Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 6 maart 2017
AANWEZIG:
voorzitter gemeenteraad Wim Vanbiervliet
burgemeester Hilde Claeys
schepenen Mark Van Neste, Benedikte Demunck, Trudo Dejonghe, Jeanine De
Poorter-Maes
Titelvoerend OCMW-voorzitter-schepen Peter Dick
raadsleden Frans Naessens, Lieven Lekens, Lieve Van Lancker, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Willem Rombaut, Chantal De Vriese, Vincent Van Peteghem, Simon
Suys, Lutgard Vermeyen, Laure Reyntjens, Marijke Eeckhout, Jacky Weytens,
Kathleen Ghyselinck, Marlies Deconinck, Leen Gryffroy
secretaris Veerle Goethals
VERONTSCHULDIGD:
schepen Annemie Nijs
raadslid Ferry Comhair

Openbare vergadering
1
Goedkeuren verslag voorgaande gemeenteraad
Het verslag van de voorgaande zitting wordt met 16 stemmen voor en 3 onthoudingen
(Vermeyen Lutgard, Lekens Lieven en Dejonghe Trudo) goedgekeurd.
Er wordt gevraagd om foto’s te mogen nemen tijdens de gemeenteraad. Dit wordt door de
voorzitter toegestaan.
Verlaat de zitting: Marijke Eeckhout.
2
Ontslagaanvraag van raadslid – aktename
De gemeenteraad
Gelet op de artikelen 15 en 16 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de brief van 30 januari 2017 uitgaande van de heer Ferry Comhair, wonende te De
Pinte, Wilgenstraat 11, 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 Ferry Comhair op datum van 30 januari 2017, 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 30 januari 2017 waarbij de heer
Ferry Comhair, wonende te 9840 De Pinte, Wilgenstraat 11, ontslag neemt als
titelvoerend gemeenteraadslid.
Vervoegt de zitting: Marijke Eeckhout.
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Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging en installatie van een opvolgend
gemeenteraadslid
De gemeenteraad
Gelet op artikel 15 en 16 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
Overwegende dat de heer Ferry Comhair, wonende te 9840 De Pinte, Wilgenstraat 11, met
zijn brief van 30 januari 2017 ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad de heer Wim
Vanbiervliet, zijn ontslag heeft ingediend als titelvoerend gemeenteraadslid;

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad kennis heeft genomen van deze brief op
datum van 30 januari 2017, waardoor dit ontslag een definitief karakter heeft verkregen;
Overwegende dat de gemeenteraad van heden 6 maart 2017, kennis heeft genomen van dit
ontslag;
Overwegende dat een mandaat van titelvoerend gemeenteraadslid bijgevolg vacant is en door
aanstelling van een opvolger in de vacature wordt voorzien;
Overwegende dat de heer Ferry Comhair, ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober 2012, op de kandidatenlijst nr. 2 N-VA 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 N-VA, mevrouw Marlies Deconinck nu geplaatst is als eerst opvolgend
gemeenteraadslid;
Gelet op de geloofsbrieven;
Overwegende dat uit de voorgelegde documenten blijkt dat mevrouw Marlies 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 effectief lid van de gemeenteraad
wordt zij uitgenodigd om de eed af te leggen.
Art.2. Op verzoek van de voorzitter van de gemeenteraad de heer Wim Vanbiervliet, treedt
mevrouw Marlies Deconinck de vergaderzaal binnen en legt in handen van de
voorzitter de voorgeschreven eed af, namelijk "Ik zweer de verplichtingen van mijn
mandaat trouw na te komen".
Betreffende het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijk proces-verbaal
opgemaakt.
Art.3. Mevrouw Marlies Deconinck is derhalve aangesteld als gemeenteraadslid en neemt
verder deel aan de beraadslagingen van de gemeenteraad.
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Verzoek tot vervanging voor een verhindering wegens medische redenen aktename
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikels 48 en 50;
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
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 de beslissing van de gemeenteraad van 10 december 2015 betreffende de
ambtshalve opvolging en eedaflegging van schepen Nijs;
Gelet op het schrijven en bijhorende verklaring van ongeschiktheid van mevrouw Annemie
Nijs, ontvangen op 31 januari 2017, waarbij zij verzoekt tot vervanging voor verhindering om
medische redenen gedurende een minimale termijn van twaalf weken als gemeenteraadslid en
schepen;
Gelet op de beslissing van de voorzitter van de gemeenteraad van 31 januari 2017
betreffende kennisname van de verhindering van een gemeenteraadslid en schepen omwille
van medische redenen;
Overwegende dat de gemeenteraad akte dient te nemen van de verhindering en de
beëindiging van de periode van verhindering;
Besluit:
Enig artikel. Akte te nemen van de verhindering om medische redenen gedurende een
minimale termijn van twaalf weken van mevrouw Annemie Nijs als
gemeenteraadslid en schepen.
5
Verklaring van afstand van mandaat – kennisname
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 9;
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
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 de beslissing van de gemeenteraad van heden waarbij de gemeenteraad akte neemt
van de verhindering om medische redenen gedurende een minimale termijn van twaalf weken
van het zetelend gemeenteraadslid Annemie Nijs;
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 N-VA verkozen werd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij mevrouw Marlies Deconinck, eerste
opvolger op de kandidatenlijst nr. 2 N-VA aangesteld wordt als effectief gemeenteraadslid;
Gelet op het proces-verbaal betreffende de gemeenteraadsverkiezing, waaruit blijkt dat op de
kandidatenlijst nr. 2 N-VA, mevrouw Rita Lievens-Niemegeers wonende te 9840 De Pinte,
Wilgenstraat 18, als tweede kandidaat-opvolger in aanmerking komt;
Gelet op de brief van mevrouw Rita Lievens-Niemegeers aan de voorzitter van de
gemeenteraad de heer Wim Vanbiervliet op datum van 17 februari 2017 waarbij zij afstand
doet van haar mandaat als opvolger van een gemeenteraadslid dat als verhinderd wordt
beschouwd;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad kennis heeft genomen van de afstand
van mandaat van mevrouw Rita Lievens-Niemegeers op datum van 20 februari 2017;
Overwegende dat de afstand definitief wordt van zodra de gemeenteraad daarvan kennis heeft
genomen;
Besluit:
Enig artikel. De gemeenteraad neemt kennis van de brief gericht aan de voorzitter van de
gemeenteraad op datum van 17 februari 2017, waarbij mevrouw Rita LievensNiemegeers tweede kandidaat-opvolger lijst nr. 2 N-VA afstand doet van haar
mandaat als opvolger van een gemeenteraadslid dat als verhinderd wordt
beschouwd.
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Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging en installatie van plaatsvervangend
gemeenteraadslid
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikels 14 en 16;
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
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 de beslissing van de gemeenteraad van heden waarbij de gemeenteraad akte neemt
van de verhindering om medische redenen gedurende een minimale termijn van twaalf weken
van het mevrouw Annemie Nijs als gemeenteraadslid en schepen;
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 N-VA verkozen werd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij mevrouw Marlies Deconinck, eerste
opvolger op de kandidatenlijst nr. 2 N-VA aangesteld wordt als effectief gemeenteraadslid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij kennis wordt genomen dat mevrouw
Rita Lievens-Niemegeers afstand doet van haar mandaat als opvolger van een
gemeenteraadslid dat als verhinderd wordt beschouwd;
Gelet op het proces-verbaal betreffende de gemeenteraadsverkiezing, waaruit blijkt dat op de
kandidatenlijst nr. 2 N-VA, mevrouw Leen Gryffroy, wonende te De Pinte, Blijpoel 17, 9840 De
Pinte, bijgevolg als derde opvolger in aanmerking komt;
Gelet op de geloofsbrieven;
Overwegende dat uit de voorgelegde documenten blijkt dat mevrouw Leen Gryffroy 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 Leen Gryffroy, wonende te De Pinte, Blijpoel 17, 9840
De Pinte, worden goedgekeurd.
Met het oog op haar aanstelling als plaatsvervangend gemeenteraadslid wordt zij
uitgenodigd om de eed af te leggen.
Art.2. Op verzoek van de voorzitter van de gemeenteraad de heer Wim Vanbiervliet, treedt
mevrouw Leen Gryffroy de vergaderzaal binnen en legt in handen van de voorzitter de
voorgeschreven 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. Mevrouw Leen Gryffroy wordt derhalve aangesteld als plaatsvervangend
gemeenteraadslid in vervanging 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 en meer bepaald tot zolang de verhindering
wordt gestaafd door een medisch attest, overhandigd aan de voorzitter van de
gemeenteraad.

De gemeenteraadszitting wordt geschorst van 20.20 tot 20.50 uur.
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Verkiezing en eedaflegging van een schepen
Tijdens de beraadslaging van dit agendapunt wordt de rechtsgeldigheid van de
voordrachtsakte betwist, waardoor de voorzitter voorstelt om geen risico’s te nemen en de
geldigheid van de akte juridisch na te gaan.
De gemeenteraad beslist met éénparigheid van stemmen dit punt te verdagen.

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 de gemeenteraad van heden 6 maart 2017 waarbij mevrouw
Marlies Deconinck wordt aangesteld als titelvoerend effectief gemeenteraadslid in vervanging
van raadslid Ferry Comhair, die ontslag heeft genomen op 30 januari 2017;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden waarbij mevrouw Leen Gryffroy wordt
aangesteld als plaatsvervangend gemeenteraadslid in vervanging van mevrouw Annemie Nijs,
verhinderd wegens medische redenen;
Overwegende dat de rangorde opnieuw dient vastgesteld te worden;
Besluit eenparig:
Enig artikel. De rangorde van de raadsleden wordt opnieuw vastgesteld als volgt:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Naam en voornaam
van de
raadsleden

13
14
15
16
17
18
19

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
Dejonghe Trudo
Demunck Benedikte
Nijs Annemie – verhinderde
schepen/ verhinderd raadslid
Suys Simon
De Poorter–Maes Jeanine
Vermeyen Lutgard
Reyntjens Laure
Eeckhout Marijke
Weytens Jacky
Ghyselinck Kathleen

20

Deconinck Marlies

21

9

Gryffroy Leen

Datum 1ste
ambtsaanvaarding als
gemeenteraadslid

VERKIEZING
In aanmerking
komende
Datum
diensteedafanciënniteit legging
op
2/1/2013

VAN 14-12-2012

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

24
12
12
6 j 11 m
6
6
6
6
6
-

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

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

11/12/1942
24/09/1948
06/10/1977
03/04/1977
16/08/1959
08/05/1945
06/11/1965
03/01/1971
08/03/1957
28/10/1980
05/11/1964
21/06/1975
21/04/1963

02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
18.02.2013
18.02.2013
17.11.2014
(17.02.2014
Datum
verhindering)
24.10.2016
(17.11.2014
Datum
verhindering)
06.03.2017

-

02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
18.02.2013
18.02.2013
17.11.2014
17.02.2014

217
162
130
421
152
144
275

26/05/1990
19/01/1946
20/01/1961
18/06/1992
18/10/1961
04/07/1948
15/11/1963

-

24.10.2016
17.11.2014 134

12/12/1983

06.03.2017

-

Aantal
bekomen
stemmen

Geboortedatum

06.03.2017
06.03.2017 144

Projectvereniging Platform Omgeving Leie en Schelde (POLS) – Raad van
Bestuur – vervangen bestuurder
Aangezien deze vervanging gekoppeld is aan het verdaagde agendapunt 7, gaat de

06/05/1965

gemeenteraad eenparig akkoord dit punt te verdagen.
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Interlokale Vereniging ZOVLA – vervanging effectief beheerder
De gemeenteraad
Overwegende dat het decreet op het lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2001 en zijn
uitvoeringsbesluiten, houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid, bepaalt dat openbare bibliotheken zich moeten inschakelen in streekgerichte
samenwerkingsverbanden;
Gelet op het feit dat als formele samenwerkingsvorm voor ZOVLA als een interlokale
vereniging werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 5 juli
2004;
Gelet op zijn beslissing van 25 oktober 2004, waarbij de statuten van de interlokale vereniging
ZOVLA (samenwerkingscontract van acht Zuid-Oost-Vlaamse bibliotheken) werden
goedgekeurd;
Gelet op zijn beslissing van 30 mei 2005, waarbij de wijziging van de statuten van de
interlokale vereniging ZOVLA werd goedgekeurd;
Gelet op zijn beslissing van 20 april 2015, waarbij de wijziging van de statuten van de
interlokale vereniging ZOVLA werd goedgekeurd;
Gelet op art. 8 van deze statuten waarin vermeld wordt dat de leden van het beheerscomité
uitsluitend vertegenwoordigd worden door gemeenteraadsleden, burgemeester of schepenen,
daartoe aangeduid door de gemeenteraad, en waarin ook vermeld wordt dat de gemeenteraad
tevens een vervangend beheerder met hetzelfde mandaat afvaardigt ingeval van afwezigheid
van de effectieve beheerder;
Gelet op het vervolg van art. 8 waarin staat dat het mandaat van een beheerder wordt
beëindigd indien de gemeenteraad die hij vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en in
dezelfde raadsvergadering zijn vervanger aanduidt;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gaat over tot geheime stemming die volgende uitslag geeft:
- 21 raadsleden nemen deel aan de stemming;
- 20 stemmen werden geldig uitgebracht:
als effectief beheerder
op naam van Leen Gryffroy: 20 stemmen voor; 1 ongeldige stem;
Besluit met 20 stemmen voor en 1 ongeldige stem:
Art.1. Mevrouw Leen Gryffroy wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger in het
beheerscomité van de Interlokale Vereniging ZOVLA en dit voor de duur van de
verhindering wegens medische redenen van mevrouw Annemie Nijs.
Art.2. Deze beslissing wordt in tweevoud overgemaakt aan de secretaris van ZOVLA,
p/a Waregemsesteenweg 22, 9770 Kruishoutem.
Art.3. Deze beslissing wordt ook overgemaakt aan de heer Gouverneur van de Provincie
Oost-Vlaanderen.
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TMVW – Algemene Vergaderingen – vervangen vertegenwoordigers
De gemeenteraad
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 maart 2013 waarbij mevrouw Benedikte
Demunck, schepen, werd aangeduid als volmachtdrager om de gemeente te
vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van TMVW;
Gelet op de e-mail van 20 februari 2017 van mevrouw Benedikte Demunck met de
mededeling dat zij haar ontslag indient als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering
van TMVW;
Overwegende dat door het ontslag van mevrouw Benedikte Demunck de vacature van een
gemeentelijke vertegenwoordiger voor het bijwonen van de Algemene Vergaderingen van
TMVW is vrijgekomen;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet en inzonderheid van artikel 43 5° dat de
bevoegdheid bij de gemeenteraad legt met betrekking tot 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 49 van de statuten van 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;
- 20 stemmen werden geldig uitgebracht:
als effectief vertegenwoordiger
op naam van Jeanine De Poorter-Maes: 20 stemmen voor; 1 ongeldige stem;
als plaatsvervangend vertegenwoordiger
op naam van Leen Gryffroy: 20 stemmen voor; 1 ongeldige stem;
Besluit met 20 stemmen voor en 1 ongeldige stem:

Art.1. Mevrouw Jeanine De Poorter-Maes, schepen, wonende te 9840 De Pinte, Dryhoek 16,
aan te duiden als effectief vertegenwoordiger en mevrouw Leen Gryffroy,
gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Blijpoel 17, aan te duiden als
plaatsvervanger om de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene
Vergaderingen van TMVW en volmacht te geven 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 gemeenteraadsbeslissing van 18 maart 2013 betreffende de aanduiding van de
effectieve vertegenwoordigers de heer Mark Van Neste, schepen en de heer Wim
Vanbiervliet, GR-voorzitter/gemeenteraadslid om de gemeente te vertegenwoordigen
op de Algemene Vergaderingen van TMVW te handhaven.
Art.3. De gemeenteraadsbeslissingen van 18 maart 2013 en 17 november 2014 betreffende
de aanduiding van de plaatsvervangers de heer Trudo Dejonghe, schepen en de heer
Jacky Weytens, gemeenteraadslid, om de gemeente te vertegenwoordigen op de
Algemene Vergaderingen van TMVW te handhaven.
Art.4. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
Art.5. Een afschrift van dit besluit over te maken aan TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent.
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TMVW – Regionaal Directiecomité Domeindiensten – vervangen
vertegenwoordiger
De gemeenteraad
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet en inzonderheid van artikel 43 5° dat de
bevoegdheid bij de gemeenteraad legt met betrekking tot de beslissing inzake de
vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 maart 2013 waarbij de heer Ferry Comhair,
gemeenteraadslid, werd voorgedragen om de gemeente te vertegenwoordigen in het
Regionaal Directiecomité Domeindiensten van TMVW;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij de gemeenteraad akte neemt van de
brief van 30 januari 2017 waarbij de heer Ferry Comhair zijn ontslag aanbiedt als titelvoerend
gemeenteraadslid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij de gemeenteraad kennis neemt van
de beslissing waarbij de voorzitter van de gemeenteraad verklaart het ontslag van de heer
Ferry Comhair te hebben ontvangen op 30 januari 2017;
Overwegende dat ingevolge het ontslag van de heer Ferry Comhair, het aangewezen is om
een nieuwe gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden, om de gemeente te
vertegenwoordigen op de vergaderingen van het Regionaal Directiecomité Domeindiensten
van TMVW;
Gelet op artikel 49 van de statuten van TMVW dat stelt dat de bestuurders, de commissarissen
en de leden van de Directiecomités geen volmachtdrager kunnen zijn voor 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;
- 20 stemmen werden geldig uitgebracht:
als lid in het Regionaal Directiecomité Domeindiensten
op naam van Benedikte Demunck: 20 stemmen voor; 1 ongeldige stem;
Besluit met 20 stemmen voor en 1 ongeldige stem:
Art.1. Mevrouw Benedikte Demunck, schepen, wonende te 9840 De Pinte, Hageland 1, wordt
voorgedragen om de gemeente te vertegenwoordigen in het Regionaal Directiecomité
Domeindiensten van TMVW en wordt gevolmachtigd 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 in het Regionaal Directiecomité
Domeindiensten.
Art.2. De gemeenteraadsbeslissing van 18 maart 2013 betreffende de voordracht van de
vertegenwoordiger voor het bijwonen van de vergaderingen van het Regionaal
Directiecomité Domeindiensten van TMVW op te heffen vanaf heden.
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 TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent.
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Deinse Sociale Bouwmaatschappij cvba – Algemene Vergadering – vervangen
vertegenwoordiger
De gemeenteraad
Overwegende dat de gemeente als vennoot is aangesloten bij de Deinse Sociale
Bouwmaatschappij cvba;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 februari 2016 waarbij de heer Ferry Comhair,
gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Wilgenstraat 11, werd aanduid als effectief
vertegenwoordiger om de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen
van de Deinse Sociale Bouwmaatschappij cvba;
Gelet op de brief van 30 januari 2017 van de heer Ferry Comhair met de mededeling dat hij
zijn ontslag indient als effectief gemeenteraadslid;
Overwegende dat ingevolge het ontslag van de heer Ferry Comhair het aangewezen is om een
nieuwe effectieve vertegenwoordiger aan te duiden die de gemeente in de toekomst zal
vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van de Deinse Sociale Bouwmaatschappij
cvba;
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 artikel 20 van de statuten betreffende de samenstelling van de Algemene
Vergadering van de Deinse Sociale Bouwmaatschappij cvba;
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;
- 20 stemmen werden geldig uitgebracht:
als effectief vertegenwoordiger
op naam van Marlies Deconinck: 20 stemmen voor; 1 ongeldige stem;
Besluit met 20 stemmen voor en 1 ongeldige stem:
Art.1. Mevrouw Marlies Deconinck, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte,
Jubileumlaan 5, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger om de gemeente te
vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van de Deinse Sociale
Bouwmaatschappij cvba en wordt gemachtigd 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 gemeenteraadsbeslissing van 29 februari 2016 betreffende de aanduiding van de
effectieve vertegenwoordiger op de Algemene Vergaderingen van de Deinse Sociale
Bouwmaatschappij cvba te vervangen door de gemeenteraadsbeslissing van heden.
Art.3. De gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 betreffende de aanduiding van
mevrouw Benedikte Demunck als plaatsvervanger op de Algemene Vergaderingen van
de Deinse Sociale Bouwmaatschappij cvba te handhaven.
Art.4. Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot
de volgende hernieuwing van de gemeenteraad.
Art.5. Een afschrift van dit besluit over te maken aan de Deinse Sociale Bouwmaatschappij
cvba, Stationsstraat 29 te 9800 Deinze.
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Deinse Sociale Bouwmaatschappij cvba – Raad van Bestuur – vervangen
bestuurder
De gemeenteraad
Overwegende dat de gemeente als vennoot is aangesloten bij de Deinse Sociale
Bouwmaatschappij cvba;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 februari 2016 waarbij de heer Ferry Comhair,
gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Wilgenstsraat 11, werd aangeduid als
bestuurder om de gemeente te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de Raad van
Bestuur van de Deinse Sociale Bouwmaatschappij cvba;
Gelet op de brief van 30 januari 2017 van de heer Ferry Comhair met de mededeling dat hij
zijn ontslag indient als effectief gemeenteraadslid;
Overwegende dat ingevolge het ontslag van de heer Ferry Comhair, het aangewezen is om
een nieuwe bestuurder aan te duiden die in de toekomst de gemeente zal vertegenwoordigen
op de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de Deinse Sociale Bouwmaatschappij cvba;
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 artikel 13 van de statuten betreffende de samenstelling van de Raad van Bestuur van
de Deinse Sociale Bouwmaatschappij cvba;
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;
- 20 stemmen werden geldig uitgebracht:
als bestuurder in de Raad van Bestuur

op naam van Marlies Deconinck: 20 stemmen voor; 1 ongeldige stem;
Besluit met 20 stemmen voor en 1 ongeldige stem:
Art.1. Mevrouw Marlies Deconinck, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte,
Jubileumlaan 5, wordt aangeduid als bestuurder om de gemeente te
vertegenwoordigen op de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de Deinse
Sociale Bouwmaatschappij cvba.
Art.2. De gemeenteraadsbeslissing van 29 februari 2016 betreffende de aanduiding van de
bestuurder voor het bijwonen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de
Deinse Sociale Bouwmaatschappij cvba te vervangen door de gemeenteraadsbeslissing
van heden.
Art.3. De gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 betreffende de aanduiding van
mevrouw Benedikte Demunck als plaatsvervangende bestuurder voor de
vertegenwoordiging op de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de Deinse
Sociale Bouwmaatschappij cvba te handhaven.
Art.4. Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot
de volgende hernieuwing van de gemeenteraad.
Art.5. Een afschrift van dit besluit over te maken aan de Deinse Sociale Bouwmaatschappij
cvba, Stationsstraat 29 te 9800 Deinze.
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Gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de code voor infrastructuur- en
nutswerken langs gemeentewegen
De gemeenteraad
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, onder andere artikel 119 en artikel 135;
Gelet op het Gemeentedecreet, onder andere artikel 2, artikel 42, artikel 43, artikel 57 en 58,
artikel 64, artikel 192;
Gelet op de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen goedgekeurd door
de gemeenteraad op 17 december 2001;
Overwegende dat de gemeente en de netwerkbeheerders partners zijn bij de aanleg van
infrastructuur in het gemeentelijk openbaar domein en dat er hierdoor continu afstemming en
overleg nodig is tussen gemeentewerken en nutswerken en tussen nutswerken onderling;
Overwegende dat de in 2001 door de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN) en de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) opgestelde code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen nood heeft aan actualisatie;
Overwegende dat deze code afspraken bevat tussen de nutsbedrijven en gemeenten voor
werken in het openbaar domein;
Overwegende dat niet alle doelstellingen (onder andere kwaliteitsvol herstel,
klachtenbehandeling, communicatie) voldoende worden gehaald. Er is ook nood aan betere
afdwingbaarheid. De ervaring en vraag naar het ‘minder hinder’ concept nam toe. Er
ontstonden digitale tools (KLIP, KLIM, GIPOD, …) die de afspraken uit de code kunnen
ondersteunen;
Overwegende dat de code van 2001 werd geactualiseerd door de VVSG en de VRN;
Overwegende dat deze code wil zorgen voor duurzaam beheer en inrichting van het openbaar
domein en van de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur; kwaliteitsvolle uitvoering
van werken (inclusief puntwerken) in het openbaar domein; een goed herstel van het
openbaar domein na nutswerken; een betere afstemming van werken; een betere
communicatie; aandacht voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers en een performante
opvolging voor meldingen en klachten;
Overwegende dat er in deze code ook afspraken staan over de handhaving ervan;
Overwegende dat bij het opstellen van deze code werd gestreefd om een behoorlijk bestuur
door de overheid en minimale hinder voor de burger zoveel mogelijk te associëren met een
goede dienstverlening aan de klanten van de nutsbedrijven;
Overwegende dat deze code tot stand kwam na intensieve besprekingen tussen een delegatie
van nutsbedrijven, een delegatie van gemeenten, de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders,
de VVSG, TedeWest en Igemo;
Overwegende dat de VVSG alle gemeenten en nutsbedrijven oproept om deze code te
onderschrijven;
Overwegende dat door een standaardisering van de afspraken de nutsmaatschappijen de
afspraken beter kunnen laten doorwerken in hun organisatie en dat de afspraken beter
kunnen afgedwongen worden bij de uitvoerders op het terrein;
Overwegende dat de Raad van Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
de code voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen goedkeurde in de zittingen
van 3 februari 2016 en 2 maart 2016;
Overwegende dat het de bedoeling is om de code voor infrastructuur-en nutswerken langs
gemeentewegen toepasselijk te maken op alle nutsbedrijven werkzaam op het grondgebied
van onze gemeente;
Overwegende dat de ondertekening van de code op zich geen financiële gevolgen heeft en ook
geen gevolgen heeft voor het personeelsbestand;

Overwegende dat als de afspraken uit de code worden nageleefd, de afstemming met werken
door derden en de kwaliteit van werken door derden zullen verbeteren; hierdoor kunnen op
termijn de uitgaven voor de gemeente dalen;
Besluit eenparig:
Art.1. De gemeenteraad keurt de code voor infrastructuur- en nutswerken langs
gemeentewegen goed. Deze code is opgenomen als bijlage bij dit besluit.
Art.2. De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf 1 januari 2018 (zie ook artikel 49 van
de code) en gelden voor elke opdrachtgever die de code heeft goedgekeurd en die
werken uitvoert op het grondgebied van de gemeente.
Art.3. De code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen zoals goedgekeurd
op de gemeenteraad van 17 december 2001 wordt opgeheven op de dag dat de
nieuwe code van toepassing wordt.
Art.4. Dit besluit wordt opgestuurd aan:
 de bestendige deputatie van de provincieraad;
 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de
politierechtbank;
 de toezichthoudende overheid;
 de VVSG vzw.
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Gemeentehuis - renovatievoorontwerp en raming
De gemeenteraad
Gelet op het meerjarenplan MJP04 2016-2019, goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 19
december 2016, in het bijzonder SD1419.01-OD1419P.01-AP1419.01-Actie P011903.01Administratief gemeentehuis renoveren;
Gelet op het feit dat er in het meerjarenplan MJP04 2016-2019 een budget van 975.000 euro
werd voorzien voor de renovatie van het gemeentehuis met een bijhorende herinrichting van
de dienst burgerzaken;
Gelet op de collegebeslissing van 1 december 2014 waarbij Architecten Boulez & Degrande,
Kortrijksesteenweg 381 te 9800 Deinze, werden aangesteld als ontwerper voor de opdracht
“Renovatie / herinrichting gemeentehuis (aanstellen ontwerper)”;
Gelet op het BENadviesrapport van 5 december 2017, opgemaakt door het Oost-Vlaamse
Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen;
Gelet op het voorontwerp en raming opgemaakt door het studiebureau;
Gelet op de toelichting van de ontwerpplannen door de architect aan de leden van de
gemeenteraad op maandag 30 januari 2017 waarbij het volledige project (‘alle fasen’) werd
toegelicht met bijzondere aandacht voor de realisatie van de eerste fase;
Gelet op het feit dat dit voorontwerp voorziet in een volledige renovatie van de buitenzijde
(gevels en dak) van de middenzone en in een herinrichting van het gelijkvloerse deel van dit
middendeel; de overige delen worden in een latere fase aangepakt;
Gelet op het BENadviesrapport van 5 december 2017, opgemaakt door het Oost-Vlaamse
Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen”;
Overwegende dat de CD&V-fractie niet tegen een renovatie van het gemeentehuis is, maar
dat het kostplaatje van de totale renovatie ontbreekt en dat een overgroot deel van de factuur
impliciet wordt doorgeschoven naar de volgende legislatuur;
Besluit met 13 stemmen voor en 8 stemmen tegen (Ghyselinck Kathleen, Reyntjens
Laure, Lekens Lieve, Van Lancker Lieve, Van Peteghem Vincent, Rombaut Willem,
Naessens Frans, Van Nieuwenhuyze Antoine):
Art.1. Het voorontwerp van 20 februari 2017 en de bijhorende raming van 17 februari 2017
goed te keuren. De kostprijs der werken kan geraamd worden op 758.443,90 euro
excl. BTW of 917.717,12 euro incl. 21% BTW. In dit bedrag zijn de volgende opties
niet inbegrepen:
 optie toegangscontrole en gebouwsturing: 41.000 euro excl. BTW of 49.610 euro
incl. 21% BTW;
 optie uitbreiding luifel van ½ luifel naar volledige luifel: 30.000 euro excl. BTW of
36.300 euro incl. 21% BTW;
 optie buitenaanleg voorzijde: 14.000 euro excl. BTW of 16.940 euro incl. BTW;
 optie los meubilair: 10.400 euro excl. BTW of 12.584 euro incl. 21% BTW.
Art.2. De bouwaanvraagprocedure op te starten.
Art.3. In het investeringsbudget MJP04 2016-2019 is er op artikel P011903.01/011903/221107/BESTUUR/CBS/P.IE.01 een bedrag van 975.000 euro voorzien voor de
uitvoering van deze werken.
Art.4. Het definitieve ontwerp met bijhorend bestek en raming (aanbestedingsdossier) zal
tijdens een volgende bijeenkomst van de gemeenteraad ter goedkeuring worden
voorgelegd.
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Aanleg recyclagepark met toegangsweg - aanstellen ontwerper:
lastvoorwaarden en gunningswijze
De gemeenteraad

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels
42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van 85 000,00 euro excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten;
Gelet op het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleg recyclagepark met toegangsweg aanstellen ontwerper” een bestek met nr. 2017/recyclagepark werd opgesteld door de Dienst
Grondzaken;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 61 983,47 euro +
13 016,53 euro (BTW) = 75 000,00 euro;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat ter zitting 18 april 2017 om 11u wordt voorgesteld als uiterste datum voor
het indienen van de offertes;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget MJP04
2016-2019 (actiepunt P030901.02 met een budget van 1.098.000 euro);
Besluit eenparig:
Art.1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/recyclagepark en de raming
voor de opdracht “Aanleg recyclagepark met toegangsweg - aanstellen ontwerper”,
opgesteld door de Dienst Grondzaken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 61 983,47 euro + 13 016,53 euro (BTW) =
75 000,00 euro.
Art.2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Art.3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget MJP04 2016-2019
(actiepunt P030901.02 met een budget van 1.098.000 euro).
Art.4. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 18 april 2016 om 11u.
Art.5. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om alle beslissingen te
nemen inzake de prijsvraag, gunning, goedkeuring wijzigingen, goedkeuring min- en
meerwerken … die nodig zijn om deze studieopdracht te realiseren. Het resultaat van
deze studie (= het aanbestedingsdossier voor de effectieve uitvoering van dit project)
zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Verlaat de zitting: Lieve Van Lancker, Antoine Van Nieuwenhuyze, Vincent Van
Peteghem, Leen Gryffroy.
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Vaststelling lokale erfgoedlijst
De gemeenteraad
Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen;
Gelet op het decreet betreffende het Cultuurpact van 28 januari 1974 waarbij de
gemeentebesturen een beroep moeten doen op bestaande of op te richten organen en
structuren met het oog op inspraak en advies van de gebruikersgroeperingen en de
ideologische en filosofische strekkingen bij de voorbereiding en de uitvoering van het
cultuurbeleid;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en
dorpsgezichten, gewijzigd bij decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december
1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003, 30 april 2004,
10 maart 2006, 27 maart 2009 en 11 mei 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2010 tot wijziging van het besluit van
de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag
voor een stedenbouwkundige vergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag
advies verlenen, wat betreft aanvragen die de sloop van gebouwen of constructies omvatten
opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed;
Gelet op het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012;
Gelet op de statuten van de erfgoedraad van maart 2013;
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2014–2019 in de gemeenteraad van 16
december 2013 waarin de zorg voor lokaal erfgoed en de inventarisatie van het lokaal erfgoed
opgenomen werd en latere wijzigingen;

Gelet op vaststelling van de lokale erfgoedlijst op de gemeenteraad van 31 augustus 2015;
Gelet op het advies van erfgoedraad De Pinte van 8 februari 2017 met verantwoording van de
wijzigingen op de erfgoedlijst;
Besluit eenparig:
Art.1. De lijst met lokaal onroerend erfgoed vast te stellen.
Art.2. De gemeentelijke erfgoedraad wordt om advies gevraagd bij bouw- of sloopaanvragen
van de op de lijst opgenomen gebouwen.
Art.3. De lijst wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld door de gemeenteraad.
Vervoegt de zitting: Lieve Van Lancker, Antoine Van Nieuwenhuyze, Vincent Van
Peteghem, Leen Gryffroy.
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VZW Sportbeheer eva De Pinte – Algemene vergadering van 21 maart 2017
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de statuten van VZW Sportbeheer eva De Pinte van 20 mei 2015;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing betreffende het aanduiden van het B-lid en een
plaatsvervanger voor VZW Sportbeheer eva De Pinte ;
Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering van 21 maart 2017;
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 en goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene
Vergadering van VZW Sportbeheer eva De Pinte van 21 maart 2017 met als
agendapunten:
 Opening en nazicht volmachten
 Goedkeuring verslag van 7 november 2016
 Voorstel jaarrekening 2016
 Verslag rekeningnazichters
 Goedkeuring jaarrekening 2016
 Kwijting aan rekeningnazichters en bestuurders
Art.2. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering van VZW Sportbeheer eva De Pinte van 21 maart 2017 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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Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen
De gemeenteraad
Gelet op artikel 170, §4 van de Grondwet;
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, specifiek artikelen 42, 43, 186, 187 en 253,
met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, artikel
2.2.6, met latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 oktober 2015 betreffende het
belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen;
Overwegende dat een groot deel van de wetgeving die vermeld wordt in bovengenoemd
reglement werd opgeheven;
Overwegende dat de langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet
voorkomen en bestreden worden;
Overwegende dat de strijd tegen de leegstaande woningen en gebouwen onder meer een
effect zal hebben als de opname van dergelijke gebouwen en woningen in een
leegstandsregister ook daadwerkelijk leidt tot een belasting;
Overwegende dat een effectieve bestrijding van leegstand in de gemeente noodzakelijk is;
Besluit eenparig:
Art.1. De gemeenteraad gaat akkoord met onderhavig reglement. Het reglement geldt voor
de periode van 1 april 2017 tot en met 31 december 2019.
Art.2. Het besluit van de gemeenteraad van 19 oktober 2015 betreffende het
belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen wordt gewijzigd met
ingang van 1 april 2017.
Art.3. Een uittreksel van dit besluit wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van de
Provincie Oost-Vlaanderen en aan Wonen Vlaanderen.

Reglement gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen,
kamers en overige woongelegenheden
Artikel 1: Definities
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1. Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin de belasting verschuldigd is.
2. Administratie: de administratieve eenheid binnen de gemeente die door het
gemeentebestuur belast wordt met het beheer van het leegstandsregister.
3. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijze:
a) Een aangetekend schrijven;
b) Een afgifte tegen ontvangstbewijs;
c) Elke andere door de Vlaamse regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum
van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgelegd.
4. Decreet grond- en pandenbeleid: decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en
pandenbeleid en latere wijzigingen.
5. Gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen
omvat, dat niet beantwoordt aan de definitie van woning zoals bedoeld onder punt 17 en
niet beantwoordt aan de definitie van kamer zoals bedoeld onder punt 7 en met uitsluiting
van de bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1° van het decreet van 19 april 1995
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van
bedrijfsruimten.
6. Opnamedatum: de datum waarop het gebouw en/of woning voor de eerste maal in de
inventaris of in het leegstandsregister wordt opgenomen of, zolang het gebouw en/of de
woning niet uit de inventaris of van het leegstandsregister is geschrapt, het ogenblik van
het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de datum van eerste
inschrijving.
7. Kamer: woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken:
- WC
- bad of douche
- kookgelegenheid
en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de
gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel
uitmaakt.
8. Leegstaand gebouw: een gebouw dat voor meer dan 50 procent van de totale
vloeroppervlakte niet volgens de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een
termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden. Daarbij wordt geen rekening
gehouden met de woningen die deel uitmaken van het gebouw. De functie van het gebouw
is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor gedeelten daarvan afgeleverde
of gedane stedenbouwkundige vergunning, melding in de zin van artikel 4.2.2 van de
Vlaamse Codex ruimtelijke ordening, milieuvergunning of melding in de zin van het decreet
van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en latere wijzigingen.
Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is, of waarvan de functie
niet duidelijk uit een vergunning of melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het
gewoonlijk gebruik van het gebouw voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals
blijkt uit aangiften, akten of bescheiden.
Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, zoals bedoeld
in artikel 2 van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en
voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als
leegstand zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het
gebouw bewoont, en dat gedeelte niet afsplitsbaar is.
De bebouwde onroerende goederen die vallen onder de toepassing van het decreet van 19
april 1995 en latere wijzigingen, houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten zijn niet onderworpen aan deze
gemeentelijke belasting.
9. Leegstaande woning: een woning die gedurende een termijn van tenminste 12
opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met: hetzij de
woonfunctie; hetzij elke andere door de Vlaamse regering omschreven functie die een
effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich mee brengt.
10. Leegstandsregister: register van leegstaande gebouwen en woningen, zoals bedoeld in
boek 2 titel 2 hoofdstuk 3 afdeling 2 van het decreet grond- en pandenbeleid.
11. Een nieuw gebouw of een nieuwe woning: wordt als leegstaand beschouwd als dat
gebouw of die woning binnen zeven jaar na de afgifte van een stedenbouwkundige
vergunning/omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg niet aangewend wordt
overeenkomstig §2, eerste lid, respectievelijk §3 van artikel 2.2.6 van het decreet gronden pandenbeleid van 27 maart 2009.
12. Overige woongelegenheden: elke woongelegenheid welke niet te definiëren valt onder
eengezinswoning en/of gebouw, en/of kamer.

13. Ramp: een gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de houder van het zakelijk
recht en waardoor de schade dermate is dat het gebruik onmogelijk is, bvb. brand,
gasontploffing, blikseminslag, …
14. Renovatienota: een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende nota die door de
administratie wordt goedgekeurd en waarin minstens is opgenomen:
- een gedetailleerd overzicht van de voorgenomen werken;
- een gedetailleerd tijdsschema waaruit blijkt dat binnen een periode van maximaal 2
jaar een woning bewoonbaar wordt gemaakt;
- een kopie van de originele offertes of facturen ten bedrage van minimaal € 10 000;
Deze facturen en offertes mogen niet ouder zijn dan 1 jaar;
- fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te renoveren
onderdelen;
- indien van toepassing een akkoord van de mede-eigenaars.
15. Sociale woonorganisatie:
Indien de houder van het zakelijk recht:
1) een sociale huisvestingsmaatschappij is, die door de Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen erkend is;
2) een andere sociale woonorganisatie is;
3) een autonoom gemeentebedrijf is;
4) de gemeente, het OCMW of een intergemeentelijke vereniging is.
16. Vlaamse Wooncode: het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.
17. Eengezinswoning: elk bebouwd onroerend goed dat hoofdzakelijk bestemd is voor de
huisvesting van één gezin of één alleenstaande, waarin zich geen andere woningen bevinden.
18. Zakelijk gerechtigde: de houder van een van volgende zakelijke rechten:
a) de volle eigendom
b) het recht van opstal of van erfpacht
c) het vruchtgebruik
19. Tweede verblijfplaats: een woning die voor diegene die er kan verblijven voor deze
woning niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, ongeacht of het gaat om
landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of
buitengoederen, optrekjes, chalets, met chalets gelijkgestelde caravans, en alle andere
vaste woningen, maar die op elk ogenblik door hem voor bewoning kan worden gebruikt
en waarvoor de aangifte is gebeurd overeenkomstig de bepalingen van de
belastingsverordening op tweede verblijven zoals goedgekeurd door de gemeenteraad.
Als tweede verblijfplaats wordt niet beschouwd een woning die de voorbije 12 maanden
niet effectief werd gebruikt overeenkomstig de functie tweede verblijf.
Artikel 2: Algemene bepalingen
§1. Er wordt voor de voor de periode van 1 april 2017 tot en met 2019 een jaarlijkse
gemeentebelasting gevestigd op de woonhuizen, kamers, gebouwen en overige
woongelegenheden die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn
opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister te rekenen vanaf datum eerste
registratie.
Het leegstandsregister wordt opgemaakt en opgebouwd overeenkomstig artikel 2.2.6 van
het decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009.
§2. De belasting voor een leegstaand gebouw, eengezinswoning, kamer en/of overige
woongelegenheid is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de
eengezinswoning, kamer, gebouw en/of overige woongelegenheid gedurende twaalf
opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.
Zolang het leegstaand gebouw, eengezinswoning, kamer en/of overige woongelegenheid
niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar
verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt vanaf
de datum van de 1ste verjaardag.
Artikel 3: Belastingsplichtige
§1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde betreffende een leegstaand
gebouw, eengezinswoning, kamer en/of overige woongelegenheid op het ogenblik dat de
belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.
§2. Ingeval van mede-eigendom zijn alle zakelijk gerechtigden hoofdelijk en solidair
aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.
§3. In geval van overdracht van het zakelijk recht stelt de instrumenterende ambtenaar de
nieuwe zakelijk gerechtigde er voorafgaandelijk van in kennis dat het goed is opgenomen
in het leegstandsregister.
De instrumenterende ambtenaar stelt de beheerder van het leegstandregister binnen de
maand na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van de overdracht
met nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw, de datum
ervan, en de nieuwe zakelijk gerechtigden via beveiligde zending.
Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht, zoals

bedoeld in paragraaf 3 van dit artikel, als belastingplichtige beschouwd voor de
eerstvolgende belasting die na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd.
Artikel 4: Registratie van woningen en gebouwen die beschouwd worden als
leegstaand
4.1 Het register
De administratie maakt een leegstandsregister op bestaande uit twee lijsten, één voor
leegstaande gebouwen en één voor leegstaande woningen overeenkomstig de bepalingen
in afdeling 2 van hoofdstuk 3 titel 2 van het decreet grond- en pandenbeleid.
Een woning die is geïnventariseerd op de gewestelijke inventaris ongeschiktonbewoonbaar verklaarde woningen door Wonen Vlaanderen wordt niet opgenomen in het
leegstandsregister.
4.2 De opnamedatum
De opname in het leegstandsregister gebeurt vanaf datum van de administratieve akte
van de leegstand.
4.3 Wijze van opname in het leegstandsregister
§1. De opsporing en vaststelling van de leegstand van gebouwen en woningen wordt
uitgevoerd door de door het college van burgemeester en schepenen aangestelde
bevoegde ambtenaren. Zij zijn bevoegd om de leegstand op te sporen overeenkomstig de
bepalingen van dit reglement en vast te leggen in een gemotiveerde administratieve akte.
§2. Het vaststellen van leegstand gebeurt op basis van een gemotiveerde administratieve
akte waarin één of meerdere van onderstaande indicaties wordt opgenomen:
- ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister
- aanvraag tot vermindering van het kadastraal inkomen op grond van artikel 15 van het
Wetboek van Inkomstenbelasting
- aanvraag om vermindering van onroerende voorheffing naar aanleiding van leegstand
of improductiviteit
- vermoeden van het gebruik van de woonentiteit als domiciliewoning
- vermoeden dat de woning niet wordt bewoond, ondanks inschrijving in het
bevolkingsregister
- vermoeden dat de woning niet wordt gebruikt in overeenstemming met de woonfunctie
- vermoeden dat het gebouw niet wordt gebruikt overeenkomstig de bestemming
- vermoeden van een dermate laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik
overeenkomstig de woonfunctie of het normale gebruik van het gebouw kan worden
uitgesloten
- vermoeden dat het gebouw voor meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet
overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend
- onmogelijkheid om het gebouw of de woning te betreden
- verzegelde toegang(en) tot de woning of het gebouw
- dichtgemaakte of gesupprimeerde raamopeningen (dichtgeplakt, dicht geschilderd)
- winddichtheid van de woning is niet gewaarborgd (belangrijke glasbreuk,
buitenschrijnwerk kan niet meer gesloten worden...)
- onafgewerkte ruwbouw
- ernstige inpandige vernielingen: woning deels vernield of gesloopt
- langdurig aanbieden van het gebouw of de woning als ‘te huur’ of ‘te koop’
- langdurig neergelaten rolluiken
- ernstig vervuild glas- en/of buitenschrijnwerk
- uitpuilende of dichtgeplakte brievenbus
- storende omgevingsaanleg: langdurig niet of slecht onderhouden omgeving/tuin
- woning is helemaal/gedeeltelijk niet gemeubeld
- getuigenverklaringen: omwonende(n), postbode, wijkagent...
- wanneer er een aangifte is gebeurd van een woning als tweede verblijfplaats, maar er
is een gegrond vermoeden dat de woning niet gebruikt wordt als tweede verblijf, wordt
de woning van de lijst van tweede verblijven geschrapt en wordt de procedure tot
vaststelling van de leegstand van de woning opgestart.
§3. De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van leegstand
belaste ambtenaren bezitten de onderzoek-, controle- en vaststellingsbevoegdheden,
vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
§4. Als uit de feitelijke indicaties niet onmiddellijk vastgesteld kan worden dat de leegstand al
minimaal twaalf opeenvolgende maanden aanhoudt, voert de administratie een tweede
controle uit. De administratieve akte bevat als besluit de beslissing tot opname in het
leegstandsregister. De datum van de administratieve akte geldt als de datum van de
vaststelling van de leegstand.
§5. De administratie stelt de zakelijk gerechtigde met een aangetekende zending in kennis

van de opname van de leegstaande gebouwen en woningen in het register en bezorgt
hem ook een afschrift van de administratieve akte.
4.4 Beroep tegen de opname in het leegstandsregister
§1. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het
schrijven, vermeld in art.4.3§5, kan een zakelijk gerechtigde(n) bij het college van
burgemeester en schepenen beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het
leegstandsregister. Het beroep wordt per beveiligde zending betekend. Elk inkomend
beroepsschrift wordt geregistreerd in het leegstandsregister en een ontvangstmelding
naar de indiener(s) van het beroepsschrift verstuurd.
§2. De houder van het zakelijk recht die de opname in het register wenst te betwisten, dient
hiervoor zelf alle nodige bewijsstukken voor te leggen aan het college. Deze
bewijsstukken dienen minimaal volgende gegevens te bevatten:
- de identiteit en adres van de indiener;
- de vermelding van de administratieve akte van leegstand en van het adres van het
gebouw of de woning waarop het beroepschrift betrekking heeft;
- één of meer bewijsstukken die aantonen dat het gebouw of de woning niet leegstaat;
de vaststelling van de leegstand kan betwist worden met alle middelen van gemeen
recht, met uitzondering van de eed.
§3. Het beroepsschrift is alleen onontvankelijk in één van de volgende gevallen:
- het beroepsschrift is niet binnen de termijn ingediend;
- niet conform overeenkomstig de bepalingen § 2;
- als het niet ondertekend is;
- bij niet beveiligde zending.
§4. De al dan niet aanvaarding van een beroep kan worden voorafgegaan door een controle
van de administratie ter plaatse met het oog op een feitenonderzoek. Het beroep wordt
geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor
het feitenonderzoek.
§5. Het college doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener
ervan binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening
van het beroepsschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend.
Als het college het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de termijn, vermeld in het
eerste lid, kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder gedane vaststellingen
geen aanleiding geven tot een beslissing tot opname in het leegstandsregister.
§6. Indien de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het
beroep van de zakelijke gerechtigde onontvankelijk of ongegrond is, wordt het gebouw of
de woning in het leegstandsregister opgenomen vanaf de datum van de administratieve
akte van de leegstand.
4.5 Schrapping uit het leegstandsregister
§1. Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde
bewijst dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie,
vermeld in artikel 2.2.6 §2, eerste lid, van het decreet van grond- en pandenbeleid
aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden.
Desgevallend zal de beheerder van het leegstandsregister het gebouw schrappen, na het
verstrijken van het effectieve gebruik van het gebouw gedurende een periode van zes
opeenvolgende maanden, met als ingangsdatum van de schrapping de eerste dag van de
aanwending overeenkomstig de functie, vermeld in artikel 2.2.6§2, eerste lid van het
decreet grond- en pandenbeleid.
§2. Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde
bewijst dat deze eengezinswoning gedurende een termijn van ten minste zes
opeenvolgende maanden aangewend wordt in overeenstemming met de functie, vermeld
in artikel 2.2.6§3 van het decreet grond- en pandenbeleid. Desgevallend zal de beheerder
van het leegstandsregister de woning, de kamer en/of overige woongelegenheid
schrappen, na het verstrijken van het effectieve gebruik van de woning, de kamer en/of
overige woongelegenheid gedurende een periode van zes opeenvolgende maanden, met
als ingangsdatum van de schrapping de eerste dag van de aanwending overeenkomstig
de functie, vermeld in artikel 2.2.6§2, eerste lid van het decreet grond- en pandenbeleid.
§3. Het schrappen van de woning en/of gebouw kan enkel op uitdrukkelijk en schriftelijk
verzoek via beveiligde zending van één of meer zakelijk gerechtigden.
§4. De al dan niet inwilliging van een verzoek tot schrapping kan worden voorafgegaan door
een controle van de administratie ter plaatse met het oog op een feitenonderzoek. Het
verzoek tot schrapping wordt niet ingewilligd als de toegang tot een pand geweigerd of
verhinderd wordt voor het feitenonderzoek.
§5. De beheerder van het leegstandsregister onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping
binnen een termijn van orde van twee maanden na de ontvangst van het verzoek. De
beheerder van het leegstandsregister brengt de verzoeker op de hoogte van haar
beslissing met een beveiligde zending.

4.6 Beroep inzake beslissing beheerder leegstandsregister betreffende het niet
schrappen van de woning of het gebouw
§1. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het
schrijven, vermeld in art.4.5§5, kan een zakelijk gerechtigde bij het college van
burgemeester en schepenen beroep aantekenen tegen de beslissing betreffende het niet
schrappen van de woning/het gebouw. Het beroep wordt per beveiligde zending
betekend.
§2. De houder van het zakelijk recht die de beslissing van niet schrapping wenst te betwisten,
dient hiervoor zelf alle nodige bewijsstukken voor te leggen aan het college. Deze
bewijsstukken dienen minimaal volgende gegevens te bevatten:
- de identiteit en adres van de indiener;
- de vermelding van de administratieve akte van leegstand en van het adres van het
gebouw of de woning waarop het beroepschrift betrekking heeft;
- één of meer bewijsstukken die aantonen dat het gebouw of de woning wel kan
geschrapt worden.
§3. Het beroepsschrift is alleen onontvankelijk in één van de volgende gevallen:
- het beroepsschrift is niet binnen de termijn ingediend;
- niet conform overeenkomstig de bepalingen § 2;
- als het niet ondertekend is;
- bij niet beveiligde zending.
§4. De al dan niet aanvaarding van een beroep kan worden voorafgegaan door een controle
van de administratie ter plaatse met het oog op een feitenonderzoek. Het beroep wordt
geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor
het feitenonderzoek.
§5. Het college doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener
ervan binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening
van het beroepsschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend.
Als het college het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de termijn, vermeld in het
eerste lid, kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder gedane vaststellingen
geen aanleiding geven tot een beslissing tot het niet schrappen van de woning of het
gebouw uit het leegstandsregister.
§6. Indien de beslissing tot het niet schrappen van de woning of het gebouw in het
leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het beroep van de zakelijke gerechtigde
onontvankelijk of ongegrond is, blijft het gebouw of de woning in het leegstandsregister
opgenomen.
Artikel 5: Berekening van de belasting
§1. De belasting bedraagt:
1 200 euro voor een leegstaand gebouw of een leegstaande eengezinswoning.
100 euro voor individuele kamer of studentenkamer
400 euro voor elke overige woongelegenheid (vb. appartementen, …)
§2. De daaropvolgende jaren wordt de belasting als volgt vastgesteld:
2de jaar: belasting x 1,5
3de jaar: belasting x 2,25
4de jaar: basisbelasting x 3,375
§3. Het aantal termijnen van twaalf maanden dat een gebouw of woning op het register staat,
wordt tot nul herleid en begint opnieuw te lopen bij overdracht van het zakelijk recht
betreffende het gebouw of de woning.
Dit geldt niet voor overdrachten aan:
a. vennootschappen waarin de vroegere zakelijk gerechtigde rechtstreeks of
onrechtstreeks participeert.
b. VZW’s waar de zakelijk gerechtigde lid van is.
c. Bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij in geval van overdracht bij
erfopvolging of testament.
Artikel 6: Vrijstelling bij belasting
6.1. Aanvraag vrijstelling
De zakelijk gerechtigde die gebruik wenst te maken van een vrijstelling van de belasting
dient zelf hiervoor schriftelijk de nodige bewijsstukken in te dienen aan de beheerder
van het leegstandsregister.
6.2. Uitsluitend de in dit reglement opgesomde vrijstellingen worden toegepast.
6.3. Van de leegstandsbelasting is vrijgesteld de belastingplichtige:
a. die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, of voor een langdurig verblijf werd
opgenomen in een psychiatrische instelling of een ziekenhuis. Het bewijs van het

a.
b.

c.

d.

verblijf wordt geleverd door de erkende ouderenvoorziening, de psychiatrische
instelling of het ziekenhuis waar de belastingsplichtige verblijft. Met dien verstande dat
deze vrijstelling geldt voor een periode van 3 jaar volgend op de datum van opname in
het leegstandregister en slechts geldt voor de woning die laatst bewoond werd door de
belastingsplichtige voor de opname in een erkende ouderenvoorziening, psychiatrische
instelling of ziekenhuis;
waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een gerechtelijke
beslissing, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het heffingsjaar
volgend op de datum waarop de gerechtelijke beslissing werd genomen;
die sinds minder dan 1 jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw, de woning of de
overige woongelegenheid, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor
het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt
niet voor overdrachten:
- aan vennootschappen die door de overdrager rechtstreeks of
onrechtstreeks in rechten of in feiten gecontroleerd worden;
- indien de overdracht het gevolg is van een fusie, splitsing of een andere
overgang ten algemene titel;
- aan bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij in geval
van overdracht bij erfopvolging of testament.
Indien de houder van het zakelijk recht:
- een sociale huisvestingsmaatschappij is, die door de VMSW erkend is, of
een andere sociale woonorganisatie is of een autonoom gemeentebedrijf
is, en waarvan de woningen en/of gebouwen zijn aangemeld voor een
renovatieproject bij de VMSW.
- de gemeente, het OCMW of een intergemeentelijke vereniging is voor
zover het panden betreft die voorwerp uitmaken van een
intentieverklaring en/of een huidig/toekomstig project m.b.t. het oog op
het realiseren van een meer kwalitatieve woonomgeving;
die volle eigenaar is van één enkele woning, bij uitsluiting van enige andere woning,
met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor de periode van 1 jaar
volgende op de datum van opname in het leegstandregister.

6.4 . Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of woning
a.

gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd
onteigeningsplan;
a. geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige
vergunning/omgevingsvergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is
vastgesteld;
b. vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat
deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op de
datum van de vernieling of beschadiging;
c. onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het
kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van
een gerechtelijke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt
gedurende een periode van twee jaar volgend op de aanvang van de onmogelijkheid
tot daadwerkelijk gebruik;
d. gerenoveerd wordt. Een woning of een gebouw wordt gerenoveerd als een
stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning, een schriftelijke bevestiging
van de volledig bevonden aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning/omgevingsvergunning, opgemaakt door de gemeentelijke
stedenbouwkundige ambtenaar/gemeentelijke omgevingsambtenaar of een
gedetailleerde renovatienota voorgelegd wordt waaruit blijkt dat hij de nodige
renovatiewerken gaat uitvoeren, voor zover zij betrekking hebben op de woonfunctie
van het desbetreffende gebouw of woning. De vrijstelling geldt voor een termijn van
twee jaar en kan éénmalig voor eenzelfde periode worden verlengd;
e. het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-,
verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, §2, van de
Vlaamse Wooncode;
f. het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal
beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode.
Artikel 7: Inkohiering
7.1. Inkohiering
§1. De belasting wordt ingevorderd met een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard

wordt door het college van burgemeester en schepenen.
§2. De belasting staat vermeld op het aanslagbiljet dat door het gemeentebestuur verstuurd
wordt. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet op het rekeningnummer vermeld op het biljet met bijhorende
gestructureerde mededeling.
7.2. Beroepsprocedure bij belasting.
§1. De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
§2. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. Het beroep
wordt per beveiligde zending betekend.
§3. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of
vanaf de kennisgeving van de aanslag. De wens om gehoord te worden moet uitdrukkelijk
vermeld worden in het bezwaarschrift.
§4. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien dagen na
indiening ervan.
§5. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel VII, (vestiging en invordering van de belastingen) hoofdstukken 1
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de
administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de
belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest, rechten en voorrechten van
de schatkist) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175
van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen)
van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
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Reglement voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur en reglement
voor het uitlenen van gemeentelijk materiaal
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 12 mei 2009 tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de
bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd worden;
Gelet op het decreet van 20 november 2009 houdende de wijziging van het decreet van 28
januari 1974 betreffende het cultuurpact;
Gelet op het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012 en de uitvoeringsbesluiten van 26
oktober 2012;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 april 2011 houdende de goedkeuring van het
nieuwe gebruikersreglement, retributiereglement en reglement voor uitlenen van materiaal;
Overwegende dat door een wijziging van de gemeentelijke lokalen en het uitleenmateriaal de
noodzaak werd aangevoeld om het gemeentelijk uitleenreglement en het reglement van
uitlenen van materiaal te actualiseren;
Gelet op het voorstel van nieuw reglement voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur
en reglement voor het uitlenen van gemeentelijk materiaal dat door de dienst Vrije Tijd werd
opgesteld en aan de gemeentelijke adviesraden jeugd, sport, cultuur, senioren en het
beheersorgaan van de gemeentelijke bibliotheek werd voorgelegd;
Gelet op de positieve adviezen van de verschillende adviesraden;
Gelet op de aanpassing van het voorstel van tekst volgens de opmerkingen van het
beheersorgaan van de gemeentelijke bibliotheek;
Gelet op de uitspraak van de vaste nationale cultuurpactcommissie van 2 maart 2015
betreffende de samenstelling van BeSoc en de rechtsgeldigheid van de goedkeuring van
reglementen na advies van de verschillende adviesorganen;
Besluit eenparig:
Art.1. Het nieuw reglement voor gebruik gemeentelijke infrastructuur, zoals bijgevoegd
wordt goedgekeurd.
Art.2. Het nieuw reglement voor uitlenen van gemeentelijk materiaal , zoals bijgevoegd
wordt goedgekeurd.
Art.3. Het huidig gebruikersreglement en reglement van uitlenen van materiaal van 4 april
2011 worden opgeheven met ingang van 31 maart 2017.
Art.4. Het nieuw reglement voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur en reglement
voor het uitlenen van gemeentelijk materiaal treedt in werking met ingang van 1 april
2017.
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Rapportering betreffende klachtenbehandeling – kennisname
De gemeenteraad
Gelet op artikel 197 en 198 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de omzendbrief van 1 december 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige
bepalingen van het Gemeentedecreet;

Gelet op de desbetreffende omzendbrief waarin onder punt 8.1 bepaald wordt dat de
gemeenteraad bij reglement een systeem van klachtenbehandeling zal organiseren;
Gelet op het reglement klachtenbehandeling goedgekeurd door de gemeenteraad op 12
februari 2007;
Besluit:
Enig artikel. De raad neemt kennis van de rapportering klachtenbehandeling voor het jaar
2016.
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Mededelingen van de voorzitter
De voorzitter deelt mee dat de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraadscommissie
tarifiëring en verzelfstandiging zal doorgaan op 29 maart 2017.
24
Mededelingen
De gemeenteraad neemt kennis van het standpunt van VVSG inzake de oprichting van een
vergaderorgaan waarin zowel gemeenteraadsleden als OCMW-raadsleden kunnen zetelen.
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Het vernieuwen en/of aanschaffen van nieuwe bushokjes op grondgebied De
Pinte – Zevergem (punt aangevraagd door raadslid Kathleen Ghyselinck)
Raadslid Ghyselinck heeft een schriftelijke vraag gesteld betreffende het vernieuwen en/of
aanschaffen van nieuwe bushokjes op grondgebied De Pinte – Zevergem.
Zij heeft hierbij volgende vragen:
1. Kan er een bushokje geplaatst worden in de Veldstraat ter hoogte van de Molenstraat,
op de daarvoor voorziene plaats?
Antwoord: Dit is mogelijk maar is nu budgettair niet voorzien. Er kan bij De Lijn
navraag worden gedaan over de opstapcijfers en in functie van deze gegevens kunnen
de nodige budgetten hiervoor worden uitgetrokken.
2. Is er een inventarisatie aanwezig van de staat van de bushokjes in onze gemeente?
Zijn er plannen voor de plaatsing van andere bushokjes in de gemeente?
Antwoord: Ja er bestaat een inventarislijst. We zullen deze ter beschikking stellen via
het extranet. Momenteel is er geen plaatsing van andere bushokjes voorzien.
3. Is het mogelijk de info ivm de Lijn op de gemeentelijke website te updaten, aangezien
deze niet meer actueel is.
Antwoord: de communicatieambtenaar neemt contact op met de NMBS en De Lijn om
de informatie de checken. Intussen werden al een aantal oude verwijzingen van de site
gehaald.
Mondelinge vragen
Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een mondelinge vraag wil stellen,
wordt genoteerd:
Raadsleden Van Nieuwenhuyze: twee vragen
De voorzitter geeft het woord aan dit raadslid:
Raadslid Van Nieuwenhuyze heeft vernomen dat bij het aanleggen van de nutsvoorzieningen
in de Kannestraat de straat tijdelijk was afgezet en dit niet aan de betrokken inwoners werd
gecommuniceerd. Hij heeft daaropvolgend de burgemeester hiervan op de hoogte gebracht.
Daags nadien plaatste de aannemer een bord ‘uitzonderlijk plaatselijk verkeer’. Raadslid Van
Nieuwenhuyze vraagt dan ook om bij alle werken dit tijdig kenbaar te maken aan de
betrokken inwoners. Er wordt geantwoord dat de diensten nu al zo veel als mogelijk briefjes
met een woordje uitleg over de werking en de duur van de werken in de brievenbussen
deponeren. Met betrekking tot de werken ter hoogte van het Zwartegat blijft bovendien een
goede afstemming met de gemeente Nazareth en de betrokken diensten noodzakelijk.
Raadslid Van Nieuwenhuyze vraagt of er ingevolge de plaatsing van een elektriciteitscabine,
extra verharding kan worden aangebracht ter hoogte van Boeregemstraat nummers 1 tot en
met 7 zodat de bewoners met hun auto kunnen parkeren. Dit zal worden doorgegeven aan de
gemeentelijke dienst grondzaken voor verdere opvolging.

Besloten vergadering
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Gemeentepersoneel – definitieve aanstelling van een Diensthoofd Interne
zaken (m/v) A1a – A3a in statutair verband

