Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 29 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, 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: raadslid Lieve Van Lancker

Openbare vergadering
1
Goedkeuren verslag voorgaande gemeenteraad
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad wordt eenparig goedgekeurd.
2
Verkiezing en eedaflegging van een schepen
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 voorzitter van de gemeenteraad van 1 maart 2017 waarbij de
voordrachtsakte ontvankelijk werd verklaard;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 6 maart 2017 waarbij de gemeenteraad akte
neemt van de verhindering om medische redenen gedurende een minimale termijn van twaalf
weken van mevrouw Annemie Nijs als gemeenteraadslid en schepen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 6 maart 2017 betreffende de aanstelling van
mevrouw Leen Gryffroy als opvolgend gemeenteraadslid in vervanging van een
gemeenteraadslid dat als verhinderd wordt beschouwd;
Overwegende dat indien een schepen als verhinderd wordt beschouwd, tot een nieuwe
verkiezing van een schepen wordt overgegaan;
Overwegende dat de schepen wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van de
kandidaat-schepen, ondertekend door meer dan de helft van de verkozen
gemeenteraadsleden en een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de
voorgedragen kandidaat werd verkozen;
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 gedagtekende akte van voordracht waarbij mevrouw Leen Gryffroy wordt
voorgedragen als schepen, dewelke vervolledigd werd ingediend bij de gemeentesecretaris op
23 februari 2017;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 6 maart 2017 dit agendapunt verdaagde
omdat de rechtszekerheid van de voordrachtsakte in twijfel werd getrokken;
Overwegende dat het Agentschap voor Binnenlands Bestuur op 9 maart 2017 aan de
gemeentesecretaris bevestigde dat de voordrachtsakte wel rechtsgeldig is en de schepen in de
volgende gemeenteraad verkozen kan worden verklaard;
Besluit:
Art.1. Mevrouw Leen Gryffroy wordt verkozen verklaard als schepen in vervanging van
schepen Annemie Nijs die als verhinderd wordt beschouwd.
Art.2. Op verzoek van de voorzitter van de gemeenteraad de heer Wim Vanbiervliet, legt
mevrouw Leen Gryffroy rechtstaand en in handen van mevrouw de burgemeester de
voorgeschreven eed af, namelijk "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw
na te komen".
Betreffende het vervullen van deze formaliteit worden een afzonderlijk proces-verbaal
opgemaakt.

Art.3. 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.
Art.4. De rangorde van de schepenen wordt als volgt vastgesteld:
1. Mark Van Neste;
2. Benedikte Demunck;
3. Trudo Dejonghe;
4. Jeanine Maes-De Poorter;
5. Leen Gryffroy;
6. Peter Dick.
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Projectvereniging Platform Omgeving Leie en Schelde (POLS) – Raad van
Bestuur – vervangen bestuurder
De gemeenteraad
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Projectvereniging Platform Omgeving
Leie en Schelde POLS;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 waarbij mevrouw Hilde Claeys,
burgemeester, en de heer Ferry Comhair, toenmalig schepen van cultuur, werden aangeduid
als stemgerechtigd lid om de gemeente te vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur van de
Projectvereniging POLS;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 6 maart 2017 waarbij de gemeenteraad akte neemt
van de verhindering om medische redenen gedurende een minimale termijn van twaalf weken
van mevrouw Annemie Nijs als gemeenteraadslid en schepen;
Gelet op artikel 6 van de statuten van de Projectvereniging POLS betreffende de samenstelling
van de Raad van Bestuur namelijk dat elke deelnemende gemeente twee stemgerechtigde
leden afvaardigt in de Raad van Bestuur, zijnde de burgemeester en de schepen van cultuur;
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gaat over tot geheime stemming die volgende uitslag geeft:
- 20 raadsleden nemen deel aan de stemming;
- 20 stemmen werden geldig uitgebracht:
als effectief lid in de Raad van Bestuur
op naam van Leen Gryffroy: 20 stemmen voor;
Besluit eenparig:
Art.1. Mevrouw Leen Gryffroy, schepen, wonende te 9840 De Pinte, Blijpoel 17, aan te
duiden als stemgerechtigd lid om de gemeente te vertegenwoordigen in de Raad van
Bestuur van de Projectvereniging Platform Omgeving Leie en Schelde en dit voor de
duur van verhindering wegens medische redenen van mevrouw Annemie Nijs.
Art.2. De gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 betreffende de aanduiding van de
schepen van cultuur als stemgerechtigd lid om de gemeente te vertegenwoordigen in
de Raad van Bestuur van de Projectvereniging POLS te wijzigen door de
gemeenteraadsbeslissing van heden.
Art.3. De gemeenteraadsbeslissing van 18 februari 2013 betreffende de aanduiding van de
burgemeester als stemgerechtigd lid voor de vertegenwoordiging op de vergaderingen
van de Raad van Bestuur van de Projectvereniging POLS 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. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en onder meer deze beslissing over te maken aan de
Projectvereniging POLS, Tolpoortstraat 79 te 9800 Deinze.
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OCMW-raad - ontslag raadslid - kennisname
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het OCMW-decreet;
Gelet op de brief van mevrouw Odette Pieters van 20 maart 2017 gericht aan de voorzitter
van de gemeenteraad waarbij zij haar ontslag wenst in te dienen als OCMW-raadslid;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad kennis heeft genomen van het ontslag
van mevrouw Odette Pieters op datum van 20 maart 2017, waardoor dit ontslag zijn definitief
karakter heeft verkregen;
Overwegende dat een OCMW-raadslid zijn mandaat blijft uitoefenen tot wanneer de opvolger
is geïnstalleerd;
Besluit:
Enig artikel. De gemeenteraad neemt kennis van de brief van 20 maart 2017 waarbij
mevrouw Odette Pieters, wonende te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 1 bus
3, ontslag neemt als OCMW-raadslid.
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OCMW-raad - afstand mandaat - kennisname
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het OCMW-decreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij de gemeenteraad kennis neemt van
het ontslag van mevrouw Odette Pieters als OCMW-raadslid;
Gelet op de voordracht van de kandidaat-werkende leden van de OCMW-raad en van hun
opvolgers van CD&V zoals ontvangen door de gemeentesecretaris op 24 december 2012;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 2 januari 2013 betreffende de verkiezing van de
OCMW-raadsleden en de afkondiging van de verkiezingsuitslag van de leden van het OCMW;
Gelet op de brief van mevrouw Leen Schatteman van 20 maart 2017 gericht aan de voorzitter
van de gemeenteraad waarbij zij afstand doet van haar mandaat als OCMW-raadslid;
Gelet op de brief van mevrouw Inge Temmerman van 20 maart 2017 gericht aan de voorzitter
van de gemeenteraad waarbij zij afstand doet van haar mandaat als OCMW-raadslid;
Besluit:
Art.1. De gemeenteraad neemt kennis van de brief van 20 maart 2017 waarbij mevrouw
Leen Schatteman, wonende te 9840 De Pinte, Eksterhof 21, afstand doet van haar
mandaat als OCMW-raadslid.
Art.2. De gemeenteraad neemt kennis van de brief van 20 maart 2017 waarbij mevrouw
Inge Temmerman, wonende te 9840 De Pinte, Oude Gentweg 40, afstand doet van
haar mandaat als OCMW-raadslid.
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OCMW-raad - onderzoek geloofsbrieven en verkiezing van een OCMW-raadslid
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het OCMW-decreet;
Gelet op de voordracht van de kandidaat-werkende leden van de OCMW-raad en van hun
opvolgers van CD&V zoals ontvangen door de gemeentesecretaris op 24 december 2012;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 2 januari 2013 betreffende de verkiezing van de
OCMW-raadsleden en de afkondiging van de verkiezingsuitslag van de leden van het OCMW;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij de gemeenteraad kennis neemt van
het ontslag van mevrouw Odette Pieters als OCMW-raadslid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij kennis wordt genomen van de
brieven van mevrouw Leen Schatteman en mevrouw Inge Temmerman van 20 maart 2017
gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad waarbij zij afstand doen van hun mandaat als
OCMW-raadslid;
Overwegende dat er bijgevolg geen kandidaat-opvolgers zijn;
Overwegende dat alle gemeenteraadsleden die nog in functie zijn en die de voordracht van het
te vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk een kandidaat-werkend lid en een of meer
kandidaat-opvolgers voor de OCMW-raad kunnen voordragen overeenkomstig artikel 14 van
het OCMW-decreet;
Gelet op de voordrachtsakte van de CD&V-fractie zoals ontvangen door de gemeentesecretaris
op 20 maart 2017;
Gelet op het advies van Agentschap Binnenlands Bestuur van 21 maart 2017 waaruit blijkt dat
deze akte onontvankelijk moet worden verklaard omdat de akte één of meerdere kandidaatopvolgers dient te vermelden;
Gelet op de secretarisbeslissing van 22 maart 2017 betreffende het onontvankelijk verklaren
van deze akte;
Gelet op de voordrachtsakte van de CD&V-fractie zoals ontvangen door de gemeentesecretaris
op 23 maart 2017;
Gelet op de secretarisbeslissing van 23 maart 2017 betreffende het ontvankelijk verklaren van
deze akte;
Overwegende dat de heer Niko Gobbin wordt voorgedragen als kandidaat-werkend lid voor de
OCMW-raad;
Overwegende dat mevrouw Anniek Decock wordt voorgedragen als kandidaat-opvolger voor
de OCMW-raad;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad de geloofsbrieven van de voorgedragen
kandida(a)t(en) dient te onderzoeken overeenkomstig artikels 7, 16 §4, 20 en 26 van het
OCMW-decreet;
Overwegende dat de eedaflegging enkel gebeurt ten overstaan van de voorzitter van de
gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris en dat hiervan een procesverbaal wordt opgemaakt;
Besluit:
Art.1. Kennis te nemen van de voordrachtsakte zoals ingediend bij de gemeentesecretaris
op 23 maart 2017.

Art.2.
Art.3.
Art.4.
Art.5.

Kennis te nemen van het onderzoek van de geloofsbrieven door de voorzitter van de
gemeenteraad waarbij de geloofsbrieven van het kandidaat-werkend lid en de
kandidaat-opvolgers worden goedgekeurd.
De heer Niko Gobbin, Spechtenpark 5 te 9840 De Pinte wordt verkozen verklaard als
kandidaat-werkend lid voor de OCMW-raad.
Mevrouw Anniek Decock, Reevijver 69 te 9840 De Pinte wordt verkozen verklaard als
opvolger voor de OCMW-raad.
De heer Niko Gobbin zal worden uitgenodigd de eed af te leggen ten overstaan van
de voorzitter van de gemeenteraad, in aanwezigheid van de gemeentesecretaris.
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Gemeenteraadscommissies – hersamenstelling
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 18 februari 2013 betreffende de oprichting van de
gemeenteraadscommissie verzelfstandiging en tarifering en de algemene
gemeenteraadscommissie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 18 februari 2013 betreffende de hersamenstelling
van de gemeenteraadscommissie afvalbeheer en de aanduiding van de vertegenwoordigers
van de politieke fracties;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 15 april 2013 betreffende de samenstelling van de
gemeenteraadscommissie verzelfstandiging en tarifering en de algemene
gemeenteraadscommissie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 17 november 2014 betreffende de
hersamenstelling van de gemeenteraadscommissie verzelfstandiging en tarifering, de
algemene gemeenteraadscommissie en de gemeenteraadscommissie afvalbeheer;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 28 november 2016 betreffende de
hersamenstelling van de gemeenteraadscommissie verzelfstandiging en tarifering, de
algemene gemeenteraadscommissie en de gemeenteraadscommissie afvalbeheer;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedgekeurd door de
gemeenteraad van 31 augustus 2015;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 6 maart 2017 waarbij akte genomen wordt van het
ontslag van de heer Ferry Comhair als gemeenteraadslid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 6 maart 2017 waarbij mevrouw Marlies Deconinck
aangesteld wordt als gemeenteraadslid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 6 maart 2017 waarbij akte genomen wordt van het
verzoek tot vervanging voor een verhindering wegens medische redenen van mevrouw
Annemie Nijs;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 6 maart 2017 waarbij mevrouw Leen Gryffroy
aangesteld wordt als plaatsvervangend gemeenteraadslid;
Overwegende dat om voornoemde redenen de gemeenteraadscommissies opnieuw dienen te
worden samengesteld;
Gelet op de voordrachtsaktes van N-VA van 13 maart 2017;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming, gehouden op grond van artikel 35 §2 2° van
het Gemeentedecreet;
Als effectief vertegenwoordiger in de algemene gemeenteraadscommissie:
- 20 raadsleden nemen deel aan de stemming;
- 20 stemmen werden geldig uitgebracht:
Op naam van Marlies Deconinck: 20 stemmen voor; geen stemmen tegen; geen
onthoudingen;
Als effectief vertegenwoordiger in de algemene gemeenteraadscommissie:
- 20 raadsleden nemen deel aan de stemming;
- 20 stemmen werden geldig uitgebracht:
Op naam van Leen Gryffroy: 20 stemmen voor; geen stemmen tegen; geen onthoudingen;
Als effectief vertegenwoordiger in de gemeenteraadscommissie verzelfstandiging en
tarifering:
- 20 raadsleden nemen deel aan de stemming;
- 20 stemmen werden geldig uitgebracht:
Op naam van Marlies Deconinck: 20 stemmen voor; geen stemmen tegen; geen
onthoudingen;
Als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de gemeenteraadscommissie
verzelfstandiging en tarifering:
- 20 raadsleden nemen deel aan de stemming;
- 20 stemmen werden geldig uitgebracht:
Op naam van Leen Gryffroy: 20 stemmen voor; geen stemmen tegen; geen onthoudingen;
Als effectief vertegenwoordiger in de gemeenteraadscommissie afvalbeheer:
- 20 raadsleden nemen deel aan de stemming;
- 20 stemmen werden geldig uitgebracht:
Op naam van Leen Gryffroy: 20 stemmen voor; geen stemmen tegen; geen onthoudingen;

Als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de gemeenteraadscommissie
afvalbeheer:
- 20 raadsleden nemen deel aan de stemming;
- 20 stemmen werden geldig uitgebracht:
Op naam van Marlies Deconinck: 20 stemmen voor; geen stemmen tegen; geen
onthoudingen;
Besluit:
Art.1. Volgend lid wordt voor de fractie N-VA aangeduid als effectief vertegenwoordiger in
de algemene gemeenteraadscommissie: Marlies Deconinck
Art.2. Volgend lid wordt voor de fractie N-VA aangeduid als effectief vertegenwoordiger in
de algemene gemeenteraadscommissie en dit voor de duur van de verhindering
wegens medische redenen van mevrouw Annemie Nijs: Leen Gryffroy.
Art.3. Volgend lid wordt voor de fractie N-VA aangeduid als effectief vertegenwoordiger in
de gemeenteraadscommissie verzelfstandiging en tarifering: Marlies Deconinck.
Art.4. Volgend lid wordt voor de fractie N-VA aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de gemeenteraadscommissie verzelfstandiging en tarifering en
dit voor de duur van de verhindering wegens medische redenen van mevrouw
Annemie Nijs: Leen Gryffroy.
Art.5. Volgend lid wordt voor de fractie N-VA aangeduid als effectief vertegenwoordiger in
de gemeenteraadscommissie afvalbeheer en dit voor de duur van de verhindering
wegens medische redenen van mevrouw Annemie Nijs: Leen Gryffroy.
Art.6. Volgend lid wordt voor de fractie N-VA aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de gemeenteraadscommissie afvalbeheer: Marlies Deconinck.
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EVA Programma vzw – De Pinte: aanduiden B-lid
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de statuten van EVA Programma-vzw De Pinte van 3 december 2012;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 januari 2015 betreffende het aanduiden van de
heer Ferry Comhair als B-lid en mevrouw Benedikte Demunck als plaatsvervangend B-lid van
EVA Programma vzw De Pinte;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad van 6 maart 2017 akte heeft genomen van het ontslag
van de heer Ferry Comhair als gemeenteraadslid;
Overwegende dat de heer Ferry Comhair hierdoor niet meer in aanmerking komt om als B-lid
van de EVA Programma vzw op te treden;
Gelet op het schrijven van N-VA- fractie van De Pinte van 16 maart 2017 waarin zij mevrouw
Leen Gryffroy, Blijpoel 17, 9840 De Pinte, voorstellen als nieuwe B-bestuurder van EVA
Programma vzw;
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 (B-lid):
- Op naam van mevrouw Leen Gryffroy, Blijpoel 17 te 9840 De Pinte:20 stemmen voor;
Besluit:
Art.1. Mevrouw Leen Gryffroy, schepen, wonende te Blijpoel 17 te De Pinte, aan te duiden als
B-lid in EVA Programma-vzw De Pinte 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. Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan EVA Programma-vzw De
Pinte.
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EVA Programma-vzw De Pinte – Algemene vergadering van 11 april 2017
- Beraadslagen agenda
- Bepalen mandaat vertegenwoordiger
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de statuten van EVA Programma-vzw De Pinte van 3 december 2012;
Gelet op de agenda van de Algemene vergadering van 11 april 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 en goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene
vergadering van EVA Programma-vzw De Pinte op 11 april 2017 met als
agendapunten:
 Verwelkoming door de voorzitter

 Kennisname nieuw B-lid
 Goedkeuring verslag vorige vergadering
 Jaarrekening 2016
 Begroting 2017
 Varia en Rondvraag
 Vastleggen datum volgende vergadering
Art.2. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering van EVA Programma-vzw De Pinte op 11 april 2017 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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EVA Onderwijs en Samenwerking – Vervanging plaatsvervangend B-lid
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 2014 betreffende het aanduiden van
de heer Ferry Comhair als plaatsvervangend B-lid van EVA Onsa;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad van 6 maart 2017 akte heeft genomen van het ontslag
van de heer Ferry Comhair als gemeenteraadslid;
Overwegende dat de heer Ferry Comhair dan niet meer in aanmerking komt om als
plaatsvervangend B-lid van de EVA Onsa op te treden;
Overwegende dat mevrouw Leen Gryffroy ter zitting wordt voorgedragen als B-lid voor Eva
Onsa vzw;
Gelet op de geheime stemming die volgende uitslag geeft:
20 raadsleden nemen deel aan de stemming;
20 stemmen worden geldig uitgebracht;
Als plaatsvervangend B-lid:
Op naam van Leen Gryffroy: 20 stemmen voor
Besluit:
Art.1. Mevrouw Leen Gryffroy, wonende te Blijpoel 17 te 9840 De Pinte aan te duiden als
plaatsvervangend B-lid in EVA Onsa.
Art.2. Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan EVA Onsa.
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EVA Onderwijs en Samenwerking – Algemene vergadering van 4 mei 2017
Beraadslagen agenda
Bepalen mandaat volmachtdrager
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 2014 betreffende het aanduiden van
het B-lid en een plaatsvervanger voor EVA Onsa;
Gelet op de agenda van de Algemene vergadering van 4 mei 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, mevrouw Demunck, dient te handelen overeenkomstig de
instructies van de gemeenteraad;
Besluit eenparig:
Art.1. Kennis te nemen van de agenda en goedkeuring te hechten aan de agendapunten van
de Algemene vergadering van EVA Onsa op 4 mei 2017 met als agendapunten:
 Verwelkoming door de voorzitter
 Goedkeuring vorig verslag (10/01/2017)
 Goedkeuring jaarrekening 2016
 Varia en rondvraag
 Vastleggen volgende vergadering
Art.2. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
vergadering van EVA Onsa op 4 mei 2017 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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Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde - jaarrekening en jaarverslag 2016 –
kennisname
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 en latere wijzigingen;
Gelet op artikel 228 §2 van het OCMW-decreet dat bepaalt dat de OCMW-verenigingen van
publiek recht worden beheerd volgens dezelfde regelen als de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en onderworpen zijn aan dezelfde controle en hetzelfde administratief

toezicht;
Gelet op de jaarrekening 2016 van het Sociaal Verhuur Kantoor Leie & Schelde;
Gelet op het jaarverslag 2016 van het Sociaal Verhuur Kantoor Leie & Schelde;
Overwegende dat de jaarrekening 2016 van het Sociaal Verhuur Kantoor Leie & Schelde op de
Algemene Vergadering van SVK Leie en Schelde van 6 maart 2017 werd goedgekeurd;
Overwegende dat de jaarrekening 2016 van het SVK Leie en Schelde afsluit met een positief
kasresultaat van 137 156,6 euro;
Overwegende dat er een positieve autofinancieringsmarge van 157 055,62 euro is;
Overwegende dat de gemeenteraad zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de
provinciegouverneur;
Besluit:
Enig artikel. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016 van het
Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde.
13
Renovatie kleuterspeelplaats gemeentelijke basisschool - kennisname
De gemeenteraad
Gelet op het investeringsplan van het meerjarenplan MJP04 2016-2019, goedgekeurd door de
gemeenteraad van 19 december 2016, in het bijzonder SD1419.01-OD1419.01-AP1419.01Actie 080001.01 – Kleuterspeelplaats herinrichten;
Gelet op het feit dat er in het meerjarenplan MJP04 2016-2019 een budget van 80 000 euro
werd voorzien voor de renovatie van de kleuterspeelplaats van de gemeentelijke basisschool;
Gelet op de feedback uit de schoolraad van 2 maart 2015, 21 maart 2016 en 20 juni 2016;
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 19 december 2016 met betrekking tot de
goedkeuring van het ontwerp, bestek, de raming en de lijst van de aan te schrijven firma’s;
Gelet op het advies van de MINA-raad van 19 januari 2017;
Gelet op het overleg tussen de dienst grondzaken en de directie van de GBS op 24 augustus
2015 en op 1 februari 2017;
Overwegende dat de werken zouden beginnen rond half juni en afgerond zouden zijn tegen 1
september 2017;
Overwegende dat de speelpleinwerking tijdens de zomermaanden geen gebruik kan maken
van de kleuterspeelplaats en dat de dienst Vrije Tijd hiervan op de hoogte is;
Overwegende dat er een budget van 80 000 euro is voorzien in het investeringsbudget van
2017, op beleidsitem2017/080001.01/0800-01/222707/BESTUUR/CBS/IE.01 waarbij dit
project werd gedelegeerd naar het college;
Besluit:
Enig artikel. De gemeenteraad neemt kennis van het project ‘Renovatie kleuterspeelplaats
GBS’.
14
Mededelingen van de voorzitter
Er zijn geen mededelingen.
15
Mededelingen
Er wordt kennis genomen van het verslag van het WhatsApp-groep overleg van 20 maart
2017.
Mondelinge vragen
Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een mondelinge vraag wil stellen,
wordt genoteerd:
Raadslid Vermeyen: één vraag
De voorzitter geeft het woord aan dit raadslid:
Raadslid Vermeyen heeft vernomen dat 1 van de cambio-wagens voortaan aan het station zal
staan. Graag wenst ze te vernemen wat de reden hiervoor is en hoe dit gecommuniceerd zal
worden aan de burger. Er wordt geantwoord dat reden voor de verplaatsing aan de achterkant
van het station (Florastraat) meer zal opvallen bij de pendelaars en voorbijgangers. Hierdoor
hoopt men om nog meer het gebruik van de cambiowagens te kunnen stimuleren. Deze
wijziging zal worden aangekondigd in de infokrant, via de nieuwsbrief duurzaamheid en op het
digitale infobord.

