Verslag van de vergadering van 17 november 2014
Openbare vergadering
1
Goedkeuren verslag voorgaande gemeenteraad
De notulen van de voorgaande vergadering worden eenparig goedgekeurd mits het punt in
verband met de Bosstraat aan te passen. Hierbij moet genotuleerd worden dat er ook andere
snelheidsremmende maatregelen worden genomen.
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Gemeenteraadslid – aanvraag van verhindering wegens medische redenen –
verzoek tot vervanging – aktename
De gemeenteraad
Gelet op artikel 14 en 16 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de brief van 3 oktober 2014 uitgaande van zetelend gemeenteraadslid mevrouw
Annemie Nijs, wonende te 9840 De Pinte, Nieuwstraat 9, waarbij aan de voorzitter van de
gemeenteraad wordt medegedeeld dat zij wegens medische redenen niet aanwezig zal zijn op
de komende vergaderingen van de gemeenteraad en vervangen wenst te worden;
Overwegende dat mevrouw Nijs vanaf 3 oktober 2014 voor onbepaalde tijd wenst vervangen
te worden;
Gelet op het geneeskundig getuigschrift van 3 oktober 2014;
Overwegende dat de gemeenteraad akte dient te nemen van de verhindering;
Besluit:
Art.1. De gemeenteraad neemt akte van de verhindering wegens medische redenen van
gemeenteraadslid mevrouw Annemies Nijs.
Art.2. 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 gemeenteraad
Gelet op art. 15 en 16 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
Gelet op artikel 248 en volgende van het Gemeentedecreet in verband met het bestuurlijk
toezicht;
Gelet op de beslissing van heden 17 november 2014 waarbij de gemeenteraad akte neemt
van de verhindering wegens medische redenen van onbepaalde duur van het zetelend
gemeenteraadslid mevrouw Annemie Nijs;
Overwegende dat de duur van verhindering momenteel gestaafd wordt door een ziekteattest
tot en met 31 december 2014;
Overwegende dat het gemeenteraadslid voor de duur van de verhindering zal opgevolgd
worden door haar opvolger, aangeduid overeenkomstig het Kiesdecreet;
Overwegende dat mevrouw Annemie Nijs, ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezing
van 14 oktober 2012, op de kandidatenlijst nr.2 NV-A verkozen werd;
Gelet op het besluit van de Raad voor verkiezingsbetwistingen van 19 november 2012 waaruit
blijkt dat de verkiezing van 14 oktober 2012 geldig wordt verklaard;
Gelet op het proces-verbaal betreffende de gemeenteraadsverkiezing, waaruit blijkt dat op de
kandidatenlijst nr.2 NV-A , mevrouw Marlies Deconinck, wonende te De Pinte, Jubileumlaan 5,
als eerst opvolgend gemeenteraadslid wordt verkozen;
Gelet op de geloofsbrieven;
Overwegende dat uit de voorgelegde documenten blijkt dat mevrouw Deconinck sedert de
verkiezing zonder enige onderbreking aan de voor de verkiesbaarheid gestelde vereisten
voldaan heeft; derhalve tot op dit ogenblik niet heeft opgehouden er aan te voldoen, tevens
dat zij zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid met het mandaat van
gemeenteraadslid;
Besluit eenparig:
Art.1. 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.

Art.2. 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.
Art.3. 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.
Vervoegt de zitting: Marlies Deconinck.
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Gemeenteraadslid – aanvraag verhindering wegens medische redenen vervanging van rechtswege in de politieraad
De gemeenteraad
Gelet op artikel 22 van de Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst van 7
december 1998 dat stelt dat een lid van de politieraad dat in de gemeenteraad of als
burgemeester wegens verhindering wordt vervangen, van rechtswege voor dezelfde duur
wordt vervangen in de politieraad;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 02 januari 2013 waarbij de gemeenteraad
akte neemt van de lijst van de verkozen effectieve leden en hun opvolgers voor de politieraad;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden, 17 november 2014, waarbij er akte
genomen wordt van de verhindering wegens medische redenen van raadslid Annemie Nijs;
Overwegende dat mevrouw Annemie Nijs naast gemeenteraadslid ook een lid van de
politieraad is;
Besluit:
Art.1. De gemeenteraad neemt akte van het feit dat mevrouw Annemie Nijs van rechtswege
wordt vervangen in de politieraad.
Art.2. Deze aktename zal overgemaakt worden aan de politieraad.
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Ontslagaanvraag van raadslid – aktename
De gemeenteraad
Gelet op art. 15 en 16 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de brief van 27 oktober 2014 uitgaande van de heer Gilbert Strumane, Mieregoed 33,
De Pinte, waarbij hij zijn ontslag indient als effectief gemeenteraadslid;
Overwegende dat deze brief gericht is aan de voorzitter van de gemeenteraad;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad kennis heeft genomen van het ontslag
van de heer Gilbert Strumane op datum van 28 oktober 2014, waardoor dit ontslag zijn
definitief karakter heeft verkregen;
Overwegende dat een ontslagnemend gemeenteraadslid in dienst blijft tot wanneer de
opvolger is geïnstalleerd;
Overwegende dat de gemeenteraad daarvan akte dient te nemen;
Besluit:
Enig artikel. De gemeenteraad neemt akte van de brief van 27 oktober 2014, waarbij de
heer Gilbert Strumane, Mieregoed 33, De Pinte, 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 gemeenteraad
Gelet op art. 15 en 16 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
Gelet op artikel 248 en volgende van het Gemeentedecreet in verband met het bestuurlijk
toezicht;
Gelet op de beslissing van heden 17 november 2014 waarbij de gemeenteraad akte neemt
van de brief van 27 oktober 2014 waarbij de heer Gilbert Strumane ontslag neemt als
titelvoerend gemeenteraadslid en waarbij de gemeenteraad tevens kennis neemt van de
beslissing van de voorzitter van de gemeenteraad waarbij hij verklaart het ontslag van de
heer Strumane te hebben ontvangen op 28 oktober 2014;
Overwegende dat het gemeenteraadslid zal vervangen worden door zijn opvolger, aangeduid
overeenkomstig het Kiesdecreet;
Overwegende dat de heer Gilbert Strumane, ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezing
van 14 oktober 2012, op de kandidatenlijst nr.1 – Open Vld verkozen werd;

Gelet op het besluit van de Raad voor verkiezingsbetwistingen van 19 november 2012 waaruit
blijkt dat de verkiezing van 14 oktober 2012 geldig wordt verklaard;
Gelet op het proces-verbaal betreffende de gemeenteraadsverkiezing, waaruit blijkt dat op de
kandidatenlijst nr.1 Open Vld, de heer Jacky Weytens, wonende te De Pinte, Serafien De
Rijckelaan 19, nu als eerst opvolgend gemeenteraadslid staat gerangschikt;
Gelet op de geloofsbrieven;
Overwegende dat uit de voorgelegde documenten blijkt dat de heer Weytens sedert de
verkiezing zonder enige onderbreking aan de voor de verkiesbaarheid gestelde vereisten
voldaan heeft; derhalve tot op dit ogenblik niet heeft opgehouden er aan te voldoen, tevens
dat hij zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid met het mandaat van
gemeenteraadslid;
Besluit eenparig:
Art.1. De geloofsbrieven van de heer Jacky Weytens, wonende te De Pinte, Serafien De
Rijckelaan 19, worden goedgekeurd.
Met het oog op zijn aanstelling als titelvoerend lid van de gemeenteraad wordt hij
uitgenodigd om de grondwettelijke eed af te leggen.
Art.2. 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.
Art.3. Voornoemde heer Jacky Weytens wordt derhalve aangesteld als titelvoerend
gemeenteraadslid en neemt verder deel aan de beraadslagingen van de gemeenteraad.
Vervoegt de zitting: Lutgard Vermeyen, Jacky Weytens.

Volgnummer
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Hervaststelling rangorde gemeenteraadsleden
De gemeenteraad
Gelet op de artikelen 8 tot en met 15 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van heden 17 november 2014 waarbij mevrouw Marlies Deconinck werd
aangesteld als titelvoerend vervangend gemeenteraadslid in vervanging van het verhinderde
raadslid mevrouw Annemie Nijs;
Gelet op de beslissing van heden 17 november 2014 waarbij de heer Jackie Weytens werd
aangesteld als titelvoerend effectief gemeenteraadslid in vervanging van het ontslag genomen
raadslid de heer Gilbert Strumane;
Overwegende dat de rangorde opnieuw dient vastgesteld te worden;
Besluit:
Enig artikel. De rangorde van de raadsleden wordt opnieuw vastgesteld als volgt:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Naam en voornaam
van de
raadsleden

Naessens Frans
Van Neste Mark
Vanbiervliet Wim
Lekens Lieven
Van Lancker Lieve
Van Nieuwenhuyze Antoine
Rombaut Willem
Claeys Hilde
De Vriese Chantal
Van Peteghem Vincent
De Vos Dieter
Comhair Ferry
Dejonghe Trudo
Demunck Benedikte
Nijs Annemie – verhinderd
raadslid
Suys Simon
De Poorter–Maes Jeanine
Vermeyen Lutgard

Datum 1ste
ambtsaanvaarding
als
gemeenteraadslid
03.01.1989
01.01.2001
01.01.2001
30.01.2006
02.01.2007
02.01.2007
02.01.2007
02.01.2007
02.01.2007
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013

In aanmerking
komende
dienstouderdom
op 2/1/2013
24
12
12
6 j 11 m
6
6
6
6
6
-

02.01.2013 02.01.2013 02.01.2013 -

VERKIEZING VAN 14-12-2012

Datum
eedaflegging

Aantal
bekomen
stemmen

Leeftijd

02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
26.12.2012
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013

574
352
243
327
655
514
495
304
219
917
506
293
276
271
233

70
64
35
35
53
67
47
41
55
32
23
34
48
37
49

02.01.2013 217
02.01.2013 162
02.01.2013 130

22
66
51

18
19
20
21

Reyntjens Laure
Eeckhout Marijke
Weytens Jacky
Deconinck Marlies

18.02.2013
18.02.2013
27.11.2014
27.11.2014

-

18.02.2013
18.02.2013
27.11.2014
27.11.2014

421
152
144
134

20
51
64
29

Vervoegt de zitting: Simon Suys.
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Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en OostVlaanderen (IMEWO) – bijkomende kapitaalverhoging in het kader van
optimalisatie aandelenbezit nav Exit Electrabel nv
De gemeenteraad
Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en/of gas
deelneemt aan de Opdrachthoudende Vereniging IMEWO, Intercommunale Maatschappij voor
Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen;
Gelet op het door de Raad van Bestuur in zitting van 5 september 2014 uitgewerkte dossier
met documentatiestukken dat op 23 september 2014 aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat tussen de openbare sector en Electrabel nv een principe-overeenkomst
bereikt werd aangaande de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van
de Vlaamse distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, IMEWO, Intergem, Iveka, Iverlek en
Sibelgas enerzijds en de verkoop van de participatie van de financieringsverenigingen Figga,
Finea, Fingem, Finilek, FINIWO, IKA, van IBE en van IBG in Electrabel Customers Solutions
(ECS) anderzijds, en dat deze overeenkomst een ondeelbaar geheel vormt;
Gelet op het feit dat de Raad van bestuur n.a.v. de exit van Electrabel nv beslist heeft om het
aandelenbezit in functie van de huidige regulatoire doelverhouding te optimaliseren door
middel van een kapitaalverhoging met in een eerste stap de omzetting van aandelen F en E”
naar aandelen A en in een tweede stap de omzetting van aandelen E naar aandelen A en een
creatie van nieuwe aandelen A ten belope van de cash-inbreng door de openbare deelnemers
binnen deze tweede stap;
Gelet op het feit dat voormelde tweede stap in functie is van de gekende regulatoire
doelverhouding of S-factor die bekomen wordt door het eigen vermogen te situeren versus de
geïnvesteerde kapitalen (GIK), waarbij voor de toekenning van de billijke vergoeding aan de
distributienetbeheerders wordt uitgegaan van een optimale financieringsverhouding
naargelang het eigen vermogen al dan niet boven de drempel van één derde ten opzichte van
de Geïnvesteerde Kapitalen (GIK) (hoofdzakelijk bestaande uit de RAB: Regulated Asset Base)
uitkomt, wat aldus resulteert in twee mogelijke ‘regulatoire schijven’ voor de vergoeding van
het kapitaal;
Gelet op het feit dat voormelde S-factor momenteel voor beide activiteiten elektriciteit en gas
van IMEWO lager is dan 33% en de Raad van Bestuur bijgevolg beslist heeft de aandelen E
om te zetten naar aandelen A en er een eventuele bijkomende (cash) kapitaalinbreng is;
Gelet op het feit dat de Raad van Bestuur heeft vastgelegd dat de omvang van de
kapitaalverhoging per deelnemer bepaald wordt door toepassing van de hoogste verhouding
van de door een deelnemer onderschreven en volgestorte aandelen E per 31 december 2013
ten opzichte van het aantal aandelen A dat hij bezat op 31 december 2013, toe te passen op
de waarde van de aandelen A van elke deelnemer;
Gelet op het feit dat indien de gemeente zou beslissen om geen of slechts gedeeltelijk
bijkomende aandelen A in geld te onderschrijven, haar rechten tot onderschrijving
preferentieel voorbehouden worden voor eventuele latere kapitaalverhogingen, waardoor de
rechten van de aandeelhouders van aandelen A en E op gelijkwaardige wijze worden
gerespecteerd;
Gelet op het feit dat de optimalisatie van het aandelenbezit in functie is van de huidige
regulatoire doelverhouding onder de opschortende voorwaarden van de realisatie van de exit
Electrabel nv (overname aandelen A2), die gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014 en
van de voorafgaande goedkeuring van de statutenwijziging (schrapping van de verwijzing in
artikel 8 lid E naar de bijlage 2) die geagendeerd is op de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van 9 december 2014;
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit eenparig:
Art.1. Zijn goedkeuring te hechten 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.
Art.2. 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.
Art.3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
Opdrachthoudende Vereniging IMEWO, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
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Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en OostVlaanderen (IMEWO) – overname aandelen door Exit Electrabel nv
De gemeenteraad
Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en/of gas
deelneemt aan de Opdrachthoudende Vereniging IMEWO, Intercommunale Maatschappij voor
Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen;
Gelet op het door de Raad van Bestuur in zitting van 5 september 2014 uitgewerkte dossier
met documentatiestukken dat op 23 september 2014 aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat tussen de openbare sector en Electrabel nv een principe-overeenkomst
bereikt werd aangaande de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van
de Vlaamse distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, IMEWO, Intergem, Iveka, Iverlek en
Sibelgas enerzijds en de verkoop van de participatie van de financieringsverenigingen Figga,
Finea, Fingem, Finilek, FINIWO, IKA, van IBE en van IBG in Electrabel Customers Solutions
(ECS) anderzijds, en dat deze overeenkomst een ondeelbaar geheel vormt;
Gelet op het statutair principe dat de aandelen van de distributienetbeheerders slechts
overgedragen kunnen worden aan de deelnemers en mits akkoord van de Raad van Bestuur;
Gelet op het feit dat deze (verkoop)transactie met betrekking tot het distributienetbeheer
verschillende stappen omvat, waarvan enerzijds een gedeelte reeds beslist werd door de Raad
van Bestuur van de distributienetbeheerders (in casu IMEWO) en anderzijds een ander
gedeelte te beslissen is door de openbare deelnemers zelf;
Gelet op het feit dat de Raad van Bestuur van IMEWO in zitting van 5 september 2014 akte
genomen heeft van de overnameprijs van de Electrabel-aandelen per activiteit en dat zij het
aandeel van elke individuele openbare deelnemer (op basis van zijn aandelen A, F en E” in
bezit op 31 december 2013) in de overnameprijs bepaald heeft alsook haar goedkeuring heeft
gehecht aan het aan de openbare deelnemers te formuleren aanbod tot overname van de
aandelen Electrabel nv (aandelen A2) in IMEWO;
Gelet op het feit dat de Raad van Bestuur van IMEWO beslist heeft om deze
aandelenovername te financieren door een kapitaalvermindering door terugstorting op de
kapitaalaandelen A, voorafgegaan door de incorporatie van de bestaande onbeschikbare
reserves op 31 december 2013;
Gelet op het feit dat de Raad van Bestuur zijn goedkeuring heeft verleend aan het aanbod tot
overname, aan de incorporatie van onbeschikbare reserves en aan de kapitaalvermindering
onder de opschortende voorwaarde van de effectieve overname van de aandelen A2 van
Electrabel nv;
Gelet op het feit dat voormelde terugstorting op aandelen via Eandis aangewend wordt voor
de betaling van de overnameprijs van de overgenomen aandelen en aldus geen cashbeweging
inhoudt voor de openbare deelnemers;
Gelet op het feit dat de betaling aan Electrabel nv in verband met deze transactie voorzien
wordt op 29 december 2014 met ingenottreding voor de openbare deelnemers met betrekking
tot de overgenomen aandelen vanaf 30 december 2014;
Gelet op het feit dat de openbare deelnemers aan Eandis cvba opdracht dienen te geven om
de uit de kapitaalvermindering binnen IMEWO aan hen toekomende bedragen ter betaling van
de overnameprijs van de aandelen A2 van de deelnemende maatschappij Electrabel nv over te
maken aan Electrabel nv en Eandis deze betalingstransactie kosteloos zal verrichten in het
kader van haar exploitatieopdracht binnen IMEWO, waaronder het beheer van de financiële
middelen;
Gelet op het feit dat in het kader van voornoemde aandelentransactie en de exit van
Electrabel nv tevens statutenwijzigingen dienen te worden doorgevoerd die zullen behandeld
worden op de Algemene Vergadering van IMEWO die op 9 december 2014 in buitengewone
zitting plaatsheeft in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg 808B te 9000 Gent, en
waarvoor aan de gemeente per aangetekend schrijven van 8 september 2014 een afzonderlijk
dossier overgemaakt werd;
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit eenparig:
Art.1. Zijn goedkeuring te hechten 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.
Art.2. Opdracht te geven aan de werkmaatschappij Eandis cvba om op 29 december 2014 de
in artikel 1 vermelde bedragen over te maken aan Electrabel nv.
Art.3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
Opdrachthoudende Vereniging IMEWO, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
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Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en OostVlaanderen (IMEWO) – aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen tot de algehele
vernieuwing van de gemeenteraden in 2019
De gemeenteraad
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en/of gas
deelneemt aan de Opdrachthoudende Vereniging IMEWO, Intercommunale Maatschappij voor
Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij akte werd genomen
van de verhindering wegens studieredenen van mevrouw Roxane de Giey, gemeenteraadslid,
wonende te De Pinte, Baron de Gieylaan 165;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout wonende te De Pinte, Frans De Potterstraat 5, werd aangesteld als titelvoerend
plaatsvervangend gemeenteraadslid voor de duur van de verhindering van gemeenteraadslid
mevrouw Roxane de Giey;
Gelet op artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, waarin opgenomen is dat de gemeentendeelnemers hun vertegenwoordigers voor de Algemene Vergaderingen van een
Opdrachthoudende Vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van
de gemeenteraad;
Gelet op het feit dat een lid van de Regionale Bestuurscomités of van de Raad van Bestuur
van IMEWO geen vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
Algemene Vergadering kan zijn;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 september 2013 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout, gemeenteraadslid, werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente om deel te nemen aan alle Algemene Vergaderingen van IMEWO die vanaf het jaar
2014 georganiseerd worden tot en met 31 december 2018;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij akte werd
genomen van de brief van 15 september 2014 waarbij gemeenteraadslid mevrouw Roxane de
Giey, ontslag neemt als titelvoerend gemeenteraadslid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij akte werd
genomen van het einde van de periode van verhindering van mevrouw Roxane de Giey,
gemeenteraadslid, op datum van 22 september 2014, en de beëindiging ambtshalve vanaf
deze datum van het mandaat van mevrouw Marijke Eeckhout als tijdelijk vervangend
gemeenteraadslid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout werd aangesteld als titelvoerend gemeenteraadslid in vervanging van het ontslag
genomen gemeenteraadslid mevrouw Roxane de Giey;
Overwegende dat door het ontslag van gemeenteraadslid mevrouw Roxane de Giey aan de
tijdelijke vervanging door gemeenteraadslid Marijke Eeckhout een einde is gekomen waardoor
de vacature van plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen van
IMEWO is vrijgekomen;
Overwegende dat door het ontstaan van de vacature en het niet automatisch invullen ervan
het aangewezen is om opnieuw over te gaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor alle Algemene Vergaderingen van IMEWO tot de algehele vernieuwing
van de gemeenteraden in 2019;
Overwegende dat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft om de desbetreffende
gemeenteraadsbeslissing van 2 september 2013 te handhaven;

Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van artikel 35 §2 2° van
het Gemeentedecreet;
- 21 raadsleden nemen deel aan de stemming;
- 21 stemmen werden geldig uitgebracht:
als plaatsvervangend vertegenwoordiger
op naam van Marijke Eeckhout: 21 stemmen voor;
Besluit eenparig:
Art.1. 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 te handhaven.
Art.2. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
Opdrachthoudende Vereniging IMEWO, ter attentie van het secretariaat p/a,
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
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Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en OostVlaanderen (IMEWO) – Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 9
december 2014
 Beraadslagen agenda
 Goedkeuren statutenwijziging
 Bepalen mandaat volmachtdrager
De gemeenteraad
Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en/of gas
deelneemt aan de Opdrachthoudende Vereniging ‘Intercommunale Maatschappij voor
Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen’, afgekort tot IMEWO;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 8 september 2014 wordt
opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van
IMEWO, die op 9 december 2014 plaatsheeft in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg 808
B te 9000 Gent;
Gelet op het dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de Raad van Bestuur in zitting
van 5 september 2014 dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat de Algemene Vergadering tijdens de bespreking van het eerste
agendapunt akte zal nemen van de raadsbeslissingen van de deelnemende gemeenten en
provincies met betrekking tot de voorgestelde overname van de aandelen van de
deelnemende maatschappij (Electrabel nv) door de openbare deelnemers, waarover de
gemeenteraad in een afzonderlijke raadsbeslissing zal besluiten;
Gelet op het feit dat het tweede agendapunt een aantal statutenwijzigingen omvat die hun
oorsprong vinden in meerdere domeinen:
Ten eerste heeft de overdracht van de aandelen door de deelnemende
maatschappij Electrabel nv aan de openbare deelnemers de facto een uittreding
van de deelnemende maatschappij uit de distributienetbeheerder IMEWO als
gevolg vόόr het einde van 2014 en wordt voorgesteld om alle statutaire bepalingen
te schrappen omtrent de participatie van de deelnemende maatschappij alsook de
bepalingen in verband met de kapitaalaandelen F en E”, omdat door de Raad van
Bestuur in zitting van 5 september 2014 werd beslist deze om te zetten in
aandelen A en zij in het verleden louter gecreëerd werden in verband met de
participatie van Electrabel nv;
Gelet op het feit dat deze statutenwijzigingen onder opschortende voorwaarde zijn
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 en dat de Raad van Bestuur van IMEWO op 9
december 2014 over de genomen raadsbeslissingen zal rapporteren aan de
Algemene Vergadering.
Ten tweede wordt voorgesteld het statutair doel van de vereniging uit te breiden
met de activiteit inzake warmtenetten; recent zijn in Vlaanderen een aantal
projecten rond warmtenetten tot stand gekomen, waaraan de
distributienetbeheerders die optreden via hun werkmaatschappij Eandis,
deelnemen of waarin zij kunnen betrokken worden om in te staan als netbeheerder
voor de aanleg, de exploitatie en de ontwikkeling van een warmtenet en het
transport en levering naar de gebruikers van warm water vanuit een warmtebron
of op basis van restwarmte afkomstig van industriële processen of
afvalverbranding naar de gebruikers;
Gelet op het feit dat ook IMEWO in dit verband wenst ‘partner’ te zijn van de
gemeenten en hen wil helpen een bijdrage te leveren op het vlak van de energieefficiëntie en het behalen van de klimaatdoelstellingen;

Ten derde wordt voorgesteld om nog een aantal bijkomende statutenwijzigingen
door te voeren (zoals vermeld in de toelichtingsnota), waaronder in artikel 8 de
vervanging van de verwijzing naar bijlage 2 van de statuten inzake verdeling van
de plaatsing van het kapitaal onder de deelnemers door de verwijzing naar een
reglement, en eveneens de vervanging van de bijlage 2 mbt de winstverdeling uit
de captieve periode met het oog op een vereenvoudigde voorstelling;
Gelet op het Vlaamse decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001,
zoals gewijzigd op 18 januari 2013;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad volgens voornoemd decreet zijn goedkeuring dient te
hechten aan de agendapunten van de Algemene Vergadering en op expliciete wijze aan de
statutenwijzigingen en tevens het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen;
Overwegende dat mevrouw Chantal De Vriese, gemeenteraadslid, en mevrouw Marijke
Eeckhout, gemeenteraadslid, door de gemeenteraad werden aangeduid respectievelijk als
effectief vertegenwoordiger en plaatsvervanger om de gemeente te vertegenwoordigen op de
Algemene Vergaderingen van IMEWO die vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden tot en
met 31 december 2018;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit eenparig:
Art.1. Zijn goedkeuring te hechten 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
Art.2. Zijn goedkeuring te hechten 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.
Art.3. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering in buitengewone zitting van de Opdrachthoudende Vereniging IMEWO op 9
december 2014, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van
onderhavige raadsbeslissing.
Art.4. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
Opdrachthoudende Vereniging IMEWO, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
-
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Algemene gemeenteraadscommissie – hersamenstelling
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 betreffende de oprichting van de
algemene gemeenteraadscommissie;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedgekeurd door de
gemeenteraad van 18 maart 2013, waarin bepaald wordt dat er binnen de schoot van de
gemeenteraad een algemene gemeenteraadscommissie dient opgericht met als taak het
waken over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en over de naleving van de deontologische code
door raadsleden;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij akte werd genomen
van de verhindering wegens studieredenen van mevrouw Roxane de Giey, gemeenteraadslid,
wonende te De Pinte, Baron de Gieylaan 165;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout wonende te De Pinte, Frans De Potterstraat 5, werd aangesteld als titelvoerend
plaatsvervangend gemeenteraadslid voor de duur van de verhindering van gemeenteraadslid
mevrouw Roxane de Giey;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 april 2013 betreffende de samenstelling van de
algemene gemeenteraadscommissie, waarbij mevrouw Marijke Eeckhout, gemeenteraadslid,
werd aangeduid als plaatsvervanger voor de fractie Open VLD;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij akte werd
genomen van de brief van 15 september 2014 waarbij gemeenteraadslid mevrouw Roxane de
Giey, ontslag neemt als titelvoerend gemeenteraadslid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij akte werd
genomen van het einde van de periode van verhindering van mevrouw Roxane de Giey,
gemeenteraadslid, op datum van 22 september 2014, en de beëindiging ambtshalve vanaf
deze datum van het mandaat van mevrouw Marijke Eeckhout als tijdelijk vervangend
gemeenteraadslid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout werd aangesteld als titelvoerend gemeenteraadslid in vervanging van het ontslag
genomen gemeenteraadslid mevrouw Roxane de Giey;
Overwegende dat door het ontslag van gemeenteraadslid mevrouw Roxane de Giey aan de
tijdelijke vervanging door gemeenteraadslid Marijke Eeckhout een einde is gekomen,
waardoor de functie van plaatsvervanger in de algemene gemeenteraadscommissie is
vrijgekomen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden betreffende de akteneming van de
verhindering wegens medische redenen van het zetelend gemeenteraadslid mevrouw Annemie
Nijs;
Overwegende dat door de verhindering van mevrouw Annemie Nijs de effectieve
vertegenwoordiger in de algemene gemeenteraadscommissie dient te worden vervangen ;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden betreffende de akteneming van het ontslag
van de heer Gilbert Strumane als titelvoerend gemeenteraadslid;
Overwegende dat door het ontslag van de heer Gilbert Strumane de functie van effectief
vertegenwoordiger in de algemene gemeenteraadscommissie is vrijgekomen;
Overwegende dat om voornoemde redenen de algemene gemeenteraadscommissie opnieuw
dient te worden samengesteld;
Gelet op de brief aan de fracties Open VLD en N-VA betreffende de aanduiding van de leden
van de commissie;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van artikel 35 §2 2° van
het Gemeentedecreet;
- 21 raadsleden nemen deel aan de stemming;
- 21 stemmen werden geldig uitgebracht:
als effectief vertegenwoordiger voor Open VLD:
Op naam van Jacky Weytens: 21 stemmen voor;
als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor Open VLD:
op naam van Marijke Eeckhout: 21 stemmen voor;
als effectief vertegenwoordiger voor N-VA:
Op naam van Marlies Deconinck: 21 stemmen voor;
Besluit:
Art.1. Volgend lid wordt voor de fractie Open VLD aangeduid als effectief vertegenwoordiger
in de algemene gemeenteraadscommissie: Jacky Weytens.
Art.2. Volgend lid wordt voor de fractie Open VLD aangeduid als plaatsvervanger in de
algemene gemeenteraadscommissie: Marijke Eeckhout.
Art.3. Volgend lid 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 gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 betreffende de hersamenstelling
van de commissie afvalbeheer;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedgekeurd door de
gemeenteraad van 18 maart 2013;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij akte werd genomen
van de verhindering wegens studieredenen van mevrouw Roxane de Giey, gemeenteraadslid,
wonende te De Pinte, Baron de Gieylaan 165;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout wonende te De Pinte, Frans De Potterstraat 5, werd aangesteld als titelvoerend
plaatsvervangend gemeenteraadslid voor de duur van de verhindering van gemeenteraadslid
mevrouw Roxane de Giey;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 betreffende de samenstelling van
de commissie afvalbeheer, waarbij mevrouw Marijke Eeckhout, gemeenteraadslid, werd
aangeduid als plaatsvervanger voor de fractie Open VLD;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij akte werd
genomen van de brief van 15 september 2014 waarbij gemeenteraadslid mevrouw Roxane de
Giey, ontslag neemt als titelvoerend gemeenteraadslid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij akte werd
genomen van het einde van de periode van verhindering van mevrouw Roxane de Giey,
gemeenteraadslid, op datum van 22 september 2014, en de beëindiging ambtshalve vanaf
deze datum van het mandaat van mevrouw Marijke Eeckhout als tijdelijk vervangend
gemeenteraadslid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout werd aangesteld als titelvoerend gemeenteraadslid in vervanging van het ontslag
genomen gemeenteraadslid mevrouw Roxane de Giey;
Overwegende dat door het ontslag van gemeenteraadslid mevrouw Roxane de Giey aan de
tijdelijke vervanging door gemeenteraadslid Marijke Eeckhout een einde is gekomen,
waardoor de functie van plaatsvervanger in de commissie afvalbeheer is vrijgekomen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden betreffende de akteneming van de
verhindering wegens medische redenen van het zetelend gemeenteraadslid mevrouw Annemie
Nijs;
Overwegende dat door de verhindering van mevrouw Annemie Nijs de effectieve
vertegenwoordiger in de commissie afvalbeheer dient te worden vervangen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden betreffende de akteneming van het ontslag
van de heer Gilbert Strumane als titelvoerend gemeenteraadslid;
Overwegende dat door het ontslag van de heer Gilbert Strumane de functie van effectief
vertegenwoordiger in de commissie afvalbeheer is vrijgekomen;
Overwegende dat de commissie afvalbeheer opnieuw dient te worden samengesteld;
Gelet op de brief aan de fracties Open VLD en N-VA betreffende de aanduiding van de leden
van de commissie;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van artikel 35 §2 2° van
het Gemeentedecreet;
- 21 raadsleden nemen deel aan de stemming;
- 21 stemmen werden geldig uitgebracht:
als effectief vertegenwoordiger voor Open VLD:
Op naam van Jacky Weytens: 21 stemmen voor;
als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor Open VLD:
op naam van Marijke Eeckhout: 21 stemmen voor;
als effectief vertegenwoordiger voor N-VA:
Op naam van Marlies Deconinck: 21 stemmen voor;
Besluit:
Art.1. Volgend lid wordt voor de fractie Open VLD aangeduid als effectief vertegenwoordiger
in de gemeenteraadscommissie afvalbeheer: Jacky Weytens.
Art.2. Volgend lid wordt voor de fractie Open VLD aangeduid als plaatsvervanger in de
gemeenteraadscommissie afvalbeheer: Marijke Eeckhout.
Art.3. 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: Marlies Deconinck.
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Gemeenteraadscommissie verzelfstandiging en tarifering – hersamenstelling
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 betreffende de oprichting van de
gemeenteraadscommissie verzelfstandiging en tarifering;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedgekeurd door de
gemeenteraad van 18 maart 2013, waarin bepaald wordt dat er binnen de schoot van de
gemeenteraad een bijzonder gemeenteraadscommissie dient opgericht te worden met als taak
het verlenen van advies inzake de opmaak van de samenwerkingsnota’s en het controleren
van de budgetten en de jaarrekeningen van de gemeentelijke verzelfstandigde
agentschappen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij akte werd genomen
van de verhindering wegens studieredenen van mevrouw Roxane de Giey, gemeenteraadslid,
wonende te De Pinte, Baron de Gieylaan 165;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout wonende te De Pinte, Frans De Potterstraat 5, werd aangesteld als titelvoerend
plaatsvervangend gemeenteraadslid voor de duur van de verhindering van gemeenteraadslid
mevrouw Roxane de Giey;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 april 2013 betreffende de samenstelling van de
gemeenteraadscommissie verzelfstandiging en tarifering, waarbij mevrouw Marijke Eeckhout,

gemeenteraadslid, werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger voor de fractie Open VLD;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij akte werd
genomen van de brief van 15 september 2014 waarbij gemeenteraadslid mevrouw Roxane de
Giey, ontslag neemt als titelvoerend gemeenteraadslid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij akte werd
genomen van het einde van de periode van verhindering van mevrouw Roxane de Giey,
gemeenteraadslid, op datum van 22 september 2014, en de beëindiging ambtshalve vanaf
deze datum van het mandaat van mevrouw Marijke Eeckhout als tijdelijk vervangend
gemeenteraadslid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout werd aangesteld als titelvoerend gemeenteraadslid in vervanging van het ontslag
genomen gemeenteraadslid mevrouw Roxane de Giey;
Overwegende dat door het ontslag van gemeenteraadslid mevrouw Roxane de Giey aan de
tijdelijke vervanging door gemeenteraadslid Marijke Eeckhout een einde is gekomen,
waardoor de functie van effectief vertegenwoordiger in de gemeenteraadscommissie
verzelfstandiging en tarifering is vrijgekomen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden betreffende de akteneming van de
verhindering wegens medische redenen van het zetelend gemeenteraadslid mevrouw Annemie
Nijs;
Overwegende dat door de verhindering van mevrouw Annemie Nijs de plaatsvervangende
vertegenwoordiger in de gemeenteraadscommissie verzelfstandiging en tarifering dient te
worden vervangen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden betreffende de akteneming van het ontslag
van de heer Gilbert Strumane als titelvoerend gemeenteraadslid;
Overwegende dat door het ontslag van de heer Gilbert Strumane de functie van
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de gemeenteraadscommissie verzelfstandiging en
tarifering is vrijgekomen;
Overwegende dat de gemeenteraadscommissie verzelfstandiging en tarifering opnieuw dient
te worden samengesteld;
Gelet op de brief aan de fracties Open VLD en N-VA betreffende de aanduiding van de leden
van de commissie;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van artikel 35 §2 2° van
het Gemeentedecreet;
- 21 raadsleden nemen deel aan de stemming;
- 21 stemmen werden geldig uitgebracht:
als effectief vertegenwoordiger voor Open VLD:
Op naam van Marijke Eeckhout: 21 stemmen voor;
als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor Open VLD:
op naam van Jacky Weytens: 21 stemmen voor;
als effectief vertegenwoordiger voor N-VA:
Op naam van Marlies Deconinck: 21 stemmen voor;
Besluit:
Art.1. Volgend lid wordt voor de fractie Open VLD aangeduid als effectief vertegenwoordiger
in de gemeenteraadscommissie verzelfstandiging en tarifering: Marijke Eeckhout.
Art.2. Volgend lid wordt voor de fractie Open VLD aangeduid als plaatsvervanger in de
gemeenteraadscommissie verzelfstandiging en tarifering: Jacky Weytens.
Art.3. Volgend lid 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: Marlies
Deconinck.
Art.4. De commissie duidt in zijn midden opnieuw een voorzitter aan.
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Beheersorgaan Socio-culturele infrastructuur (BeSoc) - wijziging
afgevaardigden - kennisname
De gemeenteraad
Gelet op artikels 42 en 43 van het Gemeentedecreet
Gelet op beslissing van de gemeenteraad 18 maart 2013 waarbij kennis wordt genomen van
de samenstelling van Beheersorgaan Socio-culturele infrastructuur (BeSoC);
Gelet op het schrijven van Dhr. Dick Peter op 28 oktober 2014;
Besluit
Enig artikel: Er wordt kennisgenomen van het feit dat Dhr. Dick Peter als afgevaardigde van
de politieke fractie van Open VLD De Pinte – Zevergem in het beheersorgaan
voor Socio-culturele infrastructuur vervangen wordt door Mevrouw Verleyen
Christel wonende Breughellaan 65 in 9840 De Pinte.
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Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+ vzw – aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger op de Algemene Vergaderingen
De gemeenteraad

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet en inzonderheid artikel 43 §2 5° dat de
bevoegdheid van de gemeenteraad legt met betrekking tot de beslissing inzake de
vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij de heer Gilbert
Strumane, gemeenteraadslid, en mevrouw Marijke Eeckhout, gemeenteraadslid, werden
aangeduid respectievelijk als effectief vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen van
het Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+ vzw;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij akte werd genomen
van de verhindering wegens studieredenen van mevrouw Roxane de Giey, gemeenteraadslid,
wonende te De Pinte, Baron de Gieylaan 165;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout wonende te De Pinte, Frans De Potterstraat 5, werd aangesteld als titelvoerend
plaatsvervangend gemeenteraadslid voor de duur van de verhindering van gemeenteraadslid
mevrouw Roxane de Giey;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij akte werd
genomen van de brief van 15 september 2014 waarbij gemeenteraadslid mevrouw Roxane de
Giey, ontslag neemt als titelvoerend gemeenteraadslid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij akte werd
genomen van het einde van de periode van verhindering van mevrouw Roxane de Giey,
gemeenteraadslid, op datum van 22 september 2014, en de beëindiging ambtshalve vanaf
deze datum van het mandaat van mevrouw Marijke Eeckhout als tijdelijk vervangend
gemeenteraadslid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout werd aangesteld als titelvoerend gemeenteraadslid in vervanging van het ontslag
genomen gemeenteraadslid mevrouw Roxane de Giey;
Overwegende dat door het ontslag van gemeenteraadslid mevrouw Roxane de Giey aan de
tijdelijke vervanging door gemeenteraadslid Marijke Eeckhout een einde is gekomen waardoor
de vacature van plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen van
Logo Gezond+ vzw is vrijgekomen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij de gemeenteraad akte heeft
genomen van het ontslag als titelvoerend gemeenteraadslid van de heer Gilbert Strumane,
Mieregoed 33 te 9840 De Pinte;
Overwegende dat door het ontslag van gemeenteraadslid de heer Gilbert Strumane de
vacature van effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor het bijwonen van de
Algemene Vergaderingen van het Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+ vzw eveneens is
vrijgekomen;
Overwegende dat door het ontstaan van beide vacatures en het niet automatisch invullen
ervan het aangewezen is om opnieuw over te gaan tot de aanduiding van een effectief
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het bijwonen van de
Algemene Vergaderingen van het Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+ vzw;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van artikel 35 §2 2° van
het Gemeentedecreet;
- 21 raadsleden nemen deel aan de stemming;
- 21 stemmen werden geldig uitgebracht:
als effectief vertegenwoordiger
op naam van Jacky Weytens: 21 stemmen voor;
als plaatsvervanger
op naam van Marijke Eeckhout: 21 stemmen voor;
Besluit eenparig:
Art.1. De heer Jacky Weytens, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Serafien De
Rijckelaan 19, aan te duiden 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.
Art.2. Mevrouw Marijke Eeckhout, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Frans De
Potterstraat 5, aan te duiden als plaatsvervanger.
Art.3. De desbetreffende gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 op te heffen en te
vervangen door de genomen beslissingen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing.
Art.4. Een afschrift van dit besluit over te maken aan Logo Gezond+ vzw, Baudelokaai 8 te
9000 Gent.
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Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vzw – aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger op de Algemene Vergaderingen
De gemeenteraad

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet en inzonderheid artikel 43 §2 5° dat de
bevoegdheid van de gemeenteraad legt met betrekking tot de beslissing inzake de
vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout, gemeenteraadslid, en de heer Gilbert Strumane, gemeenteraadslid, werden
aangeduid respectievelijk als effectief vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen van
de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij akte werd genomen
van de verhindering wegens studieredenen van mevrouw Roxane de Giey, gemeenteraadslid,
wonende te De Pinte, Baron de Gieylaan 165;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout wonende te De Pinte, Frans De Potterstraat 5, werd aangesteld als titelvoerend
plaatsvervangend gemeenteraadslid voor de duur van de verhindering van gemeenteraadslid
mevrouw Roxane de Giey;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij akte werd
genomen van de brief van 15 september 2014 waarbij gemeenteraadslid mevrouw Roxane de
Giey, ontslag neemt als titelvoerend gemeenteraadslid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij akte werd
genomen van het einde van de periode van verhindering van mevrouw Roxane de Giey,
gemeenteraadslid, op datum van 22 september 2014, en de beëindiging ambtshalve vanaf
deze datum van het mandaat van mevrouw Marijke Eeckhout als tijdelijk vervangend
gemeenteraadslid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout werd aangesteld als titelvoerend gemeenteraadslid in vervanging van het ontslag
genomen gemeenteraadslid mevrouw Roxane de Giey;
Overwegende dat door het ontslag van gemeenteraadslid mevrouw Roxane de Giey aan de
tijdelijke vervanging door gemeenteraadslid Marijke Eeckhout een einde is gekomen waardoor
de vacature van vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen van de VVSG vzw is
vrijgekomen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij de gemeenteraad akte heeft
genomen van het ontslag als titelvoerend gemeenteraadslid van de heer Gilbert Strumane,
Mieregoed 33 te 9840 De Pinte;
Overwegende dat door het ontslag van gemeenteraadslid de heer Gilbert Strumane de
vacature van plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor het bijwonen van
de Algemene Vergaderingen van de VVSG vzw eveneens is vrijgekomen;
Overwegende dat door het ontstaan van beide vacatures en het niet automatisch invullen
ervan het aangewezen is om opnieuw over te gaan tot de aanduiding van een effectief
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het bijwonen van de
Algemene Vergaderingen van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw;
Gelet op artikel 11 §1 van de statuten van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
vzw;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van artikel 35 §2 2° van
het Gemeentedecreet;
- 21 raadsleden nemen deel aan de stemming;
- 21 stemmen werden geldig uitgebracht:
als effectief vertegenwoordiger
op naam van Marijke Eeckhout: 21 stemmen voor;
als plaatsvervanger
op naam van Jacky Weytens: 21 stemmen voor;
Besluit eenparig:
Art.1. Mevrouw Marijke Eeckhout, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Frans De
Potterstraat 5, aan te duiden 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.
Art.2. De heer Jacky Weytens, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Serafien De
Rijckelaan 19, aan te duiden als plaatsvervanger.
Art.3. De desbetreffende gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 op te heffen en te
vervangen door de genomen beslissingen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing.
Art.4. Een afschrift van dit besluit over te maken aan de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten vzw, Paviljoenstraat 9 te 1030 Brussel.
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Toerisme Oost-Vlaanderen vzw – aanduiden van een vertegenwoordiger en
een plaatsvervanger op de Algemene Vergaderingen

De gemeenteraad
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet en inzonderheid artikel 43 §2 5° dat de
bevoegdheid van de gemeenteraad legt met betrekking tot de beslissing inzake de
vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij akte werd genomen
van de verhindering wegens studieredenen van mevrouw Roxane de Giey, gemeenteraadslid,
wonende te De Pinte, Baron de Gieylaan 165;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout wonende te De Pinte, Frans De Potterstraat 5, werd aangesteld als titelvoerend
plaatsvervangend gemeenteraadslid voor de duur van de verhindering van gemeenteraadslid
mevrouw Roxane de Giey;
Gelet op artikel 5 van de statuten van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout, gemeenteraadslid, werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente om deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen van Toerisme Oost-Vlaanderen
vzw;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij akte werd
genomen van de brief van 15 september 2014 waarbij gemeenteraadslid mevrouw Roxane de
Giey, ontslag neemt als titelvoerend gemeenteraadslid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij akte werd
genomen van het einde van de periode van verhindering van mevrouw Roxane de Giey,
gemeenteraadslid, op datum van 22 september 2014, en de beëindiging ambtshalve vanaf
deze datum van het mandaat van mevrouw Marijke Eeckhout als tijdelijk vervangend
gemeenteraadslid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout werd aangesteld als titelvoerend gemeenteraadslid in vervanging van het ontslag
genomen gemeenteraadslid mevrouw Roxane de Giey;
Overwegende dat door het ontslag van gemeenteraadslid mevrouw Roxane de Giey aan de
tijdelijke vervanging door gemeenteraadslid Marijke Eeckhout een einde is gekomen waardoor
de vacature van plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen van
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw is vrijgekomen;
Overwegende dat door het ontstaan van de vacature en het niet automatisch invullen ervan
het aangewezen is om opnieuw over te gaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw;
Overwegende dat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft om de desbetreffende
gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 te handhaven;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van artikel 35 §2 2° van
het Gemeentedecreet;
- 21 raadsleden nemen deel aan de stemming;
- 21 stemmen werden geldig uitgebracht:
als plaatsvervangend vertegenwoordiger
op naam van Marijke Eeckhout: 21 stemmen voor;
Besluit eenparig:
Art.1. De gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 betreffende de aanduiding van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger op de Algemene Vergaderingen van
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw te handhaven.
Art.2. Een afschrift van dit besluit over te maken aan Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, SintNiklaasstraat 2 te 9000 Gent.
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Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen (ERSV) vzw –
aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de
Algemene Vergaderingen
De gemeenteraad
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 waarbij de heer Gilbert Strumane,
gemeenteraadslid, en de heer Mark Van Neste, schepen, werden aangeduid respectievelijk als
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente te vertegenwoordigen op
de Algemene Vergaderingen van de vzw ERSV Oost-Vlaanderen;
Gelet op de brief van 27 oktober 2014 uitgaande van de heer Gilbert Strumane,
gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed 33, waarbij hij zijn ontslag indient
als effectief gemeenteraadslid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij de gemeenteraad akte heeft
genomen van het ontslag als titelvoerend gemeenteraadslid van de heer Gilbert Strumane;
Overwegende dat door het ontslag van de heer Gilbert Strumane de vacature van effectief
vertegenwoordiger van de gemeente voor het bijwonen van de Algemene Vergaderingen van
de vzw ERSV Oost-Vlaanderen is vrijgekomen;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet en inzonderheid artikel 43 §2 5° dat de
bevoegdheid van de gemeenteraad legt met betrekking tot de beslissing inzake de
vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en ondernemingen;

Gelet op het artikel 7 §1 en §2 van de statuten van de vzw ERSV Oost-Vlaanderen betreffende
de samenstelling van de leden van de Algemene Vergadering;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van artikel 35 §2 2° van
het Gemeentedecreet;
- 21 raadsleden nemen deel aan de stemming;
- 21 stemmen werden geldig uitgebracht:
als effectief vertegenwoordiger
op naam van Jacky Weytens: 21 stemmen voor;
Besluit eenparig:
Art.1. 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 te handhaven.
Art.2. De heer Jacky Weytens, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Serafien De
Rijckelaan 19, aan te duiden als effectief vertegenwoordiger in vervanging van de heer
Gilbert Strumane.
Art.3. Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot
de volgende hernieuwing van de gemeenteraad.
Art.4. Een afschrift van dit besluit over te maken aan het provinciebestuur Oost-Vlaanderen,
dienst Economie, t.a.v. de heer Tony Verplaetse, Seminariestraat 2 te 9000 Gent.
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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 gemeenteraad
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 waarbij mevrouw Benedikte
Demunck, schepen, en mevrouw Annemie Nijs, gemeenteraadslid, werden aangeduid om de
gemeente te vertegenwoordigen respectievelijk als effectief en plaatsvervangend
volmachtdrager op de Algemene Vergaderingen van de O.V.S.G. vzw;
Gelet op de brief van 3 oktober 2014 uitgaande van zetelend gemeenteraadslid mevrouw
Annemie Nijs, wonende te 9840 De Pinte, Nieuwstraat 9 bus 2, waarbij aan de voorzitter van
de gemeenteraad wordt meegedeeld dat zij wegens medische redenen niet aanwezig zal zijn
op de komende vergaderingen van de gemeenteraad en vervangen wenst te worden;
Overwegende dat hierdoor ook de vacature van plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente voor het bijwonen van de Algemene Vergaderingen van de O.V.S.G. vzw is
vrijgekomen;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet en inzonderheid artikel 43 §2 5° dat de
bevoegdheid van de gemeenteraad legt met betrekking tot de beslissing inzake de
vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op de wet van 27 juni 1921, waarbij aan de verenigingen zonder winstoogmerk en aan
de instellingen van openbaar nut, rechtspersoonlijkheid wordt verleend;
Gelet op de statuten van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de
Vlaamse Gemeenschap vzw;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van artikel 35 §2 2° van
het Gemeentedecreet;
- 21 raadsleden nemen deel aan de stemming;
- 21 stemmen werden geldig uitgebracht:
als plaatsvervangend vertegenwoordiger
op naam van Marlies Deconinck: 21 stemmen voor;
Besluit eenparig:
Art.1. 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 te handhaven.
Art.2. Mevrouw Marlies Deconinck, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte,
Jubileumlaan 5, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger in vervanging
van mevrouw Annemie Nijs, gemeenteraadslid.
Art.3. 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.
Art.4. Een afschrift van dit besluit over te maken aan het Onderwijssecretariaat van de
Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw, Ravensteingalerij 3 bus 7 te
1000 Brussel.
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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 gemeenteraad
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband ‘Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en OostVlaanderen’, afgekort tot FINIWO;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij akte werd genomen
van de verhindering wegens studieredenen van mevrouw Roxane de Giey, gemeenteraadslid,
wonende te De Pinte, Baron de Gieylaan 165;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout wonende te De Pinte, Frans De Potterstraat 5, werd aangesteld als titelvoerend
plaatsvervangend gemeenteraadslid voor de duur van de verhindering van gemeenteraadslid
mevrouw Roxane de Giey;
Gelet op artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking, waarin opgenomen is dat de gemeenten-deelnemers van een
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband hun vertegenwoordigers voor de Algemene
Vergaderingen van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 mei 2013 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout, gemeenteraadslid, werd aangeduid als effectief volmachtdrager van de gemeente
om deel te nemen aan de (buitengewone) Algemene Vergaderingen van FINIWO tot de
algehele vernieuwing van de gemeenteraden in 2019;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij akte werd
genomen van de brief van 15 september 2014 waarbij gemeenteraadslid mevrouw Roxane de
Giey, ontslag neemt als titelvoerend gemeenteraadslid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij akte werd
genomen van het einde van de periode van verhindering van mevrouw Roxane de Giey,
gemeenteraadslid, op datum van 22 september 2014, en de beëindiging ambtshalve vanaf
deze datum van het mandaat van mevrouw Marijke Eeckhout als tijdelijk vervangend
gemeenteraadslid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout werd aangesteld als titelvoerend gemeenteraadslid in vervanging van het ontslag
genomen gemeenteraadslid mevrouw Roxane de Giey;
Overwegende dat door het ontslag van gemeenteraadslid mevrouw Roxane de Giey aan de
tijdelijke vervanging door gemeenteraadslid Marijke Eeckhout een einde is gekomen waardoor
de vacature van vertegenwoordiger voor de (buitengewone) Algemene Vergaderingen van
FINIWO is vrijgekomen;
Overwegende dat door het ontstaan van de vacature en het niet automatisch invullen ervan
het aangewezen is om opnieuw over te gaan tot de aanduiding van een vaste
vertegenwoordiger voor alle Algemene Vergaderingen van FINIWO tot de algehele
vernieuwing van de gemeenteraden in 2019;
Overwegende dat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft om de desbetreffende
gemeenteraadsbeslissing van 13 mei 2013 te handhaven;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van artikel 35 §2 2° van
het Gemeentedecreet;
- 21 raadsleden nemen deel aan de stemming;
- 21 stemmen werden geldig uitgebracht:
als effectief vertegenwoordiger
op naam van Marijke Eeckhout: 21 stemmen voor;
Besluit eenparig:
Art.1. 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
te handhaven.
Art.2. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het
secretariaat van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband FINIWO, p/a Intermixt,
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel, ter attentie van de heer Alain Petit.
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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
De gemeenteraad
Gelet op de deelname van de gemeente aan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband
‘Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen’, afgekort tot
FINIWO;

Gelet op de oproep aan de gemeente om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van FINIWO die bijeengeroepen wordt op 12 december 2014 per
aangetekend schrijven van 13 oktober 2014;
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij de gemeenteraadsbeslissing van 13
mei 2013 wordt gehandhaafd mbt de aanduiding van gemeenteraadslid mevrouw Marijke
Eeckhout als volmachtdrager en gemeenteraadslid mevrouw Chantal De Vriese als
plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de (buitengewone)
Algemene Vergaderingen van FINIWO tot de algehele vernieuwing van de gemeenteraden in
2019;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de
Algemene Vergadering bepaalt;
Overwegende dat de Raad van Bestuur van FINIWO op 10 oktober 2014 de strategie voor het
boekjaar 2015 heeft bepaald;
Overwegende dat de Raad van Bestuur van FINIWO op 10 oktober 2014 de begroting heeft
opgesteld;
Overwegende het verzoek van de Raad van Betuur van FINIWO om de verkoop van de
participatie in ECS te bekrachtigen;
Overwegende het verzoek van de Raad van Bestuur van FINIWO om Wind4Flanders principieel
goed te keuren als mogelijke nieuwe participatie, zonder evenwel de gemeenten meteen te
vatten met een concrete investeringsbeslissing;
Overwegende het verzoek van de Raad van Bestuur van FINIWO om de voorgestelde
statutaire benoemingen goed te keuren;
Besluit eenparig:
Art.1. Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring
te hechten 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
Art.2. FINIWO te verzoeken 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.
Art.3. 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.
Art.4. 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, op
te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art.5. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
het secretariaat van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband FINIWO, p/a
Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel, ter attentie van de heer Alain
Petit.
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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
De gemeenteraad
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Dienstverlenende Vereniging voor
Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling, afgekort tot VENECO²;

Gelet op de aangetekende brief van 17 oktober 2014 waarbij de gemeente wordt opgeroepen
om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van VENECO² op 4
december 2014;
Gelet op het artikel 33 § 5 van de statuten van VENECO² dat stelt dat de
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te
worden herhaald voor elke Algemene Vergadering;
Gelet op het artikel 48 van het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de
Intergemeentelijke Samenwerking met betrekking tot de onverenigbaarheden;
Overwegende dat de vertegenwoordiger geen lid mag zijn van de Raad van Bestuur van
VENECO²;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gaat over tot geheime stemming die volgende uitslag geeft:
- 21 raadsleden nemen deel aan de stemming;
- 21 stemmen werden geldig uitgebracht:
als effectief volmachtdrager
op naam van Lutgard Vermeyen: 21 stemmen voor;
als plaatsvervangend volmachtdrager
op naam van Simon Suys: 21 stemmen voor;
Besluit eenparig:
Art.1. Mevrouw Lutgard Vermeyen, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Reevijver
67, aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de
Algemene Vergadering in buitengewone zitting van VENECO² op 4 december 2014.
Art.2. De heer Simon Suys, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Nieuwstraat 29,
aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te
nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van VENECO² op 4
december 2014.
Art.3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en onder meer deze beslissing over te maken aan de
Dienstverlenende Vereniging VENECO², Port Arthurlaan 11 te 9000 Gent.
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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
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Dienstverlenende Vereniging voor
Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling, afgekort tot VENECO²;
Gelet op de aangetekende brief van 17 oktober 2014 waarbij de gemeente wordt opgeroepen
om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting op 4 december
2014;
Gelet op het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking waarbij de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient
herhaald te worden voor elke Algemene Vergadering;
Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van
het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking;
Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de Algemene
Vergadering een debat te voeren, op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze
waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van 4 december 2014 van VENECO²;
Overwegende dat mevrouw Lutgard Vermeyen, gemeenteraadslid, en de heer Simon Suys,
gemeenteraadslid, werden aangeduid respectievelijk als effectief volmachtdrager en
plaatsvervanger om de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van VENECO² van 4 december 2014;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Besluit eenparig:
Art.1. Zijn goedkeuring te hechten 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.
Art.2. 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 het mandaat te geven
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.
Art.3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde besluiten.
Art.4. Onderhavige beslissing aan de toezichthoudende overheid over te maken
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en er kennis van te geven aan de
Dienstverlenende Vereniging VENECO², Port Arthurlaan 11 te 9000 Gent.
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IGS Westlede – Algemene Vergadering van 2 december 2014
 Beraadslagen agenda
 Bepalen mandaat volmachtdrager
De gemeenteraad
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij IGS Westlede;
Gelet op het feit dat de gemeente per brief van 8 oktober 2014 wordt opgeroepen om deel te
nemen aan de Algemene Vergadering van IGS Westlede op 2 december 2014;
Gelet op de dagorde en de documentatie bij de agendapunten voor de Algemene Vergadering
van IGS Westlede van 2 december 2014 dat aan de gemeente werd overgemaakt;
Gelet op het artikel 44 van het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de
Intergemeentelijke Samenwerking dat stelt dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke Algemene Vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de Algemene
Vergadering een debat te voeren, op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze
waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de Algemene Vergadering van
IGS Westlede;
Overwegende dat de gemeenteraad de heer Trudo Dejonghe, schepen, en mevrouw Hilde
Claeys, burgemeester, heeft aangeduid respectievelijk als effectief volmachtdrager en
plaatsvervanger om de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van
IGS Westlede tot de algehele vernieuwing van de gemeenteraden in 2019;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Besluit eenparig:
Art.1. Zijn goedkeuring te hechten 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.
Art.2. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering van IGS Westlede op 2 december 2014, op te dragen zijn stemgedrag af
te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor
opgenomen in het artikel 1.
Art.3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde besluiten.
Art.4. Onderhavige beslissingen aan de toezichthoudende overheid over te maken
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en er kennis van te geven aan IGS
Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi.
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Gemeentelijke Holding nv – in vereffening – aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger op de Algemene Vergaderingen
De gemeenteraad
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet en inzonderheid artikel 43 §2 5° dat de
bevoegdheid van de gemeenteraad legt met betrekking tot de beslissing inzake de
vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Overwegende dat de gemeente aandeelhouder is in de Gemeentelijke Holding nv – in
vereffening;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij akte werd genomen
van de verhindering wegens studieredenen van mevrouw Roxane de Giey, gemeenteraadslid,
wonende te De Pinte, Baron de Gieylaan 165;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout wonende te De Pinte, Frans De Potterstraat 5, werd aangesteld als titelvoerend
plaatsvervangend gemeenteraadslid voor de duur van de verhindering van gemeenteraadslid
mevrouw Roxane de Giey;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 maart 2013 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout, gemeenteraadslid, werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de

gemeente om deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen van de Gemeentelijke Holding
nv – in vereffening;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij akte werd
genomen van de brief van 15 september 2014 waarbij gemeenteraadslid mevrouw Roxane de
Giey, ontslag neemt als titelvoerend gemeenteraadslid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij akte werd
genomen van het einde van de periode van verhindering van mevrouw Roxane de Giey,
gemeenteraadslid, op datum van 22 september 2014, en de beëindiging ambtshalve vanaf
deze datum van het mandaat van mevrouw Marijke Eeckhout als tijdelijk vervangend
gemeenteraadslid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout werd aangesteld als titelvoerend gemeenteraadslid in vervanging van het ontslag
genomen gemeenteraadslid mevrouw Roxane de Giey;
Overwegende dat door het ontslag van gemeenteraadslid mevrouw Roxane de Giey aan de
tijdelijke vervanging door gemeenteraadslid Marijke Eeckhout een einde is gekomen waardoor
de vacature van plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen van
de Gemeentelijke Holding nv – in vereffening is vrijgekomen;
Overwegende dat door het ontstaan van de vacature en het niet automatisch invullen ervan
het aangewezen is om opnieuw over te gaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen van de Gemeentelijke Holding nv – in
vereffening;
Overwegende dat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft om de desbetreffende
gemeenteraadsbeslissing van 18 maart 2013 te handhaven;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van artikel 35 §2 2° van
het Gemeentedecreet;
- 21 raadsleden nemen deel aan de stemming;
- 21 stemmen werden geldig uitgebracht:
als plaatsvervangend vertegenwoordiger
op naam van Marijke Eeckhout: 21 stemmen voor;
Besluit eenparig:
Art.1. 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 te handhaven.
Art.2. Afschrift van dit besluit over te maken aan de Gemeentelijke Holding nv – in
vereffening, Sint-Annadreef 68 B te 1020 Brussel.
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RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde – aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de Plenaire Vergaderingen
De gemeenteraad
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 waarbij de heer Gilbert Strumane,
gemeenteraadslid, en de heer Mark Van Neste, schepen, werden aangeduid respectievelijk als
effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente te vertegenwoordigen op
de Plenaire Vergaderingen van RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde;
Gelet op de brief van 27 oktober 2014 uitgaande van de heer Gilbert Strumane,
gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed 33, waarbij hij zijn ontslag indient
als effectief gemeenteraadslid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij de gemeenteraad akte heeft
genomen van het ontslag als titelvoerend gemeenteraadslid van de heer Gilbert Strumane;
Overwegende dat door het ontslag van de heer Gilbert Strumane de vacature van effectief
vertegenwoordiger van de gemeente voor het bijwonen van de Plenaire Vergaderingen van
RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde is vrijgekomen;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet en inzonderheid artikel 43 §2 5° dat de
bevoegdheid van de gemeenteraad legt met betrekking tot de beslissing inzake de
vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van artikel 35 §2 2° van
het Gemeentedecreet;
- 21 raadsleden nemen deel aan de stemming;
- 21 stemmen werden geldig uitgebracht:
als effectief vertegenwoordiger
op naam van Jacky Weytens: 21 stemmen voor;
Besluit eenparig:
Art.1. 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 te handhaven.
Art.2. De heer Jacky Weytens, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Serafien De
Rijckelaan 19, aan te duiden als effectief vertegenwoordiger in vervanging van de heer
Gilbert Strumane.

Art.3. Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot
de volgende hernieuwing van de gemeenteraad.
Art.4. Een afschrift van dit besluit over te maken aan RESOC Meetjesland, Leiestreek en
Schelde, Oostveldstraat 91 bus 1 te 9900 Eeklo.
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FARYS – voordracht van een vertegenwoordiger in het Directiecomité voor
Secundaire Diensten
De gemeenteraad
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet en inzonderheid van artikel 43 5° dat de
bevoegdheid bij de gemeenteraad legt mbt de beslissing inzake de vertegenwoordiging van de
gemeente in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij akte werd genomen
van de verhindering wegens studieredenen van mevrouw Roxane de Giey, gemeenteraadslid,
wonende te De Pinte, Baron de Gieylaan 165;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout wonende te De Pinte, Frans De Potterstraat 5, werd aangesteld als titelvoerend
plaatsvervangend gemeenteraadslid voor de duur van de verhindering van gemeenteraadslid
mevrouw Roxane de Giey;
Gelet op artikel 53 van de statuten van de TMVW/FARYS;
Overwegende dat de gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de
TMVW/FARYS geen bestuurder, commissaris of lid van Directiecomités kan zijn;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 maart 2013 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout, gemeenteraadslid, werd voorgedragen om de gemeente te vertegenwoordigen in
het Directiecomité voor Secundaire Diensten van de TMVW/FARYS;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij akte werd
genomen van de brief van 15 september 2014 waarbij gemeenteraadslid mevrouw Roxane de
Giey, ontslag neemt als titelvoerend gemeenteraadslid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij akte werd
genomen van het einde van de periode van verhindering van mevrouw Roxane de Giey,
gemeenteraadslid, op datum van 22 september 2014, en de beëindiging ambtshalve vanaf
deze datum van het mandaat van mevrouw Marijke Eeckhout als tijdelijk vervangend
gemeenteraadslid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 september 2014 waarbij mevrouw Marijke
Eeckhout werd aangesteld als titelvoerend gemeenteraadslid in vervanging van het ontslag
genomen gemeenteraadslid mevrouw Roxane de Giey;
Overwegende dat door het ontslag van gemeenteraadslid mevrouw Roxane de Giey aan de
tijdelijke vervanging door gemeenteraadslid Marijke Eeckhout een einde is gekomen waardoor
de vacature van vertegenwoordiger in het Directiecomité voor Secundaire Diensten van FARYS
is vrijgekomen;
Overwegende dat door het ontstaan van de vacature en het niet automatisch invullen ervan
het aangewezen is om opnieuw over te gaan tot de voordracht van een gemeentelijke
vertegenwoordiger in het Directiecomité voor Secundaire Diensten van FARYS;
Overwegende dat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft om de desbetreffende
gemeenteraadsbeslissing van 18 maart 2013 te handhaven;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van artikel 35 §2 2° van
het Gemeentedecreet;
- 21 raadsleden nemen deel aan de stemming;
- 21 stemmen werden geldig uitgebracht:
als effectief vertegenwoordiger
op naam van Marijke Eeckhout: 21 stemmen voor;
Besluit eenparig:
Art.1. De gemeenteraadsbeslissing van 18 maart 2013 betreffende de voordracht van een
vertegenwoordiger in het Directiecomité voor Secundaire Diensten van de
TMVW/FARYS te handhaven.
Art.2. Een afschrift van dit besluit over te maken aan FARYS, Stropstraat 1 te 9000 Gent.
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FARYS – aanduiden van vertegenwoordigers en plaatsvervangers in de
Algemene Vergaderingen
De gemeenteraad
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 maart 2013 waarbij de heer Gilbert Strumane,
gemeenteraadslid, werd aangeduid als plaatsvervangend volmachtdrager om de gemeente te
vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van FARYS/TMVW;
Gelet op de brief van 27 oktober 2014 uitgaande van de heer Gilbert Strumane,
gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed 33, waarbij hij zijn ontslag indient
als effectief gemeenteraadslid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij de gemeenteraad akte heeft
genomen van het ontslag als titelvoerend gemeenteraadslid van de heer Gilbert Strumane;
Overwegende dat door het ontslag van de heer Gilbert Strumane de vacature van

plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor het bijwonen van de Algemene
Vergaderingen van FARYS/TMVW is vrijgekomen;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet en inzonderheid van artikel 43 5° dat de
bevoegdheid bij de gemeenteraad legt mbt de beslissing inzake de vertegenwoordiging van de
gemeente in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op artikel 12 van de Wet van 22 december 1986 op de Intercommunales;
Gelet op artikel 64 van de statuten van FARYS/TMVW;
Overwegende dat de bestuurders, de commissarissen en de leden van de Directiecomités geen
gemeentelijke vertegenwoordiger kunnen zijn in de Algemene Vergadering;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van artikel 35 §2 2° van
het Gemeentedecreet;
- 21 raadsleden nemen deel aan de stemming;
- 21 stemmen werden geldig uitgebracht:
als plaatsvervangend vertegenwoordiger
op naam van Jacky Weytens: 21 stemmen voor;
Besluit eenparig:
Art.1. 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 te handhaven.
Art.2. 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 te handhaven.
De heer Jacky Weytens, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Serafien De
Rijckelaan 19, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger in vervanging
van de heer Gilbert Strumane.
Art.3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
Art.4. Een afschrift van dit besluit over te maken aan FARYS, Stropstraat 1 te 9000 Gent.
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EVA Jeugdhuis – Algemene Vergadering van 19 november 2014
- Beraadslagen agenda
- Bepalen mandaat vertegenwoordiger
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de statuten van EVA Jeugdhuis Impuls van 23 juni 2013;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2 september 2013 betreffende het aanduiden van
het B-lid en een plaatsvervanger voor EVA jeugdhuis Impuls;
Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering van 19 november 2014 en de bijlagen;
Overwegende dat de gemeenteraad zich dient uit te spreken over de agendapunten en het
stemgedrag van zijn vertegenwoordigers dient te bepalen;
Overwegende dat het B-lid dient te handelen overeenkomstig de instructies van de
gemeenteraad;
Besluit:
Art.1. Kennis te nemen van de agenda van de Algemene Vergadering van EVA Jeugdhuis
Impuls van 19 november met als agendapunten:
 Verwelkoming
 Goedkeuren verslag van 6 mei 2014
 Stand van zaken: huidige financiële toestand
 Begroting 2015
 Stand van zaken: werken in het Jeugdhuis
 Varia en rondvraag
 Vastleggen datum volgende vergadering
Art.2. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering van EVA jeugdhuis Impuls van 19 november 2014 op te dragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden hiervoor opgenomen in artikel 1.
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EVA sportbeheer –Algemene vergadering van 4 december 2014
- Beraadslagen agenda
- Bepalen mandaat vertegenwoordiger
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de statuten van EVA Sportbeheer van 30 mei 2013;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden betreffende het aanduiden van het B-lid en
een plaatsvervanger voor EVA Sportbeheer;

Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering van 4 december 2014;
Overwegende dat de gemeenteraad zich dient uit te spreken over de agendapunten en het
stemgedrag van zijn vertegenwoordigers dient te bepalen;
Overwegende dat het B-lid dient te handelen overeenkomstig de instructies van de
gemeenteraad;
Besluit eenparig:
Art.1. Kennis te nemen 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
Art.2. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering van EVA Sportbeheer van 4 december 2014 op te dragen 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
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 9 maart 2009 inzake de goedkeuring van het
eindvoorstel (versie december 2008) van het inrichtingsplan Parkbos Gent - oude
spoorwegbedding;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 maart
2012 betreffende de samenwerking tussen de verschillende partners voor de realisatie van het
Parkbos;
Gelet op de collegebeslissing van 10 december 2012 houdende de goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst met de VLM, studiebureau ABT infra en rioolbeheerder TMVW
(Farys);
Gelet op de informatievergadering van 3 september 2014 waarbij het voorontwerp werd
voorgesteld aan de betrokken inwoners;
Gelet op het voorontwerpdossier met bijhorende raming (versie oktober 2014), opgemaakt
door studiebureau ABT Infra;
Gelet op het feit dat uit de raming blijkt dat het gemeentelijk aandeel in deze werken kan
geraamd worden op 163 409,00 euro (incl. 21% BTW) en dat het aandeel Farys (TMVWAquario) in deze werken kan geraamd worden op 700 649,00 euro (vrij van BTW);
Gelet op het feit dat de bijdrage van de VLM op 280 173,00 euro (incl. 21% BTW) wordt
geraamd;
Gelet op het feit dat er voor het uitvoeren van het gemeentelijk aandeel in deze werken
krediet is voorzien in het investeringsbudget (AP 020001.20 / 0200-01 / 224107);
Na bespreking door de raad;
Besluit eenparig:
Art.1. Het voorontwerp met bijhorende raming voor de wegenis- en rioleringswerken in de
Oude Gentweg en Hemelrijkstraat goed te keuren.
Art.2. Binnen het goedgekeurd gemeentelijk budget en afhankelijk van de mogelijke
subsidies na te gaan of de breedte van het dubbele richtingsfietspad van 2,5 meter
naar 3 meter kan gebracht worden.
Art.3. Het krediet is voorzien in het investeringsbudget (AP 020001.20 / 0200-01 / 224107).
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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
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende integraal waterbeleid;
Gelet op het Vlaams reglement inzake milieuvoorwaarden (Vlarem 2) van 1 juni 1995 en alle
wijzigingen daarvan;
Gelet op de regels opgenomen in deze Vlarem 2 regelgeving en zijn latere wijzigingen inzake
de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater
afkomstig van particuliere woningen indien er kan aangesloten worden op een gescheiden
rioleringsstelsel;
Overwegende dat preventieve acties en een aanmoedigingsbeleid ter voorkoming van
milieuverontreiniging meer nut hebben dan repressieve acties door politioneel optreden en
verbalisering;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2014 waarbij het ontwerp voor de
wegenis- en rioleringswerken in de Oude Gentweg en Hemelrijkstraat werd goedgekeurd
waardoor er in voormelde straten (deels) een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd;

Overwegende dat de afkoppeling van het hemelwater van de ‘gewone’ riolering bij hevige
regenval de druk op het gemeentelijk rioleringsstelsel en de kans op mogelijke
overstromingen verkleint;
Overwegende dat de aanvoer van niet-vervuild hemelwater naar de
rioolwaterzuiveringsinstallaties zoveel mogelijk moet worden beperkt om deze installaties naar
behoren te laten werken;
Overwegende dat de aanleg van een gescheiden rioleringssysteem een grote financiële
inspanning vraagt van de betrokken eigenaars;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit eenparig:
Art.1. De private percelen gelegen langs het tracé van de rioleringswerken in de Oude
Gentweg en Hemelrijkstraat worden verplicht om over te gaan tot een volledige
scheiding van de vuilwater- en hemelwaterstromen op hun private terrein, met een
gescheiden aansluiting op het rioleringsnet.
Art.2. De gemeente De Pinte voorziet in een tussenkomst voor de uitvoering van deze
aanpassingswerken op privéterrein. Deze gemeentelijke tussenkomst behelst:
- het aanstellen (via Farys) van een ontwerper die zal worden belast met de opmaak
van een uitvoeringsplan en meetstaat die dient als technische ondersteuning van de
afkoppelingswerken op privaat terrein in het kader van de gescheiden afvoer van
het afvalwater en hemelwater. De kosten voor deze studieopdracht worden ten laste
genomen door de gemeente via het investeringsfonds van Farys (TMVW-Aquario);
- een tussenkomst in de kosten voor de uitvoering van de aanpassingswerken: 50%
van de kosten op basis van de voorgelegde facturen met een maximum
tussenkomst van 1 000 euro per aan te sluiten woning.
Art.3. Het krediet voor deze subsidiëring is voorzien in het exploitatiebudget (GBB-GZ /
0320-00 / 649131).
Art.4. Deze subsidieregeling is geldig tot en met 31 december 2016.
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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
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 3 maart 2008 waarbij een subsidieregeling werd
goedgekeurd voor de verplichte scheiding van hemelwater en afvalwater op private eigendom
bij rioleringsprojecten;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 november 2008 waarbij beslist werd voormelde
subsidieregeling toe te passen bij de rioleringsprojecten ‘Stijn Streuvelslaan’, ‘Stationsstraat’
en ‘Nazarethstraat-Leeuwerikstraat’;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 maart 2010 inzake de 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 Berkenlaan en Wilgenstraat;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2 september 2013 inzake de 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 Nazarethstraat en Leeuwerikstraat
waarbij werd bepaald deze regeling te stoppen op 30 juni 2014;
Gelet op het feit dat er voor de subsidieregeling bij de projecten ‘Stijn Streuvelslaan’,
‘Stationsstraat’ en ‘Berkenlaan – Wilgenstraat’ geen einddatum werd bepaald;
Overwegende dat het aangewezen is om deze subsidieregelingen op te heffen aangezien de
voormelde projecten ondertussen definitief zijn opgeleverd en er dus geen private
afkoppelingswerken meer moeten/kunnen worden uitgevoerd omwille van de rioleringswerken
op openbaar domein;
Besluit eenparig:
Enig artikel: De subsidieregeling voor de verplichte scheiding van hemelwater en afvalwater
op private eigendom omwille van rioleringsprojecten op openbaar domein wordt
opgeheven vanaf heden voor de projecten ‘Stijn Streuvelslaan’, ‘Stationsstraat’
en ‘Berkenlaan – Wilgenstraat’.
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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
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende integraal waterbeleid;
Gelet op het Vlaams reglement inzake milieuvoorwaarden (Vlarem 2) van 1 juni 1995 en alle
wijzigingen daarvan;
Gelet op de regels opgenomen in deze Vlarem 2 regelgeving en zijn latere wijzigingen inzake
de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater
afkomstig van particuliere woningen indien er kan aangesloten worden op een gescheiden
rioleringsstelsel;

Overwegende dat preventieve acties en een aanmoedigingsbeleid ter voorkoming van
milieuverontreiniging meer nut hebben dan repressieve acties door politioneel optreden en
verbalisering;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2 april 2012 waarbij het ontwerp voor de wegenisen rioleringswerken in de Bommelstraat en Breughellaan werd goedgekeurd waardoor er in
voormelde straten een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2 april 2012 waarbij werd beslist een
subsidieregeling voor de uitvoering van een gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater
op privéterrein goed te keuren die geldig was tot en met 31 december 2014;
Gelet op het feit dat de rioleringswerken een jaar later dan oorspronkelijk voorzien werden
aangevat waardoor ook de private afkoppelingswerken op een later tijdstip werden
uitgevoerd;
Overwegende dat het aangewezen is de bestaande subsidieregeling te behouden maar de
looptijd met 1,5 jaar te verlengen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit eenparig:
Art.1. De gemeenteraadsbeslissing van 2 april 2012 inzake de verplichte afkoppeling en
bijhorende subsidiëringsmogelijkheden van alle private percelen gelegen langs het
tracé van de rioleringswerken in de Bommelstraat en Breughellaan wordt behouden.
Deze regeling wordt verlengd en heeft als nieuwe einddatum 30 juni 2016.
Art.2. Het krediet voor deze subsidiëring is voorzien in het exploitatiebudget (GBB-GZ /
0320-00 / 649131).
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Daden van beschikking – Principebesluit verkoop multifunctioneel gebouw
gelegen Kerkplein te De Pinte

De gemeenteraad
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42, § 1; 43, § 2, 12° en
248 tot en met 261;
Overwegende dat het wenselijk is 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 te verkopen om reden dat door de realisatie van een bibliotheek,
gelegen in de Baron de Gieylaan, dit pand overbodig geworden is voor het bestuur;
Gelet op het feit dat er geen zinvolle herbestemming kan gegeven worden die in
overeenstemming kan gebracht worden met de overeenkomst met en de eisen gesteld door
de mede-eigenaars van dit appartementsgebouw;
Overwegende dat het bestuur beschikt over een recent schattingsverslag, opgemaakt op 07
november 2013 door het Registratiekantoor Merelbeke, gevestigd in de Sint-Lievenslaan 27 te
9000 Gent;
Overwegende dat de verkoop onderhands zal plaatsvinden om reden van goed bestuur door
het organiseren van de verkoop via een systeem van online biedingen, met als voordeel het
realiseren van een groter marktbereik en hierdoor mogelijks een hogere opbrengst;
Overwegende dat de voltallige CD&V-fractie wenst ‘tegen’ te stemmen om reden dat er wel
degelijk een zinvolle bestemming kan gegeven worden aan dit onroerend goed;
Overwegende dat een bevraging volgens deze fractie heeft aangetoond dat er wel degelijk
nood is aan een vergaderruimte en ontmoetingsplaats;
Besluit met 13 stemmen voor en 8 stemmen tegen(L. Reyntjens, L. Lekens, D. De
Vos, L. Van Lancker, V. Van Peteghem, W. Rombaut, F. Naessens, A. Van
Nieuwenhuyze)
Art.1. 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.
Art.2. 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.
Art.3. 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
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere aanpassingen;

Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over
de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 juni 2013 en 28 april 2014 betreffende het
retributiereglement Speelpleinwerking Amigos;
Overwegende dat speelpleinwerking Amigos een gemeentelijke speelpleinwerking is;
Overwegende dat speelpleinwerking Amigos plaatsvindt één week in de paasvakantie en vijf
weken in de zomervakantie;
Overwegende dat de openingstijden van de gemeentelijke speelpleinwerking als volgt zijn:
Activiteiten van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur; opvang van 7.30 uur
tot 9.00 uur, van 12.00 uur tot 13.30 uur en van 16.30 uur tot 18.00 uur;
Overwegende dat er speelplein- en tienerwerking zal aangeboden worden voor volgende
leeftijdscategorieën: kleuters vanaf 3 jaar (effectieve geboortedatum) die zindelijk zijn en naar
school gaan, lagere schoolkinderen van 6 tot 12 jaar en tieners van het 1ste en 2de middelbaar;
Overwegende dat het billijk is aan de ouders een tussenkomst in de onkosten te vragen voor
de speelpleinwerking, rekening houdend dat de ouders deze kosten voor opvang van hun
kinderen beneden de 12 jaar via een fiscaal attest kunnen inbrengen ter vermindering van
hun belastbaar inkomen;
Overwegende dat de deelname aan de speelpleinwerking, het aanbieden van een koekje en
drankje voorzien is in de prijs;
Overwegende dat er een nieuw inschrijving systeem Ticketgang is, waarbij online
ingeschreven en betaald wordt;
Overwegend dat we de ouders willen aanmoedigen om vooraf en online te betalen;
Overwegende dat de gemeente van oordeel is dat een sociaal tarief wenselijk is;
Besluit eenparig:
Art.1. 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.
Art.2. 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.
Art.3. 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.
Art.4. 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
Art.5. 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.
Art.6. Wanneer kinderen na 18 uur worden opgehaald dient een bijkomend bedrag van 5
euro per kind – contant betaald te worden.
Art.7. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze retributie toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op inkomsten.
Art.8. 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.
Ingeval de verschuldigde retributie niet-betwist en opeisbaar is, zal de invordering
overeenkomstig artikel 94, 2° van het Gemeentedecreet gebeuren bij dwangbevel,
uitgevaardigd door de financieel beheerder en geviseerd en uitvoerbaar verklaard door
het college van burgemeester en schepenen.
Art.9. Huidig retributiereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187
van het Gemeentedecreet.
Art.10. Deze beslissing wordt binnen de 20 dagen ter kennisgeving overgemaakt aan de
provinciegouverneur.

Art.11. De gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 met betrekking tot de tarieven voor de
speelpleinwerking wordt opgeheven.
Verlaat de zitting: Dieter De Vos.
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Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart: Meerjarenplanaanpassing 2014-2019/1
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 41, 42, 43, 44;
Gelet op het decreet van 06 juli 2012 tot wijziging van het eredienstendecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en in het bijzonder
op de artikelen 5, 9;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van
de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de
eredienst en in het bijzonder op de artikelen 3 en 9;
Gelet op het ministerieel besluit van 14 december 2012 tot wijziging van diverse bepalingen
van het ministerieel besluit van 13 oktober 2013;
Gelet op het ministerieel besluit van 12 februari 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit
van 27 november 2006;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 oktober 2013 houdende goedkeuring van
de afsprakennota 2014-2019;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 oktober 2013 houdende goedkeuring van
het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de beslissing van de kerkraad O.-L.-Vrouw Hemelvaart Zevergem van 13 augustus
2014 houdende het vaststellen van de meerjarenplanwijziging 2014-2019/1.
Overwegende dat een meerjarenplanaanpassing nodig is wanneer het totaal van de uitgaven
van een van de hoofdfuncties van de investeringen vermeerdert en dat dit gebeurt in boekjaar
2014.
Gelet op het overleg tussen het Centraal Kerkbestuur De Pinte & Zevergem en het college van
burgemeester en schepenen van 06 oktober 2014;
Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan Bisdom Gent van 21 oktober
2014;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage voor 2014 maximaal 2 750,00 euro
bedraagt;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage voor 2015 maximaal 7 888,66 euro
bedraagt;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage voor 2016 maximaal 7 750,41 euro
bedraagt;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage voor 2017 maximaal 8 137,89 euro
bedraagt;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage voor 2018 maximaal 8 531,17 euro
bedraagt;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage voor 2019 maximaal 8 930,36 euro
bedraagt;
Overwegende dat de gemeentelijke investeringstoelage maximaal 15 000 euro bedraagt in elk
jaar van het meerjarenplan;
Overwegende dat de investeringsuitgave die betoelaagd wordt met een gemeentelijke dotatie
in 2014 inhoudelijk aangepast wordt naar afwerken investeringsprojecten 2008-2013 ipv
herinrichten oude stookplaats;
Overwegende dat de investeringsuitgave die betoelaagd wordt met een gemeentelijke dotatie
in 2015 inhoudelijk aangepast wordt naar het herinrichten van de oude stookplaats tot
efficiënte bergruimte ipv herinrichten doopkapel;
Overwegende dat de investeringsuitgave die betoelaagd wordt met een gemeentelijke dotatie
in 2016 inhoudelijk aangepast wordt naar het herinrichten van de doopkapel ipv nieuw raam
boven het orgel;
Gelet op de gemeentelijke financiële toestand;
Besluit eenparig:
Art.1.
Gaat akkoord met de inhoudelijke wijziging voor dienstjaar 2014 om de
investeringstoelage aan te wenden voor het afwerken van de
investeringsprojecten 2008-2013;
Art.2.
Gaat akkoord met de inhoudelijke wijziging voor dienstjaar 2015 om de
investeringstoelage aan te wenden voor het herinrichten van de oude

Art.3.
Art.4.

stookplaats tot efficiënte bergruimte;
Gaat akkoord met de inhoudelijke wijziging voor dienstjaar 2016 om de
investeringstoelage aan te wenden voor het herinrichten van de doopkapel;
Keurt de meerjarenplanaanpassing 2014-2019 van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw
Hemelvaart goed.
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Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart – budgetwijziging 2014/1 - kennisname
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 45, 46, 47, 48, 49 en 53;
Gelet op het decreet van 06 juli 2012 tot wijziging van het eredienstendecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en in het bijzonder
op de artikelen 17, 18, 19, 20, 21, 25, 31, en 36;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van
de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de
eredienst en in het bijzonder op de artikelen 3 en 9;
Gelet op het ministerieel besluit van 14 december 2012 tot wijziging van diverse bepalingen
van het ministerieel besluit van 13 oktober 2013;
Gelet op het ministerieel besluit van 12 februari 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit
van 27 november 2006;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 01 maart 2013 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de beslissing van de kerkraad O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Zevergem van 29 juni
2013 houdende goedkeuring van het budget 2014;
Gelet op de beslissing van de kerkraad O.-L.-Vrouw Hemelvaart Zevergem van 13 augustus
2014 houdende het vaststellen van de meerjarenplanwijziging 2014-2019/1.
Gelet op de beslissing van de kerkraad O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Zevergem van 13 augustus
2014 houdende goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1;
Gelet op het overleg tussen het Centraal Kerkbestuur De Pinte & Zevergem en het college van
burgemeester en schepenen van 06 oktober 2014;
Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan Bisdom Gent van 21 oktober
2014;
Overwegende dat de gebudgetteerde gemeentelijke exploitatietoelage in de voorliggende
budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Zevergem onveranderd
is gebleven op 2 750 euro en dus binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 blijft;
Overwegende dat de gebudgetteerde gemeentelijke investeringstoelage in de voorliggende
budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Zevergem onveranderd
is gebleven op 15 000 euro en dus binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 blijft;
Overwegende dat de jaarrekening 2013 afsloot met een positief investeringsresultaat van 5
008,35 euro en verwerkt werd in de voorliggende budgetwijziging 2014/1.
Gelet op de gemeentelijke financiële toestand;
Besluit:
Enig artikel: Kennis te nemen van de budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek O.-L.Vrouw Hemelvaart.
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Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart – budget 2015 - kennisname
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 45, 46, 47, 48, 49 en 53;
Gelet op het decreet van 06 juli 2012 tot wijziging van het eredienstendecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en in het bijzonder
op de artikelen 17, 18, 19, 20, 21, 25, 31, en 36;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van
de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de
eredienst en in het bijzonder op de artikelen 3 en 9;
Gelet op het ministerieel besluit van 14 december 2012 tot wijziging van diverse bepalingen
van het ministerieel besluit van 13 oktober 2013;
Gelet op het ministerieel besluit van 12 februari 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit
van 27 november 2006;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 01 maart 2013 betreffende boekhouding van de

besturen van de eredienst;
Gelet op de beslissing van de kerkraad O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Zevergem van 13 augustus
2014 houdende goedkeuring van het budget 2015;
Gelet op het overleg tussen het Centraal Kerkbestuur De Pinte & Zevergem en het college van
burgemeester en schepenen van 06 oktober 2014;
Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan Bisdom Gent van 21 oktober
2014;
Overwegende dat de gebudgetteerde gemeentelijke exploitatietoelage in het voorliggende
budget 2015 van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Zevergem 7 888,66 euro
bedraagt en dus past in het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat de gebudgetteerde gemeentelijke investeringstoelage in het voorliggende
budget 2015 van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Zevergem 15 000 euro bedraagt
en dus past in het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat het resultaat van de rekening 2013 correct werd ingeschreven in het budget
2015;
Overwegende dat de investeringsuitgave die betoelaagd wordt met een gemeentelijke dotatie
in 2015 inhoudelijk aangepast wordt naar het herinrichten van de oude stookplaats tot
efficiënte bergruimte in de plaats van het herinrichten van de doopkapel;
Gelet op de gemeentelijke financiële toestand;
Besluit:
Art.1.
Gaat akkoord met de inhoudelijke wijziging om de investeringstoelage aan te
wenden voor het herinrichten van de oude stookplaats tot efficiënte
bergruimte;
Art.2.
Neemt kennis van het budget 2015.
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Kerkfabriek Sint Nicolaas Tolentijn – budgetwijziging 2014/1 - kennisname
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 45, 46, 47, 48, 49 en 53;
Gelet op het decreet van 06 juli 2012 tot wijziging van het eredienstendecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en in het bijzonder
op de artikelen 17, 18, 19, 20, 21, 25, 31, en 36;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van
de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de
eredienst en in het bijzonder op de artikelen 3 en 9;
Gelet op het ministerieel besluit van 14 december 2012 tot wijziging van diverse bepalingen
van het ministerieel besluit van 13 oktober 2013;
Gelet op het ministerieel besluit van 12 februari 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit
van 27 november 2006;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 01 maart 2013 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint Nicolaas Tolentijn te De Pinte van 06 juli 2013
houdende goedkeuring van het budget 2014;
Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint Nicolaas Tolentijn te De Pinte van 18 augustus
2014 houdende goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1;
Gelet op het overleg tussen het Centraal Kerkbestuur De Pinte & Zevergem en het college van
burgemeester en schepenen van 06 oktober 2014;
Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan Bisdom Gent van 21 oktober
2014;
Overwegende dat de gebudgetteerde gemeentelijke exploitatietoelage in de voorliggende
budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek Sint Nicolaas Tolentijn te De Pinte verlaagd werd
naar 29 448,36 euro en dus binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 blijft;
Overwegende dat de gebudgetteerde gemeentelijke investeringstoelage in de voorliggende
budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek Sint Nicolaas Tolentijn te De Pinte onveranderd is
gebleven op 14 057 euro en dus binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 blijft;
Gelet op de gemeentelijke financiële toestand;
Besluit:
Enig artikel: Kennis te nemen van de budgetwijziging 2014/1 van de kerkfabriek Sint
Nicolaas Tolentijn te De Pinte.
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Kerkfabriek Sint Nicolaas Tolentijn – budget 2015 - kennisname
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de

erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 45, 46, 47, 48, 49 en 53;
Gelet op het decreet van 06 juli 2012 tot wijziging van het eredienstendecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en in het bijzonder
op de artikelen 17, 18, 19, 20, 21, 25, 31, en 36;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van
de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de
eredienst en in het bijzonder op de artikelen 3 en 9;
Gelet op het ministerieel besluit van 14 december 2012 tot wijziging van diverse bepalingen
van het ministerieel besluit van 13 oktober 2013;
Gelet op het ministerieel besluit van 12 februari 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit
van 27 november 2006;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 01 maart 2013 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint Nicolaas Tolentijn te De Pinte van 18 augustus
2014 houdende goedkeuring van het budget 2015;
Gelet op het overleg tussen het Centraal Kerkbestuur De Pinte & Zevergem en het college van
burgemeester en schepenen van 06 oktober 2014;
Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan Bisdom Gent van 21 oktober
2014;
Overwegende dat de gebudgetteerde gemeentelijke exploitatietoelage in het voorliggende
budget 2015 van de kerkfabriek Sint Nicolaas Tolentijn te De Pinte 17 966,97 euro bedraagt
en dus past in het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat de gebudgetteerde gemeentelijke investeringstoelage in het voorliggende
budget 2015 van de kerkfabriek Sint Nicolaas Tolentijn te De Pinte 8 500 euro bedraagt en
dus past in het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat het resultaat van de rekening 2013 correct werd ingeschreven in het budget
2015;
Overwegende dat de investeringsuitgave die betoelaagd wordt met een gemeentelijke dotatie
in 2015 inhoudelijk aangepast wordt naar het toegankelijker maken via de inrichting van een
ontmoetingsruimte achter in de kerk ipv te spenderen aan schilderwerken van de dakgoten
aan de kerk;
Gelet op de gemeentelijke financiële toestand;
Besluit:
Art.1.:
Gaat akkoord met de inhoudelijke wijziging om de investeringstoelage aan te
wenden voor het meer toegankelijk maken via de inrichting van een
ontmoetingsruimte achter in de kerk;
Art.2.:
Neemt kennis van het budget 2015.
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OCMW – Meerjarenplanaanpassing 2014-2019/1 - goedkeuren
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/4 van 22 maart 2013 meerjarenplanning en budget 2014;
Gelet op de omzendbrief BB 2014/4 van 08 september 2014 van de meerjarenplannen 20142019 en de budgetten 2015;
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW van De Pinte;
Gelet op de aanpassing meerjarenplan 2014-2019 (1) van het OCMW van De Pinte;
Gelet op de strategische nota van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019 (1);
Gelet op de financiële nota van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019 (1);
Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van 27 oktober
2014;
Gelet op de beslissing van de Raad van het OCMW van 04 november 2014 waarbij de
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd;
Overwegende dat de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (1) in elk begrotingsjaar
afsluit met positief een resultaat op kasbasis;
Overwegende dat de autofinancieringsmarge gelijk is aan nul in elk begrotingsjaar;
Overwegende dat hiermee voldaan is aan de financiële evenwichtsvoorwaarden opgelegd door

de regelgeving;
Overwegende dat de rekening 2013 correct verwerkt werd in de aanpassing meerjarenplan
2014-2019 (1);
Overwegende dat in de OCMW-budgetwijziging 2014 de gemeentelijke bijdrage in exploitatie
1 320 784 euro bedraagt;
Overwegende dat in het OCMW-budget 2015 de gemeentelijke bijdrage in exploitatie
1 320 784 euro bedraagt;
Overwegende dat in het OCMW-budget 2016 de gemeentelijke bijdrage in exploitatie
1 320 784 euro bedraagt;
Overwegende dat in het OCMW-budget 2017 de gemeentelijke bijdrage in exploitatie
1 320 784 euro bedraagt;
Overwegende dat in het OCMW-budget 2018 de gemeentelijke bijdrage in exploitatie
1 320 784 euro bedraagt;
Overwegende dat in het OCMW-budget 2019 de gemeentelijke bijdrage in exploitatie
1 320 784 euro bedraagt;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de meerjarenplanning van het OCMW
overeenstemt met de bedragen opgenomen in het budget en meerjarenplan van de
gemeente;
Gehoord de toelichting van mevrouw Eva De Schryver, voorzitter van het OCMW;
Besluit met 13 stemmen voor en 7 onthoudingen (Reyntjens Laure, Lekens Lieven,
Van Lancker Lieve, Van Peteghem Vincent, Rombaut Willem, Naessens Frans en Van
Nieuwenhuyze Antoine):
Art.1.
Art.2.







De aanpassing meerjarenplan 2014-2019 (1) van het OCMW De Pinte goed te keuren.
Stelt volgende gemeentelijke bijdragen vast:
exploitatietoelage 2014 =1 320 784 euro,
exploitatietoelage 2015 =1 320 784 euro,
exploitatietoelage 2016 =1 320 784 euro,
exploitatietoelage 2017 =1 320 784 euro,
exploitatietoelage 2018 =1 320 784 euro,
exploitatietoelage 2019 =1 320 784 euro.
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OCMW – Budgetwijziging 2014 - kennisname
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 aangaande meerjarenplanning en
budget 2014;
Gelet op de omzenbrief BB 2014/1 van 09 september 2014 aangaande aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015;
Gelet op de budgetwijziging 2014/1 van het OCMW De Pinte;
Gelet op de aanpassing meerjarenplan 2014-2019 (1) van het OCMW van De Pinte;
Gelet op de beslissing van de Raad van het OCMW van 04 november 2014 waarbij de
budgetwijziging 2014/1 wordt vastgesteld;
Gelet op het feit dat het resultaat op kasbasis positief is en de som van de
autofinancieringsmarges 0 is;
Overwegende dat de budgetwijziging 2014/1 van het OCMW afsluit met een positief
kasresultaat van 133.794,25 euro;
Overwegende dat de autofinancieringsmarge in de budgetwijziging 2014/1 0 euro bedraagt;
Overwegende dat de budgetwijziging 2014/1 past in de aanpassing van het meerjarenplan
2014-2019 (1);
Overwegende dat in de OCMW budgetwijziging 2014/1 de gemeentelijke bijdrage in exploitatie
1 320 784 euro bedraagt;
Overwegende dat in de OCMW budgetwijziging 2014/1 de gemeentelijke bijdrage in
investeringen 0 euro bedraagt;
Overwegende dat 1 320 784 euro op artikel 2014/090000.01/0900-00/649510 opgenomen is
in het meerjarenplan 2014-2019 ‘Werkingstoelage OCMW’;
Overwegende dat de gewijzigde OCMW-dotatie 2014 past in het gemeentelijke meerjarenplan
2014-2019;
Gehoord de toelichting van mevrouw Eva De Schryver, voorzitter van het OCMW;

Besluit:
Enig artikel. Kennis te nemen van de budgetwijziging 2014/1 van het OCMW De Pinte.
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OCMW De Pinte: budget 2015 - kennisname
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op de omzendbrief BB-2014/4 van 09 september 2014 aangaande aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015
Gelet op het budget 2015 van het OCMW De Pinte;
Gelet op de aanpassing meerjarenplan 2014-2019 (1) van het OCMW van De Pinte;
Gelet op de beslissing van de Raad van het OCMW van 04 november 2014 waarbij het budget
2015 wordt vastgesteld;
Gelet op het feit dat het resultaat op kasbasis positief is en de som van de
autofinancieringsmarges 0 is;
Overwegende dat het budget 2015 van het OCMW afsluit met een positief kasresultaat van
8.687,74 euro;
Overwegende dat de autofinancieringsmarge in het budget 2015 26.708,95 euro bedraagt;
Overwegende dat het budget 2015 past in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
(1);
Overwegende dat in het OCMW-budget 2015 de gemeentelijke bijdrage in exploitatie
1 320 784 euro bedraagt;
Overwegende dat in het OCMW-budget 2015 de gemeentelijke bijdrage in investeringen 0
euro bedraagt;
Overwegende dat 1 320 784 euro op artikel 2015/090000.01/0900-00/649510 opgenomen is
in het meerjarenplan 2014-2019 ‘Werkingstoelage OCMW’;
Overwegende dat de OCMW-dotatie 2015 past in het gemeentelijke meerjarenplan 20142019;
Gehoord de toelichting van mevrouw Eva De Schryver, voorzitter van het OCMW;
Besluit:
Enig artikel. Kennis te nemen van het budget 2015 van het OCMW De Pinte.
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Brandweer – forfaitaire bijdragen 2012 en 2013 – afrekening en berekening advies
Ontwerpnotule
De Gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming en in het bijzonder
op artikelen 10 en 11;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 tot vaststelling van de normen voor de
bepaling van de in aanmerking komende kosten en het aandeel;
Gelet op het schrijven van de Federale dienst gouverneur Oost-Vlaanderen van 09 oktober
2014 met referte FCV/gg/14-265 aangaande forfaitaire bijdragen 2012 en 2013: afrekening
en berekening;
Overwegende dat de afrekening van de forfaitaire bijdrage voor de brandweer een herrekende
bijdrage van 303 904 euro gaf voor 2012 en na aftrek van het betaalde voorschot van 277
905 euro leidt tot een te betalen saldo van 26 000 euro;
Overwegende dat de afrekening van de forfaitaire bijdrage voor de brandweer een herrekende
bijdrage van 300 959 euro gaf waarvoor nog geen voorschotten werden betaald, leidt tot een
volledige afrekening van 300 959 euro voor 2013.
Overwegende dat de gemeenteraad binnen de 60 dagen zijn advies dient uit te brengen, dat
bij ontstentenis van advies het advies gunstig wordt geacht;
Besluit eenparig
Enig artikel. De forfaitaire bijdragen voor de brandweer over 2012 en 2013: afrekening en
berekening gunstig te adviseren.
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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

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 18 augustus 2008, bekrachtigd door de
gemeenteraad van 13 oktober 2008, waarbij een samenwerkingsovereenkomst wordt
afgesloten tussen de stad Gent en de gemeente De Pinte, betreffende de aanstelling van een
bemiddelaar in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2011, waarbij het contract voor
de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de gemeente De Pinte, betreffende
de aanstelling van een bemiddelaar in het kader van de Gemeentelijke Administratieve
Sancties, wordt verlengd voor een jaar;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3 december 2012, waarbij het contract voor
de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de gemeente De Pinte, betreffende
de aanstelling van een bemiddelaar in het kader van de Gemeentelijke Administratieve
Sancties, wordt verlengd voor een jaar;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2013, waarbij het contract voor
de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de gemeente De Pinte, betreffende
de aanstelling van een bemiddelaar in het kader van de Gemeentelijke Administratieve
Sancties, wordt verlengd voor onbepaalde duur;
Overwegende dat de Stad Gent zich ertoe verbindt een federale bemiddelaar in te zetten voor
de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en dit in alle
steden en gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Gent;
Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst kadert in het veiligheidsbeleid en de
aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit;
Overwegende dat de huidige overeenkomst geldt vanaf 1 januari 2014 en dit voor onbepaalde
duur;
Gelet op de vraag van mevrouw Derudder Drieke, Bemiddelaar Gemeentelijke Administratieve
Sancties, Juridische Dienst en Kennisbeheer, Stad Gent om deze samenwerkingsovereenkomst
te verlengen vanaf 1 januari 2014 en dit voor onbepaalde duur;
Overwegende dat er vormelijke wijzigingen 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, goedgekeurd in de gemeenteraad van de stad Gent in zitting van 26 mei
2014;
Overwegende dat de diensten van de GAS-bemiddelaar vanaf 1 januari 2014 niet meer
kosteloos zijn maar dat voor elk bemiddelingsdossier met gunstig gevolg, een forfaitair bedrag
van 25 euro zal worden aangerekend;
Gelet op het ontwerp van overeenkomst, voorgelegd door de stad Gent, van 17 juni 2014;
Besluit:
Art.1. 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.
Art.2. De huidige overeenkomst gaat in op 17 juni 2014 en is voor onbepaalde duur geldig.
Art.3. 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.
Art.4. Een afschrift van dit besluit wordt samen met de overeenkomst gezonden aan:
 de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen;
 de voorzitter van het politiecollege van politiezone Schelde-Leie;
 het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Dienst Juridische Aangelegenheden, Cel
Administratieve Sancties;
 de Procureur des Konings te Gent.
48

Toelating voor het plaatsen van camerabewaking op het openbaar domein advies
De gemeenteraad
Gelet op de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
Gelet op de Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en
het gebruik van bewakingscamera’s;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt
aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt;
Gelet op de Ministeriële omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart
2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, zoals gewijzigd
door de wet van 12 november 2009;

Gelet op het princiepsakkoord van de politieraad van 26 juni 2013 inzake de installatie van
camerabewaking binnen de politiezone;
Gelet op de aanvraag van de politiezone Schelde-Leie van 24 oktober 2014 gericht aan de
gemeenteraad inzake het verkrijgen van een advies inzake de plaatsing van vaste ANPRcamera’s op niet-besloten plaatsen;
Gelet op het positief advies van de korpschef van de politiezone Schelde-Leie van 23 oktober
2014;
Overwegende dat de politiezone Schelde-Leie wil overgaan tot het plaatsen van meerdere
vaste automatische nummerplaatherkenningssytemen op het grondgebied van De Pinte;
Gelet op het voorstel om hiertoe 2 locaties per gemeente te voorzien;
Overwegende dat de politiezone voorstelt om de camera’s ten behoeve van het grondgebied
De Pinte op volgende 2 locaties te plaatsen:
1. Ter hoogte van het op-en afrittencomplex van de E-17, meer bepaald
- Aan het kruispunt van de N60 met de Polderdreef/Den Beer;
- Aan het kruispunt van de N60 met de Savaanstraat (kant De Pinte);
1. Aan het kruispunt N60 met de Klossestraat ofwel:
a. In Gent, Grote Steenweg Zuid nr. 48, of indien Gent geen toelating geeft
b. In De Pinte, Nieuwe Steenweg nr. 10;
Overwegende dat wanneer de aangifte een niet-besloten plaats betreft, ze een positief advies
van de gemeenteraad dient te bevatten;
Overwegende dat de camera’s een bijdrage kunnen leveren in het aanpakken van prioritaire
fenomenen zoals woninginbraken en diefstallen van en in voertuigen en van de criminaliteit in
het algemeen;
Overwegende dat de camera’s kunnen bijdragen aan het verhogen van de verkeersveiligheid
in de gemeente;
Overwegende dat het gebruik van de ANPR-camera’s en de verwerking van de beelden zoals
voorzien in de aanvraag een noodzakelijk, gepast en aanvullend doch niet overmatig middel
vormt voor het bereiken van de beoogde doeleinden;
Overwegende dat de camera’s bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer conform de wetgeving zullen worden aangegeven uiterlijk de dag vóór die waarop
de bewakingscamera's in gebruik worden genomen;
Besluit eenparig:
Art.1. 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.
Art.2. 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 raad
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 15 juli 1983 houdende oprichting van de Nationale Dienst voor
Leerlingenvervoer;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 2 juli 1984 houdende de omschrijving van de zone De
Pinte waarin leerlingenvervoer wordt verzekerd in uitvoering van de wet van 15 juli 1983
houdende oprichting van de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer;
Gelet op de omzendbrief van 23 mei 2008 betreffende Algemene omzendbrief zonaal
leerlingenvervoer, met als laatste wijziging op 18 augustus 2014;
Gelet op het schrijven van 26 september 2014 van de Vlaamse Overheid, Departement
Onderwijs en Vorming, betreffende de vraag tot opheffing van het zonaal leerlingenvervoer in
het gewoon onderwijs;
Gelet op het schrijven van 8 oktober 2014 van De Lijn Oost-Vlaanderen waarin bevestigd
wordt dat er geen collectief leerlingenvervoer wordt georganiseerd voor de scholen in het
gewoon onderwijs in De Pinte;
Gelet op het schrijven van 20 oktober 2014 van het gemeentebestuur De Pinte gericht aan de
scholen in De Pinte omtrent de opheffing van het zonaal leerlingenvervoer in het gewoon
onderwijs;
Overwegende dat er geen opmerkingen kwamen van de scholen in De Pinte en dat zij zich
akkoord verklaarden omtrent de opheffing van het zonaal leerlingenvervoer in het gewoon
onderwijs;
Besluit eenparig:
Art.1. Akkoord te gaan met de opheffing van het zonaal leerlingenvervoer in het gewoon
onderwijs in De Pinte.
Art.2. Deze beslissing zal worden meegedeeld aan:
 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Departement Onderwijs en
Vorming, Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs, Koning Albert II-laan 15,
1210 Brussel;




De directies van alle gewone scholen in De Pinte;
De Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.
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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.
Verlaat de zitting: Lutgard Vermeyen.
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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 2014in
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 voor het opmaken van de nodige plannen, meetstaten en bestekken
voor de renovatie van delen van het gemeentehuid, zoals de dienst Burgerzaken, de
raadzaal, de onthaalbalie, … Bij het bestek werd er een schetsontwerp toegevoegd
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 Er werd gekozen voor een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking om aldus een keuze te kunnen
maken uit gekende ontwerpers in de omgeving van De Pinte, met specifieke ervaring
in dergelijke opdrachten.
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 bestek met uitvoeringsplannen. De weerhouden plannen zullen voorgelegd
worden aan de gemeenteraad.
De plannen moeten uiteraard een meerwaarde hebben op vlak van duurzaamheid en
de keuze van milieuvriendelijke materialen zoals gevraagd in het lastenboek.
3.
Wat is het standpunt van het college indien blijkt dat de offertes de opdracht van
85.000 euro overschrijden? Op basis van het budgettair voorziene kostprijs van de
renovatiewerken wordt het ereloon geraamd op 67 500,00 euro. Er is dus nog
voldoende marge ten opzichte van het gestelde maximumbedrag van 85 000,00 euro.
Het lastenboek met bijhorend plan zal digitaal ter kennis overgemaakt worden aan de
raadsleden.
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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 stroomonderbrekingen 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 onderbreking- gebruik 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.
Mondelinge vragen
Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een mondelinge vraag wil stellen,
wordt genoteerd:
Raadsleden Reyntjens, Van Peteghem en Naessens : 1 vraag.
Raadsleden Lekens , Van Lancker en Van Nieuwenhuyze: twee vragen.
De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden:
Raadslid Reyntjens meldt dat het voetpad in de Kastanjestraat ter hoogte van huisnummer 6
tem 12 er oneffen bijligt. Dit is een gevaarlijke situatie voor de voetgangers. Er wordt
geantwoord dat dit zal worden nagegaan en doorgegeven aan de dienst Grondzaken.
Raadslid Lekens verwijst naar de beslissing van het college waarbij de glasbol aan de Kalande
naar het OCP werd verplaatst. Hij wenst hierbij aan te geven dat op deze nieuwe locatie veel
glasscherven aanwezig zijn en vraagt om deze glasbol te verplaatsen, gezien de nabijheid van
de school. Er wordt geantwoord dat de hoeveelheid sluikglas in de praktijk binnen de
aanvaardbare normen ligt. Er was inderdaad een korte periode waarbij meer sluikglas werd
vastgesteld, maar dit wordt nu goed opgevolgd . Bovendien is er een overeenkomst met een
aparte firma die dit wekelijks komt opruimen. Verder overweegt het college om de glasbollen
ondergronds te voorzien. Er wordt alleszins werk gemaakt van een structurele oplossing.
Vervolgens verwijst raadslid Lekens naar de werkzaamheden aan de verkeersdrempel ter
hoogte van het kruispunt Koning Albertlaan- Baron de Gieylaan. Hij wenst meer informatie te
bekomen omtrent de communicatie naar de lokale handelaars toe. Hij betreurt dat deze pas
zeer laattijdig werden verwittigd en wenst omtrent de timing een woordje uitleg te bekomen.
Aangezien meerdere diensten bij deze werken werden betrokken, wordt voorgesteld om
schriftelijk op deze vraag te antwoorden, nadat de vraag per mail wordt herhaald en kan
worden doorgegeven aan de diensten.
Raadslid Van Lancker verwijst naar de recente schilderwerken die er op het gemeentelijk
grondgebied werden uitgevoerd. Zij meldt dat de dwarsstroken bij de drempel in Mieregoed
zijn vervaagd en er geen nieuwe belijning werd aangebracht. Ze vraagt om dit na te gaan.
Dit zal doorgegeven en besproken worden met de dienst Grondzaken.
Vervolgens meldt raadslid Van Lancker dat de finse piste aan Moerkensheide er heel erg
drassig bijligt en of hiervoor hakselhout kan worden gebruikt. Er wordt geantwoord dat er
inderdaad ter hoogte van de finse piste een probleem van wateroverlast is, temeer omdat er
geen drainagebuizen aanwezig zijn in deze omgeving. De drassige plaatsen zullen aangevuld
worden met hakselhout.
Raadslid Van Peteghem wenst de stand van zaken te vernemen met betrekking tot het
tennisplein in de Wijk Wijngaardeke. Hierop zal schriftelijk worden geantwoord.
Raadslid Naessens verwijst naar de bushalte ter hoogte van de Scheldeveldestraat. Aan de
bomen, vlakbij deze halte, worden fietsen gebonden. Hij vraagt of er in een fietsenstalling kan
worden voorzien. Deze vraag wordt positief beantwoord omdat in deze reeds de nodige
stappen werden genomen naar aanleiding van een eerdere vraag van raadslid Suys.
Raadslid Van Nieuwenhuyze verwijst naar de snelheidsmeting die in de Baron de Gieylaan
werd gehouden. Hij vraagt of er al maatregelen werden voorzien. Er wordt geantwoord dat de
resultaten best worden vergeleken met vroegere metingen, alvorens tot nieuwe maatregelen
over te gaan. Ze zullen ook besproken worden in de Mobiliteitsraad. De snelheid zal ook in
de toekomst gemonitord worden.
Tot slot meldt hij dat er op het kerkhof van De Pinte de graven worden aangetast omwille van
sparren die dringend aan een snoeibeurt toe zijn. Er wordt geantwoord dat dit door de dienst
zal worden opgevolgd.

