Gemeenteraad

Bericht aan de bevolking
Vergadering van 29 januari 2018
Bij aanvang van de vergadering wordt er gestemd om het punt betreffende het fietspad in
Langevelddreef per hoogdringende spoed te behandelen.
De gemeenteraad gaat éénparig akkoord om dit punt op het einde van de zitting te
behandelen.
Afwezig tijdens de behandeling van deze stemming: raadslid Vincent Van Peteghem

Openbaar
Inte rne zaken
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Goedkeuren verslag vorige vergadering

Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd mits toevoeging van de zin "en in
het bijzonder voor de straten Mieregoed, Zevenster en Grote Steenweg" aan de mondelinge
vraag van raadslid Van Lancker.
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Collectieve hospitalisatieverzekering voor nevenverzekerden

Besluit:
Artikel 1.
De hospitalisatieverzekering voor het gemeentepersoneel wordt volgens de voorwaarden van
de rechtspositieregeling volledige ten laste genomen van het gemeentebestuur.
Artikel 2.
De hospitalisatieverzekering wordt eveneens aangeboden aan de gepensioneerde
personeelsleden, de mandatarissen en de gezinsleden van de personeelsleden op voorwaarde
dat ze de premie zelf betalen.
Artikel 3.
De gemeenteraadsbeslissing van 20 augustus 2001 in verband met het toekennen van een
hospitalisatieverzekering - aanpassen geldelijk statuut, wordt vanaf heden opgeheven.
IZ-Pe rsoneel
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Beheersovereenkomst gemeente - OCMW met betrekking tot de
oprichting van een gemeenschappelijke dienst Interne zaken voor
gemeente en OCMW

Besluit:
Artikel 1.
De beheersovereenkomst tussen de gemeente en OCMW in verband met de oprichting van
een gemeenschappelijke dienst Interne zaken wordt goedgekeurd en dit vanaf 1 februari
2018.
Artikel 2.
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de OCMW-raad.
ROM-Stede nbouw
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Kosteloze overdracht wegenis Salviapark, Louis Van Houttepark,
Eksterhof, Wielewaalpark, Goudvinkenlaan en groene zone Serafien De
Ryckelaan
Gemeente De Pinte
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Besluit:
Artikel 1.
Het ontwerp van akte van notaris Jan Myncke, Oudenaardse Steenweg 97, 9000 Gent, voor
overdracht aan de gemeente De Pinte van de wegenis en toebehoren in de verkavelingen
Eksterhof, Goudvinkenlaan, Louis Van Houttepark, Salviapark en Wielewaalpark en de
groenzone in de Serafien De Ryckelaan in De Pinte wordt goedgekeurd.
Volgende percelen kunnen worden overgedragen aan de gemeente:
1. Goudvinkenlaan, gekadastreerd onder De Pinte eerste afdeling/De Pinte, sectie A,
nummer 62 R 2 P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van achttienduizend
negenenveertig vierkante meter (18 049 m²).
2. Wielewaalpark, gekadastreerd onder De Pinte eerste afdeling/De Pinte, sectie A,
nummer 89 S P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van duizend
zevenentachtig vierkante meter (1 087 m²).
3. Louis Van Houttepark, gedeeltelijk, gekadastreerd onder De Pinte eerste afdeling/De
Pinte, sectie B, nummer 661 T P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van
drieduizend zevenhonderd zesenveertig vierkante meter (3 746 m²).
4. Louis Van Houttepark, gedeeltelijk, gekadastreerd onder De Pinte eerste afdeling/De
Pinte, sectie B, nummer 667 N P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van
duizend vierhonderd vijftig vierkante meter (1 450 m²).
5. Salviapark, gedeeltelijk, gekadastreerd onder De Pinte eerste afdeling/De Pinte, sectie
B, nummer 668 H 2 P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van drieduizend
tweehonderd drieënveertig vierkante meter (3 243 m²).
6. Salviapark, gedeeltelijk, gekadastreerd onder De Pinte eerste afdeling/De Pinte, sectie
B, nummer 669 P P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van honderd
zevenennegentig vierkante meter (197 m²).
7. Salviapark, gedeeltelijk, gekadastreerd onder De Pinte eerste afdeling/De Pinte, sectie
B, nummer 669 Z P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van zeshonderd
achttien vierkante meter (618 m²).
8. Een perceel grond, groenzone, gelegen aan de Serafien de Rijckelaan, gekadastreerd
onder De Pinte eerste afdeling/De Pinte, sectie B, nummer 412 B 2 P0000, met een
oppervlakte volgens kadaster van zeshonderd vierennegentig vierkante meter (694
m²).
9. Eksterhof, gekadastreerd onder De Pinte eerste afdeling/De Pinte, sectie A, deel van
nummer 87/A/5, thans nummer 87 D 5 P0000, met een oppervlakte volgens de hierna
vermelde opmeting van vijfduizend honderd tweeënnegentig vierkante meter (5 192
m²), en volgens de huidige kadastrale bescheiden onder De Pinte eerste afdeling/De
Pinte, sectie A, nummer 87 D 5 P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van
vijfduizend zeshonderd eenennegentig vierkante meter (5 691 m²).
10. Eksterhof-Bommelstraat, gekadastreerd onder De Pinte eerste afdeling/De Pinte,
sectie A, deel van nummer 87/A/5, thans nummer 143 A P0000, met een oppervlakte
volgens de hierna vermelde opmeting van driehonderd eenentachtig vierkante meter
(381 m²). Dit is een strook gelegen langs de Bommelstraat, horende bij de
verkaveling die wordt overgedragen als openbaar domein.
Artikel 2.
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de notaris Jan
Myncke, Oudenaardse Steenweg 97, 9000 Gent.
Gron dzaken
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Samenwerkingsovereenkomst Krekelstraat

Besluit:
Artikel 1.
De bij dit besluit gevoegde en er integraal deel van uitmakende samenwerkingsovereenkomst
tussen stad Gent, gemeente De Pinte en TMVW/Farys betreffende enerzijds de studieopdracht voor de aanleg van fietspaden en de heraanleg van de Krekelstraat en de Eedstraat
op het grondgebied van stad Gent en de gemeente De Pinte en anderzijds de uitvoering wordt
goedgekeurd.
Artikel 2.
TMVW/Farys wordt aangeduid om in gezamenlijke naam op te treden voor de studie, de
opmaak van het bestek en de bouwaanvraag, de opvolging van de werken, de
veiligheidscoördinatie-ontwerp, de veiligheidscoördinatieverwezenlijking en de eigenlijke
werken.
Gemeente De Pinte
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Artikel 3.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving doorgestuurd aan het college van burgemeester en
schepenen van stad Gent en aan Farys.

6

Samenwerkingsovereenkomst betreffende de aanleg en het beheer van
de parking/portaal Den Beer - De Pinte

Besluit:
Artikel 1.
De samenwerkingsovereenkomst tussen ANB, AWV en gemeente De Pinte betreffende de
aanleg en het beheer van de parking/portaal Den Beer - De Pinte wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving doorgestuurd aan ANB, AWV en de coördinator van
het Parkbos.
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Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer parkeerverbod Vaerebeke

Besluit:
Artikel 1.
Er wordt een parkeerverbod ingevoerd in de Vaerebeke, op grondgebied van De Pinte.
Artikel 2.
Bovenvermelde maatregel wordt gesignaleerd met de verkeersborden E3.
Artikel 3.
De inbreuken op de bepalingen van deze verordening te beteugelen met politiestraffen, voor
zover een wet, een algemene of provinciale verordening geen andere straffen voorziet.
Artikel 4.
Een afschrift wordt ter kennisgeving gestuurd aan:
 de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
 de griffie van de politierechtbank van het kanton
 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement
 de lokale politiezone Schelde-Leie
 de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare
Werken
Artikel 5.
Dit reglement wordt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 186 van het
Gemeentedecreet bekend gemaakt.
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Gemeentelijke tussenkomst voor de uitvoering van een gescheiden
afvoer van afvalwater en hemelwater op privéterrein naar aanleiding
van prioritair te plaatsen Individuele Behandelingsinstallaties voor
Afvalwater (IBA's)

Besluit:
Artikel 1.
De inwoners in het individueel te optimaliseren buitengebied worden, zoals vastgelegd in het
Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan van de VMM dat vanaf 12 maart 2016 van toepassing is,
verplicht om over te gaan tot een volledige scheiding van de vuilwater- en
hemelwaterstromen op hun private terrein. Het afvalwater wordt aangesloten op een
Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA).
Artikel 2.
De gemeente De Pinte voorziet in een tussenkomst voor de uitvoering van deze
aanpassingswerken op privéterrein. De gemeentelijke tussenkomst behelst:
Gemeente De Pinte
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het aanstellen (via Farys) van een ontwerper die zal worden belast met de opmaak
van een uitvoeringsplan en meetstaat die dient als technische ondersteuning van de
afkoppelingswerken op privaat terrein in het kader van de gescheiden afvoer van het
afvalwater en hemelwater. De kosten voor deze studieopdracht worden ten laste
genomen door de gemeente via het investeringsfonds van Farys (TMVW-Aquario)
een tussenkomst in de kosten voor de uitvoering van de aanpassingswerken: 50% van
de kosten op basis van de voorgelegde facturen met een maximum tussenkomst van
1 000 euro per aan te sluiten woning

Artikel 3.
Deze subsidieregeling is geldig tot en met 31 december 2020.
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Grondinname wegenis Keistraat: deel Rosdamstraat - rotonde Baron
de Gieylaan

Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde vergoedingen voor de grondinnames van
de delen nr. 2 en 3 van het onteigeningsplan, voor ondergrondse innames, vergoedingen voor
erfdienstbaarheden, vergoedingen voor de werkzones en vergoedingen voor beplantingen en
afsluitingen, ten behoeve van de uitvoering van riolerings- en wegeniswerken in de Keistraat
tussen de Rosdamstraat-Stad Gent en de rotonde Baron de Gieylaan.
Artikel 2.
De rooiliijn, zoals vastgelegd op het plan op het plan 16/06094-01D-INN4, opgemaakt door
Landmeter-Expert Tom Pollet, wordt goedgekeurd.
Artikel 3.
De vergoeding werd budgettair voorzien op het investeringskrediet 20172018/020001.13G/0200-01/220800/BESTUUR/CBS/IE.02.
Artikel 4.
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt delegatie gegeven om TMVW/Farys
aan te duiden om in gezamenlijke naam op te treden voor de studie, de opmaak van het
bestek en de bouwaanvraag, de opvolging van de werken, de veiligheidscoördinatie-ontwerp,
de veiligheidscoördinatieverwezenlijking en de eigenlijke werken.
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Gemeentelijke tussenkomst voor de uitvoering van een gescheiden
afvoer van afvalwater en hemelwater op privéterrein n.a.v. werken aan
de openbare riolering in de Oude Gentweg en Hemelrijkstraat verlenging subsidieregeling

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2016 inzake de verplichte afkoppeling en
bijhorende subsidiëringsmogelijkheden van alle private percelen gelegen langs het tracé van
de rioleringswerken in de Oude Gentweg en Hemelrijkstraat wordt behouden. Deze regeling
wordt met 1 jaar verlengd en heeft als nieuwe einddatum 30 juni 2018. De aanvragen die
werden ingediend tussen 30 juni 2017 en 29 januari 2018 komen ook in aanmerking voor de
subsidieregeling.
VT-Biblio theek
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Overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en Gemeentebestuur De
Pinte betreffende de voortzetting van de aansluiting van de openbare
bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal Bibliotheeksysteem

Besluit:
Enig artikel.
De overeenkomst met Cultuurconnect vzw betreffende de voortzetting van de aansluiting van
de openbare bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal Bibliotheeksysteem, zoals in de
bijlage aan dit besluit gehecht, wordt goedgekeurd.
Gemeente raad

Gemeente De Pinte

4/5

12

Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

Op woensdag 21 februari 2018 om 20 uur vindt er een infosessie plaats voor
gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden. Op deze infosessie zal een externe
advocatenkantoor een presentatie geven over het Decreet Lokaal Bestuur. Zij zullen de
nodige toelichting geven bij de veranderingen op bestuurlijk vlak en op vlak van personeel,
inzoomen op de politieke organisatie van het lokaal bestuur van de toekomst en duiding
geven bij de overgangsbepalingen met betrekking tot de invulling van de decretale graden.
Indien de raadsleden al vragen hebben, dan kunnen die vooraf worden bezorgd aan de dienst
Interne Zaken via internezaken@depinte.be.
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Aanpassing ontwerp fietspad Langevelddreef

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt de aanpassing aan het ontwerp van het fietspad in de
Langevelddreef, tussen de rotonde en de tunnel, goed.

Deze lijst ligt ter inzage bij de dienst Interne zaken (van maandag tot vrijdag, uitgezonderd
op feestdagen, bureau 6) van 14 februari 2018 tot en met 7 maart 2018 (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

De Pinte, 12/02/2018

Joni Van de Velde
Wd. gemeentesecretaris

Gemeente De Pinte

Wim Vanbiervliet
Voorzitter gemeenteraad
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