Samenvatting van de gemeenteraad van 12 maart 2007


De heer Gibert Strumane krijgt de titel van ere-eerste schepen toegekend.



De raad verleent goedkeuring aan het ontwerpdossier voor de voorgestelde herstellingen aan
de betonweg in de Deurlestraat. De raming van de kosten wordt vastgesteld op 41 261,00 euro
(btw inbegrepen). De kosten voor uitvoering van de werken, de aanbestedingskosten en de
ontwerpkosten worden gelijkmatig verdeeld onder de gemeenten De Pinte en Nazareth.



De raad verleent toelating aan het schepencollege om de opdracht betreffende de
inrichtingswerken aan spiegelzaal 1 van het Ontmoetingscentrum Polderbos toe te wijzen,
rekening houdend met de overschrijding van het aanbestedingsbedrag.



Goedkeuring gemeentelijk plannenregister.



De raad verleent goedkeuring aan de opdracht tot het opmaken van drie ruimtelijke
uitvoeringsplannen (RUP) op het grondgebied van de gemeente De Pinte in uitvoering van het
Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan, voor ‘functionele cluster’, ‘scheldedorp Zevergem’ en
‘zonevreemde gebouwen en constructies’. Deze opdracht tot het opmaken van drie RUP’s
wordt gegund met onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.



De raad bekrachtigt het besluit van het schepencollege van 12 februari 2007 om de cvba
Eandis te belasten met de materiële organisatie van de aanbesteding voor de aankoop van
aardgas voor de gemeentelijke gebouwen, de gebouwen gebruikt door het OCMW en de
politiezone Schelde-Leie.



De gemeenteraad neemt kennis van het milieujaarprogramma 2007.



Goedkeuring voorwaarden waaronder personeelsleden van de gemeente kunnen belast
worden met de inning van geringe dagontvangsten.



De raad bepaalt de samenstelling van de gemeentelijke adviesraad voor veiligheid en
verkeersleefbaarheid, bestaande uit afgevaardigden met raadgevende functie, met
waarnemende functie en met stemrecht.



Principebesluit en vaststellen vergoeding door de gemeenteraad wat betreft het tewerkstellen
van jobstudent(e)(n) in 2007 bij de dienst bevolking, de plaatselijke openbare bibliotheek en op
het containerpark.



Goedkeuring organisatie gemeentelijke speelpleinwerking Amigos De Pinte tijdens de
paasvakantie 2007.



Vaststelling samenstelling Beheersorgaan Plaatselijke Openbare Bibliotheek

Punten aangevraagd door raadsleden:


Bespreking beplanting kerkplein. Vraag naar de toekomstvisie van het gemeentebestuur. In het
midden van het kerkplein zullen er drie bomen worden aangeplant. Rond het plein blijven de
oorspronkelijke bomen.



Mondelinge vragen van raadsleden met betrekking tot:
- het Beleidsplan 2007 - 2012
- de handelspanden op de hoek van het kerkplein

