertegenwoordiger van de gemeente De Pinte, houder van 96 aandelen, die zal
deelnemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van de
Dienstverlenende Vereniging VENECO² die plaatsvindt op 4 december 2014 om 20.00
uur in het Huis van de Bouw te 9052 Zwijnaarde, Tramstraat 59 wordt het mandaat
gegeven om:
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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.

IGS Westlede – Algemene Vergadering van 2 december 2014
 Beraadslagen agenda
 Bepalen mandaat volmachtdrager
 De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van deze Algemene
Vergadering en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de
agendapunten:
 Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 17 juni 2014
 Activiteiten en strategie
 Begroting 2015
 Toetreding tot vzw VNOC, Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria.
 Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering van IGS Westlede op 2 december 2014, wordt opgedragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden hiervoor opgenomen in het besluit.
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Gemeentelijke Holding nv – in vereffening – aanduiden van een vertegenwoordiger en
een plaatsvervanger op de Algemene Vergaderingen
 De gemeenteraadsbeslissing van 18 maart 2013 betreffende de aanduiding van een
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Algemene
Vergaderingen van de Gemeentelijke Holding nv – in vereffening blijft gehandhaafd.
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RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde – aanduiden van een vertegenwoordiger en
een plaatsvervanger voor de Plenaire Vergaderingen
 De gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 betreffende de aanduiding van
plaatsvervangend vertegenwoordiger de heer Mark Van Neste, schepen, om de
gemeente te vertegenwoordigen op de Plenaire Vergaderingen van RESOC
Meetjesland, Leiestreek en Schelde blijft gehandhaafd.
 De heer Jacky Weytens, gemeenteraadslid wordt aangeduid als effectief
vertegenwoordiger in vervanging van de heer Gilbert Strumane.
 Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding
geldig tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad.
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FARYS – voordracht van een vertegenwoordiger in het Directiecomité voor Secundaire
Diensten
 De gemeenteraadsbeslissing van 18 maart 2013 betreffende de voordracht van een
vertegenwoordiger in het Directiecomité voor Secundaire Diensten van de
TMVW/FARYS blijft gehandhaafd.
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FARYS – aanduiden van vertegenwoordigers en plaatsvervangers in de Algemene
Vergaderingen
 De gemeenteraadsbeslissing van 18 maart 2013 betreffende de aanduiding van de
effectieve vertegenwoordigers mevrouw Benedikte Demunck, schepen, de heer Mark
Van Neste, schepen, de heer Wim Vanbiervliet, GR-voorzitter/schepen om de
gemeente te vertegenwoordigen in de gewone en buitengewone Algemene
Vergaderingen van FARYS/TMVW blijft gehandhaafd.
 De gemeenteraadsbeslissing van 18 maart 2013 betreffende de aanduiding van de
plaatsvervangers mevrouw Jeanine Maes, gemeenteraadslid, de heer Trudo Dejonghe,
schepen, om de gemeente te vertegenwoordigen in de gewone en buitengewone
Algemene Vergaderingen van FARYS/TMVW blijft gehandhaafd.
De heer Jacky Weytens, gemeenteraadslid wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in vervanging van de heer Gilbert Strumane.
 Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
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-

EVA Jeugdhuis – Algemene Vergadering van 19 november 2014
Beraadslagen agenda
Bepalen mandaat vertegenwoordiger
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-

De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de Algemene Vergadering van EVA
Jeugdhuis Impuls van 19 november 2014
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering van EVA jeugdhuis Impuls van 19 november 2014 wordt opgedragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden hiervoor opgenomen in artikel 1.
EVA sportbeheer –Algemene vergadering van 4 december 2014
Beraadslagen agenda
Bepalen mandaat vertegenwoordiger
Het college neemt kennis van de agenda van de Algemene Vergadering van EVA
Sportbeheer van 4 december 2014 met als agendapunten:
* Nazicht volmachten
* Goedkeuring verslag AV 8 mei 2014
* Goedkeuring begroting 2015
* Financieel en boekhoudkundig verslag
* Toelichting MJP 14-19 actieplan 30 en 36 van VZW Sportbeheer eva
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering van EVA Sportbeheer van 4 december 2014 wordt opgedragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden hiervoor opgenomen in artikel 1.
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Oude Gentweg – aanleg fietspad oude spoorwegverbinding – aangepast ontwerpdossier
De raad keurt het ontwerpdossier goed over de aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel in een deel van de Oude Gentweg en de Hemelrijkstraat teneinde
enerzijds een nieuwe stap te zetten in de verdere uitbouw van een gescheiden
rioleringsstelsel en anderzijds de deels verouderde riolering te vernieuwen onder de
nieuw aan te leggen verharding in de Oude Gentweg en de Hemelrijkstraat. Het
project omvat de volgende werken:
In het deel tussen de Stijn Streuvelslaan en de woning Oude Gentweg 7 wordt er een
nieuwe gescheiden riolering (DWA d600 en RWA d700-800) aangelegd. Aan weerszijden
van de nieuwe rijweg (asfalt) wordt er een fietssuggestiestrook aangelegd op een
wegbreedte van maximaal 4,8 meter (tussen de greppels);
In het deel tussen de woningen Oude Gentweg 7 en 57 wordt de rijweg behouden en
wordt aan de kant van de even huisnummers de bomenrij verwijderd zodat de aanleg van
een dubbelrichtingsfietspad (uitgewassen beton / breedte 2,5 meter) mogelijk wordt;
Vanaf de woning Oude Gentweg 57 tot aan het kruispunt met de Hemelrijkstraat kan de
bomenrij aan weerszijden van de rijweg behouden blijven en wordt het
dubbelrichtingsfietspad aangelegd tussen de bomenrij en de perceelsgrens;
Het deel van de Oude Gentweg en de Klossestraat wordt aangelegd als autovrije straat
(doodlopend aan de Klossestraat) waarbij er wel toegang (met de auto) mogelijk is voor
de bewoners. Voor de fietsers komt er een fietsweg in uitgewassen beton met een
breedte van 3 meter;
 In de Hemelrijkstraat wordt er vanaf de Klossestraat tot ongeveer 160 meter voorbij
het kruispunt met de Oude Gentweg een gescheiden riolering aangelegd. In het deel
tussen de Klossestraat en de Oude Gentweg wordt er een rijweg in asfalt (breedte
4,50 meter + 2 greppels van 50cm breed) aangelegd; in het andere deel (160 meter)
heeft de asfaltweg een breedte van 3,5 meter met daarnaast 2 greppels van elk 50cm
breed.


-

-

-

-
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Gemeentelijke tussenkomst voor de uitvoering van een gescheiden afvoer van
afvalwater en hemelwater op privéterrein n.a.v. werken aan de openbare riolering in de
Oude Gentweg en Hemelrijkstraat - goedkeuring
De raad keurt de subsidiëring goed van de inwoners welke, door de aanleg van een
gescheiden rioleringsstelsel op het openbaar domein, volgens de Vlarem regelgeving
verplicht worden om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen op hun privaat
terrein. Door deze subsidiëring wordt de individuele kost en dus de financiële last voor
de betrokken inwoners verminderd.
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Subsidieregeling voor de verplichte scheiding van hemelwater en afvalwater op private
eigendom bij rioleringsprojecten – stopzetting subsidieregeling voor afgewerkte
projecten
De raad heeft beslist om voor de projecten ‘Stijn Streuvelslaan’, ‘Stationsstraat’ en

‘Berkenlaan – Wilgenstraat’ de subsidieregeling op te heven daar er geen einddatum
was bepaald voor de subsidieregeling waardoor deze ‘altijd’ geldig bleven.
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Gemeentelijke tussenkomst voor de uitvoering van een gescheiden afvoer van
afvalwater en hemelwater op privéterrein n.a.v. werken aan de openbare riolering in de
Bommelstraat en Breughellaan - verlenging subsidieregeling
 De raad heeft beslist om de subsidiëring van de inwoners welke, door de aanleg van
een gescheiden rioleringsstelsel op het openbaar domein, volgens de Vlarem
regelgeving verplicht worden om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen op
hun privaat terrein te verlengen met als nieuwe einddatum 30 juni 2016. Door deze
subsidiëring wordt de individuele kost en dus de financiële last voor de betrokken
inwoners verminderd.
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Daden van beschikking – Principebesluit verkoop multifunctioneel gebouw gelegen
Kerkplein te De Pinte
 De voormalige bibliotheek, gelegen Kerkplein 2 te De Pinte en kadastraal gesitueerd
De Pinte 1 ste afdeling – Sectie C nummer 144/Y3, met een nuttige oppervlakte van
400 m2, wordt via een systeem van openbare online biedingen onderhands verkocht.
 Het college van burgemeester en schepenen wordt overeenkomstig artikel 57 § 1 van
het gemeentedecreet belast met de voorbereiding en de samenstelling van het dossier
zoals het aanvragen van een opmetingsplan, bodemattest, energieprestatiecertificaat
en andere vereiste attesten.
 Het college van burgemeester en schepenen wordt overeenkomstig artikel 57 § 1 van
het gemeentedecreet belast met de verdere uitvoering van deze
gemeenteraadsbeslissing zoals de opmaak van een bestek met als voorwerp de
organisatie van online biedingen voor de verkoop van onroerende goederen, alsook de
verdere uitvoering ervan.
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Retributiereglement Speelpleinwerking Amigos_toevoeging sociaal tarief
Vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 een retributie te heffen op de
inschrijving van een kind voor de gemeentelijke speelpleinwerking Amigos.
Er wordt vooraf online ingeschreven en online betaald via het systeem van Ticketgang.
Men kan aan de kassa op de dag zelf betalen, hiervoor gelden andere tarieven.
Het bedrag van de retributie bedraagt:
Inwoners
Niet-inwoners
€ 3,25 voor een halve dag – vooraf online
€ 6,50 voor een halve dag – vooraf online
€ 4,00 voor een halve dag – aan de kassa de
€ 8,00 voor een halve dag – aan de kassa de
dag zelf
dag zelf
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners. Onder inwoners
wordt verstaan: het kind, of één van de ouders is gedomicilieerd in De Pinte. Onder
niet-inwoners wordt verstaan: noch het kind, noch de moeder of de vader is
gedomicilieerd in De Pinte.
Er wordt een sociaal tarief ingevoerd aan 50% van de verschuldigde retributie.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de voorwaarden
waaraan moet voldaan worden om van een sociaal tarief te genieten verder uit te
werken.
Het sociaal tarief ziet er als volgt uit:
Inwoners
Niet-inwoners
€ 1,63 voor een halve dag – vooraf online
€ 3,25 voor een halve dag – vooraf online
€ 2,00 voor een halve dag – aan de kassa de
€ 4,00 voor een halve dag – aan de kassa de
dag zelf
dag zelf
Terugbetaling deelnamegelden: annulatie of afwezigheden worden voorafgaand en
schriftelijk gemeld, bij voorkeur via e-mail (jeugddienst@depinte.be) of schriftelijk
(OCP, Polderbos 20, 9840 De Pinte t.a.v. de jeugddienst). De retributie wordt
terugbetaald onder aftrek van 1,5 euro administratieve kosten per dag.
Wanneer kinderen na 18 uur worden opgehaald dient een bijkomend bedrag van 5
euro per kind – contant betaald te worden.
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze retributie toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op inkomsten.
Bij weigering of nalatigheid om het verschuldigd recht te betalen geschiedt de
invordering overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging voor zover de schuld ten
aanzien van de gemeente betwist wordt.
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Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart: Meerjarenplanaanpassing 2014-2019/1
De gemeenteraad neemt kennis van de meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 van de
kerkfabriek O.L.-Vrouw Hemelvaart te Zevergem.
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Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart – budgetwijziging 2014/1 - kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek O.-L.Vrouw Hemelvaart te Zevergem.
40
Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart – budget 2015 - kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2015 van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw
Hemelvaart te Zevergem.
41
Kerkfabriek Sint Nicolaas Tolentijn – budgetwijziging 2014/1 - kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek SintNicolaas Tolentijn te De Pinte.
42
Kerkfabriek Sint Nicolaas Tolentijn – budget 2015 - kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Nicolaas
Tolentijn te De Pinte.
43
OCMW – Meerjarenplanaanpassing 2014-2019/1 - goedkeuren
De gemeenteraad neemt kennis van de meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 van het OCMW
De Pinte.
44
OCMW – Budgetwijziging 2014 - kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2014/1 van het OCMW De Pinte.
45
OCMW De Pinte: budget 2015 - kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2015 van het OCMW De Pinte.
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Brandweer – forfaitaire bijdragen 2012 en 2013 – afrekening en berekening - advies
De gemeenteraad geeft een gunstig advies inzake de forfaitaire bijdrage brandweer 2012 +
2013.
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Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) – bemiddelingsprocedure – federale
bemiddelaar voorzien voor het gerechtelijk arrondissement Gent – samenwerking met
de Stad Gent – verlenging contract - aanpassing
 De gemeenteraad neemt kennis van de vormelijke wijzigingen die werden aangebracht
aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de gemeente De Pinte
inzake de bemiddelingsprocedure in kader van de Gemeentelijke Administratieve
Sancties, voortvloeiend uit het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering
met betrekking tot de jeugdcriminaliteit, goed.
De huidige overeenkomst gaat in op 17 juni 2014 en is voor onbepaalde duur geldig.
De gemeente De Pinte kan het akkoord opzeggen mits een aangetekende
opzeggingsbrief, minstens 3 maanden voor het einde van de jaarlijkse
subsidiëringsperiode of binnen een periode van 3 maanden na de kennisgeving van
een verlaging van de federale subsidiëringregeling.
Toelating voor het plaatsen van camerabewaking op het openbaar domein - advies
De gemeenteraad verleent gunstig advies inzake plaatsing met inbegrip van
voornoemde locaties op voorwaarde dat de camera ter hoogte van de N60 niet kan
geplaatst worden op grondgebied Gent en nadat daartoe de nodige stappen zonder
gunstig resultaat zijn gezet.
 Afschrift van deze beslissing wordt meegedeeld aan de Politiezone Schelde-Leie.
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Onderwijs – Vraag tot opheffing van het zonaal leerlingenvervoer in het gewoon
onderwijs
 De gemeenteraad gaat akkoord met de opheffing van het zonaal leerlingenvervoer in
het gewoon onderwijs in De Pinte.
Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter van de gemeenteraad deelt de data voor de
gemeenteraadszittingen van 2015 mee: 26/01/2015, 23/02/2015,

16/03/2015, 20/04/2015, 18/05/2015, 15/06/2015, 31/08/2015,
19/10/2015, 16/11/2015, 14/12/2015 en 16/12/2015.
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Renovatie/herinrichting gemeentehuis – toelichting (punt aangevraagd door raadslid
Frans Naessens)
 Raadslid Naessens wenst uitleg te verkrijgen over het collegebesluit van 20 oktober
2014 in verband met de renovatie/herinrichting van het gemeentehuis. Hij heeft
hierover de volgende vragen:
1.Waarom wordt deze opdracht door het college gegund bij wijze van
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en niet mèt bekendmaking? Er wordt
geantwoord dat het in deze beslissing voornamelijk gaat over het aanduiden van een
ontwerper en niet over het plan op zich waarbij er op voorhand al duidelijk werd
aangegeven welke richting we wensen uit te gaan en we via het gericht aanschrijven
van deze ontwerpers er een grote kans wordt gemaakt dat zij aan onze vereisten
kunnen tegemoetkomen.
2. Daarnaast wenst raadslid Naessens informatie over de inhoud van deze plannen.
Er wordt geantwoord dat voornamelijk volgende zaken worden gerenoveerd: het dak
en de gevel, de raadzaal, de balie van de burgerzaken en omgevingsaanleg. Het
college opteert voor een globale aanpak, dit houdt een studieopdracht in gekoppeld
aan een uitvoerige nota. De weerhouden plannen zullen voorgelegd worden aan de
gemeenteraad ter kennisgeving.
De plannen moeten uiteraard een meerwaarde hebben op vlak van duurzaamheid en
de keuze van milieuvriendelijke materialen wordt vooropgesteld.
3. Wat is het standpunt van het college indien blijkt dat de offertes de opdracht van
85.000 euro overschrijden?
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Gemeentelijk interventieplan bij dreigend stroomtekort (punt aangevraagd door
raadslid Willem Rombaut)
 Raadslid Willem Rombaut wenst het plan van aanpak van de gemeente te vernemen
in verband met het afschakelplan in geval van dreigend stroomtekort.
 Er wordt geantwoord dat onze gemeente over een Gemeentelijk Algemeen Nood- en
Interventieplan (GANIP) beschikt die bij een dergelijke situatie in werking treedt.
Het gemeentebestuur is namelijk al geruime tijd bezig met een grondige update van
dit plan en het houden van oefeningen, dit met behulp van de provincie. De
veiligheidscel komt hiervoor op geregelde tijdstippen samen.
In het licht van de mogelijke sroomonderbrekingen wordt de frequentie van de
samenkomsten van die veiligheidscel nu nog opgedreven.
Er werd reeds overleg gepleegd met het WZC i.v.m. hun meest zorgbehoevende
patiënten, contacten gelegd met de huisartsen om na te gaan welke inwoners
mogelijks opvang nodig hebben, afspraken gemaakt met de politiezone om een wagen
met radioverbinding aan het wijk- en hoofdcommissariaat ter beschikking te stellen,
afspraken gemaakt met de gemeente Nazareth om -in geval van onderbrekinggebruik te kunnen maken van hun infrastructuur, om een crisis- en
communicatiecentrum te openen, vermits zij niet opgenomen zijn in het afschakelplan.
We proberen verder nog meer concrete informatie te verkrijgen van de spoorwegen,
omdat het op dit moment nog niet duidelijk is of het treinverkeer beperkt of helemaal
niet zal uitrijden op die dag.
Ondertussen is er nog een Provinciaal Algemeen Nood- en InterventiePlan in de maak,
waar we momenteel nog geen zicht op hebben.
Tevens zullen we alle mogelijke communicatiemiddelen inzetten om te informeren en
te sensibiliseren, en de campagne OFF/ON daadwerkelijk te ondersteunen en hier de
nodige ruchtbaarheid aan geven in publicaties en te promoten bij de eigen
gemeentelijke diensten.


Gezien het uitvoerige antwoord, wordt dit punt niet meer ter stemming voorgelegd.

