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Openbaar

I

Goedkeuren verslag vorige vergadering

Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd mits schrapping van de twee
meldingen in het agendapunt van de mondelinge vragen, De voorzitter geeft aan dat conform
het gewijzigde huishoudelijk reglement deze meldingen niet dienen opgenomen te worden
maar wel rechtstreeks doorgegeven te worden aan de diensten.

2

Samenwerkingsovereenkomst met de FOD Financiën zitdag tax-onweb 2018

Besluit:
Enig artikel.
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente De Pinte en de FOD Financiën voor de
zitdag tax-on-web 2018 wordt goedgekeurd.

3

Rapportering in verband met de rechtspositieregeling - kennisname

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel

4

Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde - meerjarenplan 2OL4-2O2O en
budget 2018

Besluit;

Artikel

1.
De aanpassing meerjarenplan 2014-2020 van het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde
zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 7 december 2OI7 wordt goedgekeurd,

onder de voorwaarde dat de verwachte oninbaarstellingen worden opgenomen in een
aanpassing van het meerjarenplan en in een budgetwijziging.

Artikel 2.
Er wordt kennis genomen van het budget 2018 van het Sociaal Verhuurkantoor Leie en
Schelde zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 7 december 2OL7.

5

Rapporteringklachtenbehandeling-kennisname

Besluit:
Enig artikel.
Er wordt kennis genomen van de rapportering klachtenbehandeling voor het jaar 20L7
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6

Plannen van nieuwe en af te schaffen wegen, afwateringen en de
daarbij horende kunstwerken - advies ingevolge het onderzoek "de
commodo et incommodo"

Besluit:

Artikel

1.
Een gunstig advies uit te brengen op de goedkeuring van de plannen van de nieuwe en af te

schaffen wegen, afwateringen en de daarbij horende kunstwerken, mits rekening wordt
gehouden met volgende opmerkingen:
. Veel bufferstroken langs waterlopen hebben een meerwaarde voor landbouwers en/of
natuur, het is niet aan te raden al de bufferstroken open te stellen voor wandelaars
gezien de ecologische waarde van bepaalde bufferstroken. De gemeente vraagt om
duidelijk op voorhand te overleggen met alle betrokken partijen over het al dan niet
openstellen van een bufferstrook als wandelverbinding en dringt erop aan om dit enkel
te doen als het echt een meerwaarde heeft.
. Langs het dierenpension in Hageland werd enkele jaren geleden een buurtweg
aangelegd, perceel 333b is openbaar domein, maar kan best ook als buurtweg worden
opgenomen.
. Voor buurtweg 66 liet de gemeente een rooilijnplan opmaken, hieruit blijkt dat een
deel van deze buurtweg op perceel 316 (le afd, sectie C, nr 316) ligt, de gemeente is
vragende partij om dit stuk buurtweg af te schaffen en dit op te nemen in het plan van
de ruilverkaveling.
. Behouden van buurtweg I22, ook het gedeelte dat niet in de ruilverkaveling ligt.
. Visie van dg gemeente over de ingediende bezwaren:
- bezwaar van de heer Fraeye: het wandelpad is niet voorzien om over zijn eigendom
te lopen
- bezwaar van de heer Lerouge: bedoeling is dat dit opnieuw een openbare weg wordt
zodat de situatie van voor de aanleg van de autosnelweg terug wordt hersteld, waarbij
de gemeente zal instaan voor het onderhoud, dit indien de verbinding onder de E17
kan gerealiseerd worden
- bezwaarvan de heer De Block-Burij: de gemeente heeft een andere visie m.b.t. de
voorgestelde verbinding gezien in het RUP functionele cluster de trage weg werd
opgenomen
- bezwaren van de heer Heerwegh, mevrouw De Moor, de heer Verstraete, mevrouw
Tilley, de heer Kunakov, mevrouw Laton, de heer Notredame, de heer Paepe,
mevrouw Van Eenooghe en de heer Anckaert worden als ongegrond beschouwd gezien
deze personen geen grondeigenaars zijn in De Pinte en niet wonen in De Pinte
- bezwaar van de heer Vanhauter: dit gaat over een waterloop van 2e categorie,
OS22L (Moerbeek of Coupure genaamd), vermelding Nederstraat is inderdaad
onterecht.

Artikel 2.

Een uittreksel van deze beraadslaging, de ingediende bezwaren, alsmede de voormelde
plannen en de verschillende stukken ryaaruit blijkt dat de formaliteiten van het onderzoek "de

commodo et incommodo" werden vervuld, zullen worden overgemaakt aan het secretariaat
van het Ruilverkavelingscomité Schelde-Leie, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 75 te Gent
tot zodanige doeleinden als het naar rechten behoort.

7

Aansluiting b¡j de statiegeldalliantie

Besluit:

Artikel

1.
Verzoek aan de Vlaamse regering om in het kader van preventie van zwerfvuil in de
impactanalyse van het statiègeldsysteem ook de volgende kosten op te nemen: de
opruimkosten van zwerfvuil voor lokale besturen en de kostenbesparing voor die lokale
besturen indien statiegeld wordt ingevoerd.

Artikel 2.

tot de statiegeldalliantie. Het betreft een symbolische deelname die
gevolgen
geen financiële
heeft.
De gemeente treedt toe
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I

Aanpassing ontwerp fietspad Heirweg

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt de aanpassing aan het ontwerp van de fietspaden in de Heirweg
goed.

I maart
2018 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat vertegenwoordiger
EVA Programma vzw De Pinte - algemene vergadering van

9

Besluit:

Artikel

1.

Er wordt kennis genomen van de agenda en"goedkeuring gegeven aan de agendapunten van
de Algemene Vergadering van EVA Programma vzw op B maart 2018 met als agendapunten:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verwelkoming door de voorzitter
Goedkeuring verslag LL april2OtT
Jaarrekening 2Ol7
Festival van Vlaanderen - 29 september 2018
Jubileum- of herdenkingsconcert
Begroting 2018
Varia en Rondvraag

Artikel 2.
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van
EVA Programma vzw De Pinte op B maart 2018 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

10

Beheersorgaan bibliotheek - aanpassen organ¡ek en huishoudelijk
reglement

Besluit:

Artikel

1.
De wijzigingen aan het organiek en huishoudelijk reglement van het beheersorgaan van de

bibliotheek worden goedgekeurd.

Artikel 2.

Het beheersorgaan va"n de bibliotheek vergadert minstens 3 keer per jaar en telkens wanneer
de noodzakelijkheid zich voordoet.

Artikel 3.
De gewijzigde reglementen treden in werking vanaf 26 maart 2018.

11

Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

De voorzitter van de gemeenteraad deelt mee dat in het kader van 150 jaar De Pinte een
academische zitting zal plaatsvinden op 2 juni 2018. Op die dag bestaat De Pinte exact 150

jaar.

t2

Aanpassing reglement'Soc¡aal-pedagog¡sche toelage' (punt
aangevraagd door raadsl¡d Van Peteghem)

Besluit:
Dit agendapunt wordt verdaagd en opnieuw geagendeerd op de gemeenteraad van april
2018.

De desbetreffende lijst ligt ter inzage op de Dienst interne zaken (van maandag tot vrijdag,
uitgezonderd op feestdagen) bureau nr. 6 van 13 maart 2018 tot en met 3 april 2018 (in de
voormiddag van 9 tot 12 uur).
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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 (6du verdieping)
1000 Brussel

De Pinte, I2/03/2OLB

Veerle Goethals
Gemeentesecreta ris

Gemeente De Pinte

Wim Vanbiervliet
Voorzitter gemeenteraad
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