Gemeenteraad

Bericht aan de bevolking
Vergadering van 23 oktober 2017
Openbaar
Inte rne zaken

1

Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad

Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

2

Ontslagaanvraag van gemeenteraadslid en schepen (N-VA-fractie) aktename

Besluit:
Enig artikel.
Er wordt akte genomen van het ontslag van mevrouw Annemie Nijs, wonende te Nieuwstraat
9/2 te 9840 De Pinte als schepen en als gemeenteraadslid en schepen.

3

Verklaring van afstand van mandaat (N-VA-fractie) - aktename

Besluit:
Enig artikel.
Er wordt akte genomen van de brief gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad waarin
staat vermeld dat mevrouw Rita Niemegeers afstand doet van haar mandaat als opvolger van
een gemeenteraadslid.

4

Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging en installatie van een
opvolgend gemeenteraadslid (N-VA-fractie)

Besluit:
Artikel 1.
De geloofsbrieven van mevrouw Leen Gryffroy, wonende te Blijpoel 17, 9840 De Pinte,
worden goedgekeurd.
Artikel 2.
Op verzoek van de voorzitter van de gemeenteraad, de heer Wim Vanbiervliet, legt mevrouw
Leen Gryffroy in handen van de voorzitter de voorgeschreven eed af , namelijk "Ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen". Hiervan wordt een afzonderlijk procesverbaal gemaakt.
Artikel 3.
Mevrouw Leen Gryffroy, wonende te Blijpoel 17, 9840 De Pinte, wordt aangesteld als
gemeenteraadslid en neemt verder deel aan de beraadslagingen van de gemeenteraad.

5

Verkiezing en eedaflegging van een schepen (N-VA-fractie)

Besluit:
Artikel 1.
Mevrouw Leen Gryffroy wordt verkozen verklaard als schepen.
Gemeente De Pinte

1/8

Artikel 2.
Op verzoek van de voorzitter van de gemeenteraad, legt mevrouw Leen Gryffroy rechtstaand
en in handen van de burgemeester 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.
Artikel 3.
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.

6

Ontslagaanvraag van raadslid (Open VLD-fractie) - aktename

Besluit:
Enig artikel.
Er wordt akte genomen van het ontslag van de heer Jacky Weytens, wonende te Serafien De
Ryckelaan 19 te 9840 De Pinte als gemeenteraadslid.

7

Verklaring van afstand van mandaat (Open VLD-fractie) - aktename

Besluit:
Enig artikel.
Er wordt akte genomen van de brief gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad waarin
staat vermeld dat mevrouw Rita De Jaegher afstand doet van haar mandaat als opvolger van
een gemeenteraadslid.

8

Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging en installatie van een
opvolgend gemeenteraadslid (Open VLD-fractie)

Besluit:
Artikel 1.
De geloofsbrieven van mevrouw Christel Verleyen, wonende te Breughellaan 65, 9840 De
Pinte, worden goedgekeurd.
Artikel 2.
Op verzoek van de voorzitter van de gemeenteraad, de heer Wim Vanbiervliet, legt mevrouw
Christel Verleyen in handen van de voorzitter de voorgeschreven eed af , nl. "ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen". Hiervan wordt een afzonderlijk procesverbaal gemaakt.
Artikel 3.
Mevrouw Christel Verleyen, wonende te Breughellaan 65, 9840 De Pinte, wordt aangesteld als
gemeenteraadslid en neemt verder deel aan de beraadslagingen van de gemeenteraad.

9

Hervaststelling rangorde gemeenteraadsleden

Besluit:
Enig artikel.
De rangorde van de raadsleden wordt opnieuw vastgesteld (volgens verkiezing op 14 oktober
2012):
DienstAantal
Naam en
Datum eerste
Datum
Vlgnr
anciënniteit
bekomen Geboortedatum
voornaam
ambstaanvaarding
eedaflegging
(01/10/2017)
stemmen
1 Naessens Frans
03/01/1989
28 j 9 m
02/01/2013
574
11/12/1942
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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
Suys Simon
De Poorter-Maes
Jeanine
Vermeyen
Lutgard
Eeckhout
Marijke
Reyntjens Laure

18

Ghyselinck
Kathleen

19

Deconinck
Marlies

20 Gryffroy Leen

21

10

Verleyen
Christel

01/01/2001

16 j 9 m

02/01/2013

352

24/09/1948

01/01/2001

16 j 9 m

02/01/2013

243

06/10/1977

30/01/2006

11 j 8 m

02/01/2013

327

03/04/1977

02/01/2007

10 j 9m

02/01/2013

655

16/08/1959

02/01/2007

10 j 9m

02/01/2013

514

08/05/1945

02/01/2007
02/01/2007

10 j 9 m
10 j 9 m

02/01/2013
26/12/2012

495
304

06/11/1965
03/01/1971

02/01/2007

10 j 9 m

02/01/2007

219

08/03/1957

02/01/2013

4j9m

02/01/2013

917

28/10/1980

02/01/2013

4j9m

02/01/2013

276

05/11/1964

02/01/2013

4j9m

02/01/2013

271

21/06/1975

02/01/2013

4j9m

02/01/2013

217

26/05/1990

02/01/2013

4j9m

02/01/2013

162

19/01/1946

02/01/2013

4j9m

02/01/2013

130

20/01/1961

18/02/2013

4j7m

18/02/2013

152

18/10/1961

18/02/2013
17/02/2014
datum
verhindering
24/10/2016
17/11/2014
datum
verhindering
06/03/2017
06/03/2017
datum
verhindering
23/10/2017

4j4m

18/02/2013

421

18/06/1992

1j2m

17/02/2014
24/10/2016

275

15/11/1963

7m

17/11/2014
06/03/2017

134

12/12/1983

6m

06/03/2017
23/10/2017

144

06/05/1965

23/10/2017

-

23/10/2017

139

25/08/1968

Gemeenteraadscommissies - hersamenstelling

Besluit:
Artikel 1.
Volgend lid wordt voor de N-VA-fractie aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in
de Gemeenteraadscommissie Verzelfstandiging en Tarifering: Leen Gryffroy.
Artikel 2.
Volgend lid wordt voor de N-VA-fractie aangeduid als effectief vertegenwoordiger in de
Algemene Gemeenteraadscommissie: Leen Gryffroy.
Artikel 3.
Volgend lid wordt voor de N-VA-fractie aangeduid als effectief vertegenwoordiger in de
Gemeenteraadscommissie Afvalbeheer: Leen Gryffroy.
Artikel 4.
Volgend lid wordt voor de Open VLD-fractie aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de Gemeenteraadscommissie Verzelfstandiging en Tarifering: Christel
Verleyen.
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Artikel 5.
Volgend lid wordt voor de Open VLD-fractie aangeduid als effectief vertegenwoordiger in de
Algemene Gemeenteraadscommissie: Christel Verleyen.
Artikel 6.
Volgend lid wordt voor de Open VLD-fractie aangeduid als effectief vertegenwoordiger in de
Gemeenteraadscommissie Afvalbeheer: Christel Verleyen.
IZ-Pe rsoneel

11

Collectieve hospitalisatieverzekering via GSD - contract FDP-AG
Insurance - bekrachtiging

Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing om toe te treden tot de collectieve verzekering
"verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte" die de Federale Pensioendienst heeft
afgesloten met AG Insurance.
Artikel 2.
Het bestuur neemt de premie voor de hoofdverzekerden volledig ten laste en handhaaft de
keuze voor de uitgebreide formule.
Artikel 3.
De actieve werknemers, de nevenverzekerden (=leden van het gezin alsook de
gepensioneerde werknemers) en de gesubsidieerde personeelsleden van de gemeentelijke
basisschool zullen in kennis gesteld worden van deze wijziging in de collectieve
hospitalisatieverzekering.
IZ- ICT

12

Informatieveiligheidsplan

Besluit:
Enig artikel.
Het informatieveiligheidsbeleid en -plan, zoals in bijlage gehecht aan deze beslissing,
opgesteld door de informatieveiligheidsconsulent en de informatieveiligheidscel worden
goedgekeurd.

13

Informatieveiligheidsconsulent - uitbreiden
samenwerkingsovereenkomst - principebeslissing

Besluit:
Artikel 1.
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de provincie Oost-Vlaanderen inzake
de terbeschikkingstelling van een informatieveiligheidsconsulent à rato van 18 dagen per jaar
wordt bevestigd.
Artikel 2.
Er wordt principieel akkoord gegaan om de bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen de
gemeente en de provincie Oost-Vlaanderen inzake het ter beschikking stellen van een
informatieveiligheidsconsulent uit te breiden met 9 dagen per jaar om zo ook te voorzien in
een informatieveiligheidsconsulent voor het OCMW.
Artikel 3.
Deze beslissing wordt bezorgd aan de provincie Oost-Vlaanderen zodat OCMW De Pinte
hiervoor op de wachtlijst kan worden geplaatst.
Gron dzaken

14

Langevelddreef - Spoorweglaan - samenwerkingsovereenkomst Acasa
Projects nv

Besluit:
Enig artikel.
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De samenwerkingsovereenkomst tussen Acasa Projectsnv, Green Construct bvba en
gemeentebestuur De Pinte voor de aanleg van de rotonde op de kruising Begoniapark Langevelddreef wordt goedgekeurd.
Vrije tijd

15

Subsidiereglement voor socio-culturele projecten

Besluit:
Enig artikel.
Dit agendapunt wordt verdaagd.

16

POLS - Jaarverslag 2016 - kennisname

Besluit:
Enig artikel.
Er wordt kennis genomen van het inhoudelijk en financieel jaarverslag 2016 van
Projectvereniging Platform Omgeving Leie Schelde (POLS).
VT-Biblio theek

17

Vervanging lid beheersorgaan bibliotheek

Besluit:
Artikel 1.
Mevrouw Els Van Gelder, Varentschoot 9, 9840 De Pinte, wordt aangeduid als lid in het
beheersorgaan van de bibliotheek als vertegenwoordiger van Open VLD De Pinte-Zevergem
en dit ter vervanging van mevrouw Rita De Jaegher.
Artikel 2.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van het beheersorgaan van de
bibliotheek.
VT-Jeugd

18

Wijziging afvaardiging politieke vertegenwoordigers in EVA Jeugdhuis
Impuls vzw

Besluit:
Artikel 1.
Liesbeth Vlietinck, Klossestraat 27, 9840 De Pinte en Dieter De Vos, Nazarethstraat 22, 9840
De Pinte te schrappen als B-bestuurders van EVA Jeugdhuis Impuls vzw.
Artikel 2.
Margaux Dick, Eekbulk 10 9840 De Pinte, aan te stellen als nieuwe vertegenwoordiger van
Open VLD De Pinte en Laure Reyntjens, Pintestraat 16, 9840 De Pinte, aan te stellen als
nieuwe vertegenwoordiger van CD&V De Pinte in EVA Jeugdhuis Impuls vzw.
Financiën

19

Hulpverleningszone Centrum - dotatie 2018

Besluit:
Artikel 1.
De dotatie 2018 voor de hulpverleningszone Centrum is vastgesteld op:
 256 353,08 euro voor de gewone begroting van de Hulpverleningszone;
 28 284 euro voor de buitengewone begroting van de Hulpverleningszone.
Artikel 2.
De werkingstoelage 2018 past het in het gemeentelijk meerjarenplan 4.MJP 2016-2019. De
investeringstoelage 2018 past niet in het gemeentelijk meerjarenplan 4.MJP 2016-2019. In de
volgende meerjarenplanaanpassing wordt de dotatie van 2018 geactualiseerd.
Artikel 3.
Een afschrift zal voor verder gevolg worden overgemaakt worden aan de heer gouverneur van
de provincie en aan de voorzitter van de zoneraad.
Gemeente raad
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20

Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

Er is een vergadering van de algemene gemeenteraadscommissie voorzien op donderdag 9
november 2017 om 20 uur.
Er zal een gemeenteraad plaatsvinden op donderdag 21 december 2017.
Op maandag 18 december 2017 zal er een infovergadering zijn waarop de financieel
beheerder een toelichting zal geven over het budget en het meerjarenplan.

21

Wegenwerken afrittencomplex E17-N60 (punt aangevraagd door
raadslid Van Nieuwenhuyze)

Besluit:
Welke inspanningen zullen geleverd worden om de infrastructuur langs de
omleidingen in goede staat te brengen?
Het bestuur is zeer bewust van de mogelijke hinder die hiermee gepaard zal gaan. Er zijn een
reeks vergaderingen met de betrokken partners (Agentschap Wegen en Verkeer, politie,
betrokken gemeentebesturen) aan vooraf gegaan. Alles verloopt dan ook in samenspraak met
het AWV. Ook heeft er een belangrijke infovergadering voor de bedrijven en inwoners op
initiatief van de gemeente en met medewerking van het AWV op 11 oktober 2017
plaatsgevonden. Deze werd mee ondersteund door ons bestuur. Ook in de nabije toekomst
zijn er opvolgvergaderingen gepland. Tijdens de zitting van de gemeenteraad wordt een
maandelijkse infovergadering voorgesteld als een goede manier om problemen te voorkomen.
Hierop wordt er geantwoord dat dit pas zinvol is als er nieuwe elementen en aandachtspunten
zijn, maar dat er wel bijkomende infovergaderingen zullen ingericht worden ten gepaste tijd.
Bijkomend werd er een werkgroep Minder Hinder (gemeente, politie en AWV) opgericht die
tweewekelijks de hinder zal evalueren en eventueel bijkomende maatregelen zal voorstellen.
Bij de omleiding op de N60 dient men op één rijvak te komen. Hiervoor zullen bijkomende
maatregelen genomen te worden om de infrastructuur zo vlot mogelijk te maken, zoals
verbeteren van de veiligheid van de fietsers in de alternatieve fietswegen en de vlotte
ontsluiting van de Polderdreef naar de N60, richting Oudenaarde. Hiervoor wordt er een
bijkomende rijvak gecreëerd.
Worden er acties ondernomen om sluipverkeer in bepaalde wijken te beperken of
vermijden?
Sluipverkeer is op basis van vermoedens. Wellicht zullen ‘t Kruisken en de Grote Steenweg
daarbij horen. Bij de omleiding van de werkzaamheden werd hiermee rekening door deze
wegen af te sluiten of sterk te ontmoedigen. Zo wordt de toegang van de Grote Steenweg
(N60c) ter hoogte van het ronde punt Bonaparte afgesloten en wordt de middenberm ter
hoogte van de N60-N60c-Klossestraat afgesloten. De werken zullen in de loop van de maand
november starten maar echt voelbaar zijn medio februari 2018, als de afrit Gent-De Pinte en
oprit De Pinte-Kortrijk wordt afgesloten tot het einde van de werken.
Hoe zal de veiligheid van de fietser gewaarborgd en geoptimaliseerd worden?
De voorgestelde alternatieve fietswegen, in vervanging van de opgeheven fietspaden langs de
N60 vanaf de Weefstraat tot de lichten Den Beer, via de Grote Steenweg N60c en/of de
Heirweg, ‘t Kruisken, Mieregoed, zullen bijzondere aandacht en verkeersremmende
maatregelen krijgen, zoals asverschuivingen en afbakeningen met palen en/of stootblokken,
in functie van de ervaringen en noodzaak.

22

Dossier realisatie nieuw woonzorgcentrum en dossier integratie
OCMW-gemeente (punt aangevraagd door raadslid Van Peteghem)

Besluit:
Kan u een overzicht geven van de stand van zaken (en alle ondernomen stappen)
met betrekking tot de integratie OCMW-gemeente en het verdere tijdschema die
vooropgesteld wordt?
De visietekst werd goedgekeurd op 19 december 2016 en februari 2017 toegelicht aan de
diensten van gemeente en OCMW.
Verdere acties:
- uitbouw gemeenschappelijke financiële dienst
- integratie dienst Interne Zaken - Secretariaat (geïntegreerde RPR, software e-notulen, één
personeelslid van de gemeente werkt al voor OCMW) - beheersovereenkomst wordt nog
opgesteld

Gemeente De Pinte

6/8

- zoveel mogelijk stimuleren van samenwerking (sport op de middag, gezamenlijk ontbijt,
Proloog)
- MAT: decretale graden, burgemeester en voorzitter worden op beide MAT-vergaderingen
uitgenodigd en de verslagen worden gedeeld
- organogram: eerste fase in de stuurgroep in afgerond, de diensten werden een eerste keer
geïnformeerd, we willen sterk inzetten op inspraak. De bedoeling is om dit in het voorjaar van
2018 ter goedkeuring te kunnen voorleggen.
Welke stappen werden in de tussentijd gezet door het bestuur voor de realisatie van
een nieuw woonzorgcentrum en welke stappen zijn er nog te ondernemen?
Specifiek:
Zal er worden verder gewerkt op bestaande plannen?
Ja, aan deze plannen, inclusief de Erfgoednota en het Inrichtingsplan werd anderhalf jaar
gewerkt en er is een positief preadvies van Erfgoed. Uit het laatste gesprek met de dienst
Erfgoed bleek dat aan de ruimtelijke inrichting niet of nauwelijks geraakt kan worden. De
indeling van het WZC staat vast op 59 kamers + 4 kortverblijf. De ruimtelijke plannen sluiten
bovendien aan bij de toekomstgerichte zorgvisie van de directie van het WZC. Wat betreft de
assistentiewoningen is duidelijk wat er maximaal mogelijk is. Hoeveel er effectief zullen
gerealiseerd worden staat nog niet vast.
Werden reeds externe firma’s aangesproken om deze plannen te realiseren?
De dading met de huidige architect is nog niet ondertekend, waardoor het tot op heden nog
niet mogelijk is om externe firma’s officieel aan te spreken. Om volgend jaar beslissingen te
kunnen nemen moet het masterplan eerst budgettair voorzien worden in het meerjarenplan.
Dit is nu de prioriteit. Hier wordt volop aan gewerkt. Er wordt mogelijks een verdere
uitwerking via PPS overwogen.
Wordt er overwogen om het project opnieuw tegen het licht te houden en nu ten
gronde aan te pakken?
Neen, het is niet de bedoeling om het concept (leefgroepen van 8 – organisatorisch te
koppelen tot 16) opnieuw tegen het licht te houden. Dit concept werd in 2015 uitvoerig
besproken. Deze discussie heropenen zou extra tijdverlies met zich meebrengen en heeft een
ruimtelijke impact. Uit de gesprekken met Erfgoed bleek dat dit niet of nauwelijks mogelijk is.
Is het de bedoeling om de werkgroep OCMW-gemeente opnieuw leven in te blazen?
Zo ja, welk statuut krijgt deze vergadering?
Ja, het is de bedoeling dat deze werkgroep terug wordt heropgestart. Het statuut is om in een
open en constructieve omgeving en op vertrouwelijke basis standpunten af te toetsen en te
bespreken om zo het project op alle vlakken de dynamiek en voortgang te geven die nodig is.
Het is evident dat de OCMW-raad het beslissingsorgaan is en blijft. Maar het kan niet de
bedoeling zijn om alle discussies twee maal te voeren. Er wordt hierbij gerekend op de
politieke correctheid van alle partijen rond de tafel.

De desbetreffende lijst ligt ter inzage bij de dienst Interne zaken (van maandag tot vrijdag,
uitgezonderd op feestdagen) van 10 november 2017 tot en met 11 december 2017 (in de
voormiddag van 9 tot 12 uur).
Beroep en klachten kunnen ingediend worden bij:
De heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
en
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie binnenlandse aangelegenheden
Markiesstraat 1 (6de verdieping)
1000 Brussel
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De Pinte, 14/11/2017

Veerle Goethals
Gemeentesecretaris
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Wim Vanbiervliet
Voorzitter gemeenteraad
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