Samenvatting van de gemeenteraad van 15 december 2014
Openbare vergadering
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Goedkeuren verslag voorgaande gemeenteraad
Het verslag van de voorgaande gemeenteraad wordt goedgekeurd mits de aanpassing
van de opmerking in verband met de Korte Bosstraat waarbij het woordje “Korte”
moet worden geschrapt en bij de mondelinge vragen waarbij het ging om de
gemeentelijke begraafplaats van de Pinte en niet van Zevergem.
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Openbaar onderzoek bij de stroomgebiedbeheerplannen – ontwerp van herzien
zoneringsplan en ontwerp uitvoeringsplan
 De gemeenteraad hecht haar akkoord aan de geformuleerde opmerkingen en
bezwaren bij het ontwerp van herzien zoneringsplan en het ontwerp van
uitvoeringsplan, opgenomen in bijlage I, die bij deze beslissing is gevoegd.
 Deze opmerkingen en bezwaren worden voor het einde van het openbaar
onderzoek via Farys/TMVW doorgegeven aan CIW.
 Het ontwerp van bezwaarschrift (bijlage 5 bij voormelde brief) wordt
goedgekeurd. Dit zal samen met de bijlage zoals vermeld in artikel 1 via
Farys/TMVW worden doorgestuurd aan CIW.
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Subsidiereglement voor verenigingen – ondersteunen van projecten rond duurzaam
bouwen
 Het subsidiereglement voor verenigingen voor het ondersteunen van projecten rond
duurzaam bouwen wordt goedgekeurd.
 De subsidie wordt aangevraagd via het daartoe bestemde aanvraagformulier en
volgens de voorwaarden zoals vermeld in het reglement.
 Het reglement treedt op 1 januari 2015 in werking en eindigt op 31 december 2019.
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Wijziging politieverordening betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
 De politieverordening betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt goedgekeurd.
De gemeenteraadsbeslissing van 11 oktober 2010 betreffende de politieverordening
wordt opgeheven.
 Deze verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikels 186 en 187 van
het Gemeentedecreet.
 Een eensluidend afschrift van deze verordening wordt conform artikel 119 van de
Nieuwe Gemeentewet, toegezonden aan de Deputatie, aan de hoofdgriffier van de
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent en aan de hoofdgriffier
van de politierechtbank, Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. Ter kennisgeving zal
eveneens een afschrift worden toegezonden aan de OVAM.
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Gemeentebelasting op huis-aan-huisverspreiding van ongeadresseerd drukwerk met
handelskarakter
Volgende artikels van het belastingsreglement op ongeadresseerd reclamedrukwerk
worden aangepast:
Art.1. Voor een termijn met ingang van 1 augustus 2014 en eindigend op 31 december
2019 een belasting te heffen op het huis-aan-huis verspreiden van ongeadresseerd
reclamedrukwerk met handelskarakter en daarmee gelijkgestelde producten op het
grondgebied van de gemeente De Pinte.
Art.6. De volgende publicaties zijn van de belasting vrijgesteld:
- publicaties van publiekrechtelijke personen;
- publicaties van door een gemeentelijke adviesraad erkende verenigingen, scholen en
politieke partijen.
De wijziging van dit reglement gaat onmiddellijk in.


-

-
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Gemeentebelasting op het plaatsen van kermisinrichtingen
Het belastingreglement van 16 december 2013 op het innemen van een standplaats
voor het uitvoeren van kermisactiviteiten op de openbare kermissen wordt opgeheven
vanaf 1 januari 2015.
Voor een termijn met ingang vanaf 1 januari 2015 en eindigend op 31 december 2019
een belasting te heffen op het innemen van een standplaats voor het uitvoeren van
kermisactiviteiten op openbare kermissen.
Met het innemen van een standplaats op de openbare kermis wordt bedoeld, met
kraam of voertuig op dezelfde plaats van het openbare domein blijven staan
gedurende meer dan dertig minuten.
De belasting is verschuldigd door diegene die de standplaats op de openbare kermis
inneemt.
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op grond van de ingenomen plaats van
het voertuig of kraam op de openbare kermis.
De belasting wordt berekend per vierkante meter per kermis. Elke breuk van een m²
geldt hierbij als een volle eenheid. Op die manier komt de gemeente De Pinte
tot de volgende belasting indien gebruik gemaakt wordt van een aansluiting op de
gemeentelijke elektriciteitskast:
Per ingenomen oppervlakte:
De Pinte
Zevergem
Wagens, foorkramen
€ 1,50/m² met een min. Van € 0,75/m² met een min. van
of foorinrichtingen
€ 50 en een max. van € 350 € 25 en een max. van € 175
Frituren en
€ 6,20/m² met een min. Van € 3,10/m² met een min. van
gebakkramen
€ 125
€ 62,50
Indien geen gebruik gemaakt wordt van een aansluiting op een gemeentelijke
elektriciteitskast komt de gemeente De Pinte tot de volgende belasting:
Per ingenomen oppervlakte:
De Pinte
Zevergem
Wagens, foorkramen
of foorinrichtingen
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€ 1,15/m² met een min. van € 0,625/m² met een min.
€ 42 en een max. van € 350 van € 21 en een max. van €
175
Frituren en
€ 5,20/m² met een min. van € 2,6/m² met een min. van
gebakkramen
€ 110
€ 55
De belastingplichtige is gehouden alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens te
verstrekken.
Organogram en de daaruit voortvloeiende formatie van het gemeentepersoneel vaststelling
De motivatienota, het organogram en het financieel plan in verband met de opmaak
van de formatie van het gemeentepersoneel worden goedgekeurd.
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Financiële rapportering 31/12/2013
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarlijkse rapportering per 31 december 2013.
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Aanpassing meerjarenplan 2014-2019.1
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/1 goed.
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Budgetwijziging 2014.1
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2014/1 goed.

11

Budget 2015
De gemeenteraad keurt het budget 2015 goed.
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Hulpverleningszone Centrum - dotatie 2015
De dotatie 2015 voor de hulpverleningszone Centrum wordt vastgesteld op:
- 220 378,65 euro voor de gewone begroting van de hulpverleningszone;
- 4 705,98 euro voor de buitengewone begroting van de hulpverleningszone.
Politiezone Schelde-Leie: dotatie 2015
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De dotatie 2015 voor de politiezone Schelde-Leie wordt vastgesteld op:
- 873 557 euro voor de gewone begroting van de politiezone;
- 52 990 euro voor de buitengewone begroting van de politiezone.

Leveren en plaatsen van ondergrondse glascontainers - principebeslissing
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de plaatsing van ondergrondse
glasbollen.
 Het schepencollege wordt belast met de verdere uitvoering van dit dossier met
betrekking tot de opmaak van het bestek, gunning en locaties van de ondergrondse
glasbollen en de opmaak van een subsidiedossier.
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EVA Onsa – Aanduiden B-lid en plaatsvervanger
Mevrouw Benedikte Demunck, schepen, wonende te Hageland 1 9840 De Pinte aan te
duiden als B-lid in EVA Onsa en wordt gemachtigd in naam van de gemeente
aanwezigheidslijsten en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te
doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze
vergaderingen.
 De heer Ferry Comhair, schepen, wonende te Wilgenstraat 11 9840 De Pinte, aan te
duiden als plaatsvervanger.
 Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan EVA Onsa.
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EVA Onsa – installatievergadering
Beraadslagen agenda
Bepalen mandaat vertegenwoordiger
Er wordt kennis genomen van de agenda van de Algemene vergadering van EVA Onsa
van 29 januari 2015 met als agendapunten:
- Verwelkoming
- Kennisname en vaststelling leden van de Algemene Vergadering
- Benoeming leden van de Raad van bestuur
- Aanduiding voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester door Raad van bestuur
- Bekendmaking verdeling functies Raad van bestuur aan de Algemene vergadering
- Varia en rondvraag
- Vastleggen datum volgende vergadering
 De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
vergadering van EVA Onsa op 29 januari 2015 op te dragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor
genomen in artikel 1.
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Seniorenraad De Pinte-Zevergem – vervangen politieke afgevaardigde
Er wordt kennis genomen van het feit dat mevrouw Jenny De Corte als afgevaardigde
voor Open-VLD werd aangeduid in de seniorenraad De Pinte-Zevergem.



Mededelingen van de voorzitter
De voorzitter deelt mee dat de Nieuwjaarsreceptie voor de bevolking doorgaat op 4
januari 2015.
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