Verslag van de gemeenteraad van 15 december 2014
Openbare vergadering
1
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 bij punt 1 van de zitting van de gemeenteraad van 17 november 2014 en bij de
mondelinge vragen van de zitting van 17 november 2014 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
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, artikel 25 §3,
artikel 27 §1 en §3, artikel 28 en artikel 35 §2;
Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid,
artikel 10.2.3 §1, 20°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling
van de regels voor de scheiding tussen gemeentelijke en bovengemeentelijke
saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen;
Gelet op Vlarem titel II, artikels 2.3.6.4, 6.2.2.1.2 en 6.2.2.4.1;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 juni 2008 betreffende de vaststelling van het definitief
zoneringsplan van de gemeente De Pinte;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot wijziging van diverse
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de
geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in
uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en
tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de
vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke
saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen;
Overwegende dat het definitief zoneringsplan om de zes jaar getoetst en zo nodig, gelijktijdig
en conform de procedure voor vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen, wordt herzien;
Overwegende dat de definitieve zoneringsplannen in ieder geval van kracht blijven tot de
herziene definitieve zoneringsplannen in het stroomgebiedbeheerplan zijn opgenomen en
bekendgemaakt;
Overwegende dat het zoneringsplan voor het buitengebied een onderscheid maakt tussen de
gebieden met collectieve sanering en de gebieden met individuele sanering;
Overwegende dat het zoneringsplan de basis vormt voor de opmaak van het gebiedsdekkend
uitvoeringsplan;
Overwegende dat het uitvoeringsplan onderdeel uitmaakt van de stroomgebiedbeheerplannen
en wordt goedgekeurd conform de procedure voor vaststelling van de
stroomgebiedbeheerplannen;
Overwegende dat een uitvoeringsplan volgende informatie moet omvatten: de uitvoering en
de timing van de projecten, de onderlinge afstemming van de projecten en de scheidingslijn
tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting;
Overwegende dat in een uitvoeringsplan de exacte ligging van de overnamepunten in het
buitengebied worden vastgelegd;
Overwegende dat in een uitvoeringsplan de gebieden worden aangeduid waarvoor bij
(her)aanleg van een riolering geen optimaal gescheiden stelsel verplicht is;
Overwegende dat een uitvoeringsplan de deadline vastlegt voor de uitbouw van de individuele
zuivering;
Overwegende dat voor elke gemeente een ontwerp van herzien zoneringsplan en een ontwerp
van uitvoeringsplan, als onderdeel van de ontwerp van stroomgebiedbeheerplannen 20162021, in openbaar onderzoek voorliggen van 9 juli 2014 tot en met 8 januari 2015 en dat
daarna, gelijktijdig met de stroomgebiedbeheerplannen, het definitief herzien zoneringsplan
en het definitief uitvoeringsplan zullen worden vastgesteld door de Vlaamse Regering;
Gelet op de brief van 28 november 2014 van Farys (TMVW), met naast een samenvattende

nota inzake het ontwerp Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan (GUP) en het Herzien
Zoneringsplan, ook een ontwerp van bezwaarschrift (bijlage 5 bij voormelde brief) met een 4tal aandachtspunten:
 Onverenigbaarheid tussen BBC en het GUP;
 Realistische timing en planning afgestemd op financiële zekerheid;
 Duidelijkheid over de overnamepunten;
 Pragmatische aanpak in verband met scheiden en afkoppelen.
Besluit eenparig:
Art.1. 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.
Art.2. Deze opmerkingen en bezwaren worden voor het einde van het openbaar onderzoek
via Farys/TMVW doorgegeven aan CIW.
Art.3. Het ontwerp van bezwaarschrift (bijlage 5 bij voormelde brief) goed te keuren. 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
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 november 2010 houdende algemene
bepalingen over het energiebeleid, het zogenaamde energiebesluit, later gewijzigd;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 mei 2014 betreffende goedkeuring van de
burgemeestersconvenant en van de verbintenis de CO2-uitstoot op het grondgebied tegen
2020 met 20 % terug te dringen;
Gelet op het Meerjarenplan 2014-2019 meer bepaald actie 032902.02;
Gelet op het advies van de MINA-raad van 20 november 2014;
Overwegende dat de gemeente duurzaam bouwen wil stimuleren en de verenigingen die beter
doen dan de wettelijke vereisten financieel wenst te steunen;
Overwegende dat de toepassing van duurzamere bouwmaterialen een hogere
investeringskost met zich meebrengt;
Overwegende dat het toekennen van een subsidie het duurzaam bouwen kan stimuleren;
Besluit eenparig:
Art.1. Het subsidiereglement voor verenigingen voor het ondersteunen van projecten rond
duurzaam bouwen wordt goedgekeurd.
Art.2. De subsidie wordt aangevraagd via het daartoe bestemde aanvraagformulier en
volgens de voorwaarden zoals vermeld in het reglement.
Art.3. 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 gemeenteraad
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikels, 119, 119 bis en 135 §2;
Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid op de artikels 2 en 42, 43 §2,2°;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, inzonderheid afdeling 3 van hoofdstuk 3 huishoudelijke
afvalstoffen, artikel 26 tot en met artikel 28;
Gelet op het besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen
(hierna het VLAREMA) en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering 7 januari 2008 tot vaststelling van het
Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen (en van 28 januari
2000 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine
Ondernemingen);
Gelet op het akkoord van de Commissie Afvalbeheer van 22 mei 2014;
Overwegende dat er een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid bestaat voor volgende
afvalstoffen, zoals gedefinieerd in het VLAREMA;
Overwegende dat er een terugnameplicht bestaat voor huishoudelijk verpakkingsafval; dat
minstens papier en karton, hol glas en plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en
drankkartons selectief moeten worden ingezameld;
Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het huishoudelijk
afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval tot een minimum te beperken en het afval maximaal
selectief in te zamelen;
Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en hergebruik van
afvalstoffen;
Overwegende dat in tweede instantie het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval
maximaal selectief dienen ingezameld te worden;

Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de inzameling van het huishoudelijk afval en het
vergelijkbaar bedrijfsafval in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen;
Overwegende dat de gemeente in overeenstemming met haar gemeentelijke zorgplicht zoals
bepaald in artikel 26 van het decreet betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, het niet aanbieden van huisvuil via de gemeentelijke
inzamelkanalen en bijgevolg ontwijkgedrag (zoals sluikstorten, sluikstoken, afvaltoerisme naar
buurgemeenten, afvaltoerisme naar de werkgever,…) maximaal wil voorkomen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 11 oktober 2010 betreffende de goedkeuring
van de wijzigingen in de politieverordening betreffende de inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen;
Besluit eenparig:
Art.1. De politieverordening betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt goedgekeurd.
Art.2. De gemeenteraadsbeslissing van 11 oktober 2010 betreffende de politieverordening
wordt opgeheven.
Art.3. Deze verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikels 186 en 187 van
het Gemeentedecreet.
Art.4. 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
De gemeenteraad
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 mei 2014 betreffende de
gemeentebelasting op huis-aan-huisverspreiding van ongeadresseerd drukwerk met
handelskarakter;
Overwegende dat na 6 maanden werking van het reglement een bijsturing nodig is;
Overwegende dat de doelstelling van het reglement is om ongeadresseerd reclamedrukwerk
met een duidelijke commerciële boodschap te belasten;
Besluit eenparig:
Art.1. 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.
Art.2. De wijziging van dit reglement gaat onmiddellijk in.
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Gemeentebelasting op het plaatsen van kermisinrichtingen
De gemeenteraad
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante
en kermisactiviteiten en latere wijzigingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2 15°;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 houdende vaststelling van de
vergoeding van de erkende ondernemingsloketten voor het beheer van de machtigingen van
ambulante activiteiten en van de machtigingen van kermisactiviteiten;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en
organisatie van kermisactiviteiten ambulante activiteiten in kermisgastronomie;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 houdende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013 betreffende de gemeentebelasting
op het plaatsen van kermisinrichtingen;
Overwegende dat er in de praktijk een ongelijkheid bestaat tussen de kermisuitbaters die
gratis kunnen gebruik maken van een aansluiting op de gemeentelijke elektriciteitskasten en
diegenen die hun stroomvoorziening via een eigen generator moeten voorzien;
Overwegende dat wordt vastgesteld dat de in het belastingreglement vastgelegde
maximumbedragen in werkelijkheid nooit worden aangerekend en in die zin geen effect
hebben op de motivatie van de kermisuitbaters om een standplaats in De Pinte aan te vragen;
Overwegende dat kermissen mede bijdragen tot een bruisend dorpsleven;

Besluit met 7 stemmen tegen ( Reyntjens Laure, Lekens Lieven, Van Lancker Lieve,
Van Peteghem Vincent, Rombaut Willem, Naessens Frans en Van Nieuwenhuyze
Antoine):
Art.1. 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.
Art.2. 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.
Art.3. 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.
Art.4. De belasting is verschuldigd door diegene die de standplaats op de openbare kermis
inneemt.
Art.5. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op grond van de ingenomen plaats van
het voertuig of kraam op de openbare kermis.
Art.6. 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

€ 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
Art.6. De belastingplichtige is gehouden alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens te
verstrekken.
Art.7. De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de
invordering inzake rijksbelastingen op de inkomsten.
Art.8. §1. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
§2. Het bedrag van de belasting mag ingekohierd worden vanaf de dag van het
innemen van het openbaar domein.
§3. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Art.9. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen de
belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op
straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De
indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Art.10. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op inkomsten.
Art.11. Een eensluidend afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Vrije
Tijd en de dienst Financiën. Een eensluidend afschrift van onderhavige beslissing wordt
binnen de 20 dagen aangetekend verstuurd t.a.v. de provinciegouverneur, in
uitvoering van artikel 253 §1 3° van het Gemeentedecreet
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Organogram en de daaruit voortvloeiende formatie van het
gemeentepersoneel - vaststelling
De gemeenteraad
Gelet op art. 75 van art. 103 en 104 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 januari 2007 tot vaststelling van de
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 november 2011 houdende vaststelling
van de personeelsformatie;

Gelet op het schrijven uitgaande van het Departement Werk & Sociale Economie waaruit blijkt
dat de gesco-werknemers uit de gewone contingentovereenkomst dienen geregulariseerd
worden met ingang van 1 april 2015;
Overwegende dat het gemeentebestuur beschikt over een gewoon gesco-contingent van 9 FE;
Gelet op het advies van het managementteam van 4 september 2014, 17 september 2014 en
19 november 2014;
Gelet op de motivatienota opgemaakt door de gemeentesecretaris;
Overwegende dat de personeelskosten voorzien zijn in het meerjarenplan;
Gelet op het met reden omkleed voorstel van het syndicaal overlegcomité van 22 oktober
2014 en 24 november 2014;
Overwegende dat de CD&V –fractie tegenstemt omwille van het feit dat bij bevordering
bepaalde personeelsleden hun statuut zullen moeten opgeven en zodoende gedemotiveerd
worden en er in het organogram en de formatie geen sprake is van een samenwerking met
het OCMW;
Besluit met 7 stemmen tegen (Reyntjens Laure,Lekens Lieven, Van Lancker Lieve,
Van Peteghem Vincent, Rombaut Willem, Naessens Frans en Van Nieuwenhuyze
Antoine) en 13 stemmen voor:
Art.1. De motivatienota, het organogram en het financieel plan in verband met de opmaak
van de formatie van het gemeentepersoneel worden goedgekeurd.
Art.2. De formatie wordt als volgt vastgesteld:
Statutaire en contractuele personeelsformatie
Secretaris
Decretaal
1,00 FE
Financieel beheerder
Decretaal
1,00 FE
Diensthoofd Interne zaken
Statutair
A1a-A3a
1,00 FE
Diensthoofd Vrije Tijd
Statutair
A1a-A3a
1,00 FE
Stedenbouwkundig ambtenaar
Statutair
A1a-A3a
1,00 FE
Diensthoofd Grondzaken
Statutair
A1a-A3a
1,00 FE
Deskundige Juridische aangelegenheden
en contracten
Milieu- en duurzaamheidambtenaar
Financieel deskundige
Communicatieambtenaar
Diensthoofd Burgerzaken
Deskundige Personeel
Deskundige ICT
Cultuurbeleidscoördinator
Jeugdconsulent
Sportfunctionaris
Gis-coördinator
Deskundige Logistiek en facility
Deskundige Infrastructuur en werken
Bibliothecaris
Werkleider

Contractueel

B4-B5

1,00 FE

Statutair
Contractueel
Statutair
Statutair
Statutair
Contractueel
Contractueel
Contractueel
Statutair
Statutair
Statutair
Contractueel
Statutair
Statutair

B4-B5
B1-B3
B1-B3
B1-B3
B1-B3
B1-B3
B1-B3
B1-B3
B1-B3
B1-B3
B1-B3
B1-B3
B1-B3
B1-B3

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE

Administratief medewerker
Administratief medewerker
Bibliotheekassistent
Coördinator onderhoud

Statutair
Contractueel
Contractueel
Contractueel

C1-C3
C1-C3
C1-C3
C1-C3

9,00
5,50
1,63
1,00

FE
FE
FE
FE

Ploegbaas
Assistent Recyclagepark
Assistent Groen
Assistent Gebouwen
Assistent Wegen
Assistent Feestelijkheden
Assistent Begraafplaatsen
Assistent Magazijnier-mecanicien
Zaalwachter technicus

Statutair
Statutair
Statutair
Statutair
Statutair
Contractueel
Contractueel
Contractueel
Contractueel

D4-D5
D1-D3
D1-D3
D1-D3
D1-D3
D1-D3
D1-D3
D1-D3
D1-D3

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,50

FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE

Logistieke medewerker
Zaalwachter
Zaalwachter
Polyvalent arbeider
Polyvalent arbeider
Onderhoudspersoneel
Onderhoudspersoneel

Statutair
Statutair
Contractueel
Statutair
Contractueel
Statutair
Contractueel

E1-E3
E1-E3
E1-E3
E1-E3
E1-E3
E1-E3
E1-E3

2,00
1,00
2,00
5,00
5,50
6,02
1,00

FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE

Uitdovend kader
Stafmedewerker
Duurzaamheidsambtenaar
Verantwoordelijke Financiële dienst
Administratief hoofdmedewerker BZ
Administratief hoofdmedewerker S/IZ
Administratief hoofdmedewerker Gis
Adjunct dienst Grondzaken
Milieuconsulent
Bibliotheekassistent
Bibliotheekbediende
Polyvalent arbeider

Statutair
Statutair
Statutair
Statutair
Statutair
Statutair
Statutair
Statutair
Statutair
Statutair
Statutair

B1-B3
B1-B3
B1-B3
C4-C5
C4-C5
C4-C5
C4-C5
C1-C3
C1-C3
D1-D3
E1-E3

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,30
0,88
3,00

FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE

Uitdovend per 1 april 2015
De volgende functies zijn voorzien in de effectieve formatie als contractuele
personeelsleden – regularisatie zal in werking treden per 1 april 2015
Gewoon gesco-contingent – administratief assistent
D1-D3
1,50 FE
Gewoon gesco-contingent – technisch beambten
E1-E3
7,50 FE
Niet ingenomen functies in de vorige formatie
Bibliothecaris
Statutair
Diensthoofd Secretariaat/interne zaken
Statutair
Coördinator BKO
Statutair
Assistent-dienstleider (Bib)
Statutair
Deskundige milieu
Statutair

B4-B5
B1-B3
B1-B3
B1-B3
C4-C5

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

FE
FE
FE
FE
FE

Wijziging functiebenaming: polyvalent arbeider i.p.v. technisch beambte.
Art.2. Maken deel uit van het managementteam:
- Gemeentesecretaris
- Financieel beheerder
- Diensthoofd Interne zaken
- Diensthoofd Vrije tijd
- Stedenbouwkundig ambtenaar
- Diensthoofd Grondzaken
- Diensthoofd Burgerzaken.
Art.3. Er wordt gesteld dat alle functies toegankelijk zijn voor zowel vrouwelijke als
mannelijke personeelsleden.
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Financiële rapportering 31/12/2013
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder titel IV, planning en
financieel beheer;
Gelet op het decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 23 januari 2009 ter uitvoering
van artikel 165 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Overwegende dat artikel 165 van voormeld decreet van 15 juli 2005 stipuleert dat de
financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per jaar aan het
college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat artikel 166 van voormeld decreet van 15 juli 2005 stipuleert dat de
financieel beheerder minstens eenmaal per jaar aan de gemeenteraad over de uitvoering van
zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen
verbintenissen rapporteert;
Overwegende dat artikel 168 van voormeld decreet van 15 juli 2005 stipuleert dat het college
van burgemeester en schepenen minstens eenmaal per jaar aan de gemeenteraad over de
uitvoering van het budgethouderschap rapporteert;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 augustus 2014 aangaande goedkeuring
jaarrekening 2013;
Gelet op de rapportering per 31 december 2013 met een overzicht van de thesaurietoestand,
de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, alsook de evolutie van de budgetten;
Gelet op de rapportering per 31 december 2013 betreffende de voorafgaande krediet- en
wetmatigheid;
Gelet op de rapportering per 31 december 2013 betreffende het budgethouderschap;
Gelet op de rapportering per 31 december 2013 betreffende het debiteurenbeheer;
Besluit:
Art.1. Kennis te nemen van de jaarlijkse rapportering per 31 december 2013.
Art.2. Een afschrift aan de financieel beheerder ter beschikking te stellen.
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Aanpassing meerjarenplan 2014-2019.1
De gemeenteraad

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 met in het bijzonder art. 147 betreffende de
bevoegdheid van de gemeenteraad tot aanpassing van het meerjarenplan;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en beheercyclus 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 05 september 2014 van het Vlaams Ministerie van
Bestuurszaken betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de
budgetten 2015;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 juni 2010 betreffende de toewijzing van
bevoegdheden aan het college van burgemeester en schepenen van nominatief in het budget
opgenomen werken, leveringen en diensten;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 november 2014
houdende goedkeuring van het ontwerp van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019 /1;
Gelet op het ontwerp van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019 /1;
Overwegende dat het ontwerp van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019 /1
overeenkomstig artikel 11 tot en met artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering
betreffende de beleids- en beheercyclus van 25 juni 2010 een strategische nota, financiële
nota en de nodige bijlagen omvat;
Overwegende dat het ontwerp van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019 /1 in elk
begrotingsjaar afsluit met een positief resultaat op kasbasis;
Overwegende dat de autofinancieringsmarge voor het jaar 2019 in het ontwerp aanpassing
meerjarenplan 2014-2019/1 positief is, nl 144 485,49 euro;
Overwegende dat de autofinancieringsmarge in 2014 - 110 602,78 euro bedraagt;
Overwegende dat de autofinancieringsmarge in 2015 + 271 205,40 euro bedraagt;
Overwegende dat de autofinancieringsmarge in 2016 +76 630,81 euro bedraagt;
Overwegende dat de autofinancieringsmarge in 2017 + 48 166,29 euro bedraagt;
Overwegende dat de autofinancieringsmarge in 2018 + 194 957,77 euro bedraagt;
Overwegende dat de autofinancieringsmarge in 2019 + 144 485,49 euro bedraagt;
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. De aanpassing meerjarenplan 2014-2019 /1 goed te keuren.
Art.2. Dit besluit ter kennis te brengen van de heer provinciegouverneur van
Oost-Vlaanderen zoals bedoeld in artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15 juli
2005.
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Budgetwijziging 2014.1
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 met in het bijzonder art. 154 betreffende de
bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van een budgetwijziging;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 met in het bijzonder artikel 148 tot en met
artikel 157;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en beheercyclus 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 05 september 2014 van het Vlaams Ministerie van
Bestuurszaken betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de
budgetten 2015;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 juni 2010 betreffende de toewijzing van
bevoegdheden aan het college van burgemeester en schepenen van nominatief in het budget
opgenomen werken, leveringen en diensten;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 houdende goedkeuring van
de aanpassing meerjarenplan 2014-2019/1;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 november 2014
houdende goedkeuring van het ontwerp van de budgetwijziging 2014/1;
Gelet op het ontwerp van de budgetwijziging 2014/1;
Overwegende dat het ontwerp van het de budgetwijziging 2014/1 overeenkomstig artikel 16
tot en met artikel 29 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en
beheercyclus van 25 juni 2010 een beleidsnota, financiële nota en de nodige bijlagen omvat;

Overwegende dat de budgetwijziging 2014/1 past in de aanpassing meerjarenplan 20142019/1;
Overwegende dat er in de budgetwijziging 2014/1 een positief resultaat op kasbasis van
92 019,48 euro blijft;
Overwegende dat in de budgetwijziging 2014/1 de autofinancieringsmarge – 110 602,78 euro
bedraagt;
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. De budgetwijziging 2014/1 goed te keuren.
Art.2. Dit besluit ter kennis te brengen van de heer provinciegouverneur van
Oost-Vlaanderen zoals bedoeld in artikel 252 van het Gemeentedecreet van
15 juli 2005.
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Budget 2015
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 met in het bijzonder art. 148 betreffende de
bevoegdheid van de gemeenteraad tot goedkeuring van het budget;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 met in het bijzonder artikel 149 tot en met
artikel 157;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en beheercyclus 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 05 september 2014 van het Vlaams Ministerie van
Bestuurszaken betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de
budgetten 2015;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 juni 2010 betreffende de toewijzing van
bevoegdheden aan het college van burgemeester en schepenen van nominatief in het budget
opgenomen werken, leveringen en diensten;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 houdende goedkeuring van
de aanpassing meerjarenplan 2014-2019/1;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 november 2014
houdende goedkeuring van het ontwerp van het budget 2015;
Gelet op het ontwerp van het budget 2015;
Overwegende dat het ontwerp van het budget 2015 overeenkomstig artikel 16 tot en met
artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheercyclus
van 25 juni 2010 een beleidsnota, financiële nota en de nodige bijlagen omvat;
Overwegende dat het budget 2015 past in de aanpassing meerjarenplan 2014-2019/1;
Overwegende dat in het budget 2015 er een positief resultaat op kasbasis van 734 811,88
euro blijft;
Overwegende dat in het budget 2015 de autofinancieringsmarge 271 205,40 euro bedraagt;
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. Het budget 2015 goed te keuren.
Art.2. Dit besluit ter kennis te brengen van de heer provinciegouverneur van
Oost-Vlaanderen zoals bedoeld in artikel 252 van het Gemeentedecreet van
15 juli 2005.
Verlaat de zitting: Ferry Comhair.
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Hulpverleningszone Centrum - dotatie 2015
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, §1;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid , de artikelen 67 en 68;
Gelet op het prebudget 2015 van de hulpverleningszone Centrum zoals goedgekeurd in zitting
van 12 november 2014;
Overwegende dat in het gemeentelijk budget op 2015/041000.01/0410-00/649541
“Werkingstoelage hulverleningszone Centrum” 220 379 euro werd ingeschreven;
Overwegende dat in het gemeentelijk budget op 2015/041000.01/0410-00/664800
“Investeringstoelage hulverleningszone Centrum” 4 706 euro werd ingeschreven;

Overwegende dat het prebudget 2015 een voorlopig budget is, in afwachting van de
goedkeuring door de zoneraad die pas vanaf 1 januari 2015 beslissingen kan nemen van het
definitieve budget 2015;
Besluit eenparig:
Art.1. De dotatie 2015 voor de hulpverleningszone Centrum vast te stellen op:
- 220 378,65 euro voor de gewone begroting van de hulpverleningszone;
- 4 705,98 euro voor de buitengewone begroting van de hulpverleningszone.
Art.2. Een afschrift zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de heer gouverneur van
de provincie en aan de voorzitter van de Prezoneraad.
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Politiezone Schelde-Leie: dotatie 2015
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de begroting 2015 van de politiezone ‘Schelde-Leie’ zoals goedgekeurd op
9 december 2014 door de politieraad;
Overwegende dat in het gemeentelijke budget op 2015/040000.01/0400-00/649530
“Werkingstoelage Politiezone Schelde Leie” 873 557 euro werd ingeschreven;
Overwegende dat in het gemeentelijke budget op 2015/040000.01/0400-00/664300
“Werkingstoelage Politiezone Schelde Leie” 52 990 euro werd ingeschreven;
Besluit eenparig:
Art.1. De dotatie 2015 voor de politiezone Schelde-Leie vast te stellen op:
- 873 557 euro voor de gewone begroting van de politiezone;
- 52 990 euro voor de buitengewone begroting van de politiezone.
Art.2. Een afschrift van onderhavige beraadslagingen zal voor verder gevolg worden
overgemaakt aan de heer gouverneur van de provincie en aan de voorzitter van het
politiecollege.
Vervoegt de zitting: Ferry Comhair.
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Leveren en plaatsen van ondergrondse glascontainers - principebeslissing
De gemeenteraad
Gelet op de mogelijkheid om via IVM en Fost Plus subsidies aan te vragen voor de plaatsing
van ondergrondse glasbollen;
Overwegende dat Fost Plus een actieplan moet uitwerken om tegen het einde van de
erkenningsperiode het aantal ingegraven glasbollen gevoelig te verhogen;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in het meerjarenplan onder artikel
MJP2014-2019_1/020001.28/0200-01/224107l;
Overwegende dat er een bedrag van € 20.000 voorzien wordt om de werken uit te voeren;
Besluit eenparig:
Art.1. De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de plaatsing van ondergrondse
glasbollen.
Art.2. 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
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 juni 2014 betreffende de principiële
goedkeuring van de statuten van EVA Onsa;
Gelet op de brief van 15 oktober 2014 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
betreffende de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2014;
Gelet op de goedkeuring van de statuten door de Algemene Vergadering van de vzw Onsa van
3 november 2014;
Gelet op de statuten van het Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) Onderwijs en
Samenwerking (Onsa) van 3 november 2014;
Overwegende dat de gemeenteraad uit zijn leden het B-lid en zijn plaatsvervanger dient aan
te duiden, telkens bij aanvang van een legislatuur;
Overwegende dat het B-lid dient te handelen overeenkomstig de instructies van de
gemeenteraad;
Gelet op de geheime stemming die de volgende uitslag geeft:
20 raadsleden nemen deel aan de stemming;
20 stemmen werden geldig uitgebracht;
Als effectief vertegenwoordiger:
Op naam van mevrouw Benedikte Demunck , Hageland 1 9840 De Pinte: 20 stemmen voor;
Als plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Op naam van de heer Ferry Comhair , Wilgenstraat 11 9840 De Pinte: 19 stemmen voor en 1
blanco stem;

Besluit:
Art.1. 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.
Art.2. De heer Ferry Comhair, schepen, wonende te Wilgenstraat 11 9840 De Pinte, aan te
duiden als plaatsvervanger.
Art.3. Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan EVA Onsa.
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EVA Onsa – installatievergadering
- Beraadslagen agenda
- Bepalen mandaat vertegenwoordiger
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de statuten van EVA Onderwijs en Samenwerking van 3 november 2014;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 december betreffende het aanduiden van de Blid en een plaatsvervanger voor EVA Onsa;
Gelet op de agenda van de Algemene vergadering van een nader te bepalen datum:
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 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
Art.2. 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
De gemeenteraad
Gelet op artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de gemeenteraad van 18 maart 2013 waarbij kennis genomen wordt dat de heer
Jacky Weytens wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor Open-VLD in de seniorenraad De
Pinte-Zevergem;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2014 waarbij de
heer Jacky Weytens wordt aangeduid als gemeenteraadslid voor Open-VLD;
Gelet op artikel 3 van de statuten van de seniorenraad De Pinte-Zevergem waarin staat dat
vertegenwoordigers van politieke partijen geen gemeenteraadslid mogen zijn;
Gelet op de mail van de heer Peter Dick, voorzitter van Open-VLD- afdeling De Pinte waarin
hij mevrouw Jenny De Corte voordraagt als nieuwe afgevaardigde van Open-VLD in de
seniorenraad De Pinte-Zevergem;
Besluit:
Enig artikel. 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.
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Mededelingen van de voorzitter
De voorzitter deelt mee dat de Nieuwjaarsreceptie voor de bevolking doorgaat op 4 januari
2015.
Mondelinge vragen
Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een mondelinge vraag wil stellen,
wordt genoteerd:
Raadsleden Suys, Van Lancker, Eeckhout, Van Nieuwenhuyze en Van Peteghem: 1 vraag.
De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden:
Raadslid Suys verwijst naar het mooie voorbeeld van borden die in kader van de
sensibilisering rond veiligheid aan de schoolpoort van de vrije basisschool in Zevergem werden

geplaatst. Hij wenst dan ook de andere scholen op ons grondgebied op te roepen om dit
voorbeeld te volgen.
Raadslid Van Lancker wenst terug te komen op de vraag die reeds in november 2014 heeft
gesteld met betrekking tot de vraag om de drempels in het Mieregoed te schilderen. Zij wenst
hiervan de stand van zaken te vernemen. Er wordt geantwoord dat inmiddels een en ander
werd nagegaan. Mieregoed ligt buiten de bebouwde kom en er geldt geen snelheidsbeperking
zodat volgens de vigerende wetgeving niet toegelaten is om daar (geen zone 50) drempels te
voorzien. Het betreft evenwel een oude situatie die al bestond voor de wet in 2003 werd
gewijzigd. Op heden worden de drempels met een bord aangeduid. Evenwel mogen de
drempels volgens diezelfde wetgeving niet zomaar geschilderd worden. Er wordt meegedeeld
dat dit verder zal bekeken worden door de bevoegde dienst
Raadslid Eeckhout vraagt of de gemeente B-rail erop kan wijzen dat de opstap van het perron
van het station in onze gemeente eerder gevaarlijk is voor de treinreizigers.
Raadslid Van Nieuwenhuyze wenst te wijzen op de gevaarlijke verkeerssituatie waarbij het
verkeer komende uit Moerkensheide wordt geconfronteerd met fietsers die op de rijbaan
komen. Er wordt voorgesteld dit te bespreken in de mobiliteitsraad.
Raadslid Van Peteghem wenst te wijzen op de gevaarlijke oversteekplaats ter hoogte van de
Baron de Gieylaan in het Parkbos. Er wordt geantwoord dat dit probleem ook bij de gemeente
goed gekend is. De te overwegen maatregelen werden besproken op de stuurgroep van het
Parkbos. Verkeerskussens en zebrapaden dienen er als eerste maatregel te worden
aangebracht. De gemeente zal dit verder blijven opvolgen en bij de eerstvolgende werkgroep
mobiliteit erop aandringen om hiervoor het nodige te ondernemen.

