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Goedkeuren verslag vorige vergadering

Feiten en context
De notulen van de vorige vergadering worden ten minste acht dagen voor de dag van de
vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Elk gemeenteraadslid heeft
het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van
de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen,
worden de notulen in die zin aangepast.
Hogere regelgeving


Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen

Met 18 stemmen voor (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Mark Van Neste, Benedikte Demunck,
Trudo Dejonghe, Leen Gryffroy, Frans Naessens, Lieven Lekens, Lieve Van Lancker, Antoine
Van Nieuwenhuyze, Willem Rombaut, Chantal De Vriese, Vincent Van Peteghem, Simon Suys,
Lutgard Vermeyen, Laure Reyntjens, Marijke Eeckhout, Marlies Deconinck), 1 onthouding
(Kathleen Ghyselinck)
Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
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Bestek opdracht voor het takelen van voertuigen op de openbare weg
op het grondgebied van de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en
Sint-Martens-Latem

Feiten en context
Administratieve takelingen en takelingen van geaccidenteerde voertuigen werden voor
2016 uitgevoerd door verschillende takelfirma’s afhankelijk van de plaats waar moest
getakeld worden. Deze werkwijze gaf aanleiding tot ondoorzichtige prijzen waarop geen
controle mogelijk was.
Gemeente De Pinte
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In 2016 werd een bestek opgesteld om tot een transparanter systeem te komen. De opdracht
werd voor 24 maanden gegund met ingang van 1 juni 2016.
Gezien de burgers gebaat zijn bij vastgelegde prijzen voor het takelen van voertuigen, wordt
deze werkwijze, na positieve evaluatie door de Politiezone Schelde-Leie, opnieuw ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenten en de politieraad.
Het bestek "Opdracht voor het takelen van voertuigen op de openbare weg op het
grondgebied van de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem” met nr.
2018/02 wordt onderverdeeld in 3 percelen:
 Perceel 1: takelen van voertuigen ≤ 3,5 ton
 Perceel 2: takelen van voertuigen >3,5 ton en ≤ 7,5 ton
 Perceel 3: takelen van voertuigen > 7,5 ton
Ingevolge de tussenkomst van de Politiezone Schelde-Leie als aankoopcentrale, zullen na
gunning van deze opdracht er vier afzonderlijke overeenkomsten ontstaan, met name tussen
de opdrachtnemer en elk van voormelde gemeenten, telkens met betrekking tot het
onderscheiden grondgebied van de gemeente. Er ontstaat geen contract tussen de
opdrachtnemer en de Politiezone Schelde-Leie.
In het kader van de uitvoering van de opdracht zal de Politiezone Schelde-Leie voor iedere
gemeente met betrekking tot iedere respectieve overeenkomst, optreden als externe leidend
ambtenaar, bevoegd voor:
 de controle en opvolging van de kwalitatieve selectie- eisen en het toegangsrecht (met
ondersteuning van de gemeenten voor wat bvb. het digitaal opvragen van attesten
betreft);
 de opvolging en de coördinatie van de communicatie tussen de opdrachtnemer en de
gemeenten
 de periodieke opvolging van de takelgegevens voor statistische doeleinden
 de coördinatie van de klachtenbehandeling bij de vooropgestelde dienstverlening
 het uitvoeren en opvolgen van ambtshalve maatregelen, indien daartoe bevolen door
de gemeenten.
De leidend ambtenaar staat niet in voor de opvolging van iedere welkdanige facturatie van de
dienstverlening. De leidend ambtenaar is niet bevoegd om wijzigingen aan de opdracht goed
te keuren of te bevelen. Betwistingen over de facturatie van geleverde diensten aan
gemeenten worden in principe rechtstreeks afgehandeld tussen de betrokken gemeente en de
opdrachtnemer, waarbij de leidend ambtenaar bemiddelend kan optreden voor de gemeente.
Betwistingen over de facturatie van geleverde diensten aan particulieren en derden (niet:
gemeenten) worden steeds rechtstreeks afgehandeld tussen de particulieren en derden en de
opdrachtnemer. De leidend ambtenaar controleert wel de toepassing van de afgesproken
forfaitaire bedragen.
Hogere regelgeving




Wet van 30 december 1975 betreffende de goederen buiten particuliere eigendommen
gevonden op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van de vonnissen tot uitzetting
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, meer bepaald artikel
4.4
Wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en het KB Plaatsing van 30 juni 2017 waar
wordt gesteld dat de politiezone Schelde-Leie als aankoopcentrale kan optreden met
betrekking tot diensten die bestemd zijn voor andere aanbestedende overheden

Vorige beslissingen





Besluit van de gemeenteraad van 16 november 2015 betreffende de opdracht voor
takelen van voertuigen - goedkeuren bestek - aanduiden opdrachtencentrale aanduiding leidend ambtenaar
Besluit van de politieraad van 26 november 2015 waar het bestek werd goedgekeurd
voor het takelen op de openbare weg na goedkeuring van dit bestek in de vier
gemeenten
Besluit van het politiecollege 15 maart 2016 waar deze opdracht werd gegund aan de
firma D.S.I. te Nazareth voor een periode van 24 maanden, ingaand op 01 juni 2016
Besluit van de politieraad van 28 februari 2018 waarin het bestek met nr. 2018/02 dat
wordt onderverdeeld in 3 percelen (Perceel 1: takelen van voertuigen ≤ 3,5 ton,
Perceel 2: takelen van voertuigen >3,5 ton en ≤ 7,5 ton en Perceel 3: takelen van
voertuigen > 7,5 ton) werd goedgekeurd

Motivering

Gemeente De Pinte
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Gezien de burgers gebaat zijn bij vastgelegde prijzen voor het takelen van voertuigen werd er
een nieuw bestek opgemaakt voor het takelen van voertuigen binnen de Politiezone ScheldeLeie.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeente De Pinte verklaart zich akkoord met de werkwijze dat de Politiezone ScheldeLeie zal optreden als aankoopcentrale voor het takelen van voertuigen op het grondgebied
van de gemeente.
Artikel 2.
Het bestek "Opdracht voor het takelen van voertuigen op de openbare weg op het
grondgebied van de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem” met nr.
2018/02 wordt goedgekeurd.
Artikel 3.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 4.
De Politiezone Schelde-Leie treedt op als extern leidend ambtenaar voor de controle en
opvolging van de kwalitatieve selectie-eisen en het toegangsrecht (met ondersteuning van de
gemeenten voor wat bvb. het digitaal opvragen van attesten betreft), de opvolging en de
coördinatie van de communicatie tussen de opdrachtnemer en de gemeenten, de periodieke
opvolging van de takelgegevens voor statistische doeleinden, de coördinatie van de
klachtenbehandeling bij de vooropgestelde dienstverlening en het uitvoeren en opvolgen van
ambtshalve maatregelen, indien daartoe bevolen door de gemeenten.
IZ- IGS
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Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde - jaarrekening 2017 aanpassing meerjarenplan 2014-2020 - budgetwijziging 2018

Feiten en context
Het OCMW van De Pinte maakt deel uit van het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde.
Het OCMW-decreet bepaalt dat de OCMW-verenigingen van publiek recht worden beheerd
volgens dezelfde regels als de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en onderworpen
zijn aan dezelfde controle en hetzelfde administratief toezicht.
Het meerjarenplan 2014-2020 en budget 2018 werden op 26 februari 2018 goedgekeurd en
kennisgenomen door de gemeenteraad onder de voorwaarde dat de verwachte
oninbaarstellingen worden opgenomen in een aanpassing van het meerjarenplan en in een
budgetwijziging.
De jaarrekening 2017, meerjarenplanaanpassing 2018_2 en budgetwijziging 2018 worden nu
opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad.
Voor de jaarrekening heeft de gemeenteraad 50 dagen de tijd om eventuele opmerkingen
over te maken aan de provinciegouverneur. De meerjarenplanaanpassing moet worden
goedgekeurd door de gemeenteraad en van het budget dient er kennis genomen te worden
indien dit past binnen het meerjarenplan.
Hogere regelgeving



Gemeentedecreet van 15 juli 2005
OCMW-decreet van 19 december 2008

Motivering
De jaarrekening 2017 sluit af met een positief kasresultaat van 213 987,73 euro en een
positieve autofinancieringsmarge van 69 336,17 euro.
Het meerjarenplan 2014-2020 sluit af met een positief kasresultaat van:
 229 272,72 euro in 2018;
 291 390,46 euro in 2019;
 370 469,17 euro in 2020
Het meerjarenplan 2014-2020 sluit af met een positieve autofinancieringsmarge van:
Gemeente De Pinte
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 53,57 euro in 2018;
 53 017,74 euro in 2019;
 69 178,71 euro in 2020.
Het budget 2018 sluit af met een positief kasresultaat van 229 272,72 euro.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er zijn geen opmerkingen op de jaarrekening 2017 zoals goedgekeurd op de Raad van Beheer
van 28 februari 2018.
Artikel 2.
De aanpassing meerjarenplan 2014-2020 van het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde
zoals goedgekeurd op de Raad van Beheer van 28 februari 2018 wordt goedgekeurd.
Artikel 3.
Er wordt kennis genomen van het budget 2018 van het Sociaal Verhuurkantoor Leie en
Schelde zoals goedgekeurd op de Raad van Beheer van 28 februari 2018.
ROM-GIS
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Kosteloze overdracht wegenis Eekbulk

Feiten en context
De firma NV Matexi, afkorting van Maatschappij tot exploitatie immobiliën, gevestigd te
Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem, BTW BE0405.580.655
wenst volgende wegenis en groenzone over te dragen aan de gemeente:
1. Eekbulk, gekadastreerd onder eerste afdeling De Pinte, sectie B, nummer 408 S
P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van duizend honderd zesentwintig
vierkante meter (1 126m²).
2. Eekbulk, gekadastreerd onder eerste afdeling De Pinte, sectie B, nummer 411 F
P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van driehonderd zevenenveertig
vierkante meter (347m²).
3. Eekbulk, gekadastreerd onder eerste afdeling De Pinte, sectie B, nummer 406 M 2
P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van tweeduizend en achtenvijftig
vierkante meter (2 058m²).
4. Eekbulk, gekadastreerd onder eerste afdeling De Pinte, sectie B, nummer 406 V
P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van tweehonderd negenentachtig
vierkante meter (289 m²).
Op 30 maart 2018 heeft notaris Helene De Waele hiervoor een ontwerp van akte opgestuurd
om deze te laten goedkeuren door de gemeenteraad.
De uittreksels van de kadastrale legger zijn toegevoegd aan dit dossier in bijlage, evenals de
stedenbouwkundige inlichtingen en het voorontwerp van de akte.
Hogere regelgeving


Gemeentedecreet, inzonderheid art. 43, §2, 12°

Vorige beslissingen


Verkavelingsvergunning Eekbulk, gemeentelijk dossiernummer 271, goedgekeurd op
19 mei 1994

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het ontwerp van akte van notaris Helene De Waele, Koning Leopold-II laan 25, 9000 Gent,
voor overdracht aan de gemeente De Pinte van de wegenis en toebehoren in de verkaveling
Eekbulk in De Pinte wordt goedgekeurd.
Volgende percelen kunnen worden overgedragen aan de gemeente:

Gemeente De Pinte
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1. Eekbulk, gekadastreerd onder eerste afdeling De Pinte, sectie B, nummer 408 S
P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van duizend honderd zesentwintig
vierkante meter (1 126m²).
2. Eekbulk, gekadastreerd onder eerste afdeling De Pinte, sectie B, nummer 411 F
P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van driehonderd zevenenveertig
vierkante meter (347m²).
3. Eekbulk, gekadastreerd onder eerste afdeling De Pinte, sectie B, nummer 406 M 2
P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van tweeduizend en achtenvijftig
vierkante meter (2 058m²).
4. Eekbulk, gekadastreerd onder eerste afdeling De Pinte, sectie B, nummer 406 V
P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van tweehonderd negenentachtig
vierkante meter (289 m²).
Artikel 2.
De akte betreffende de overdracht zal ondertekend worden door Wim Vanbiervliet, voorzitter
gemeenteraad en Veerle Goethals, gemeentesecretaris.
Artikel 3.
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan notaris Helene De Waele, Koning
Leopold-II laan 25, 9000 Gent.
ROM-Milieu
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Inzameling textielafval - aanstelling IVM als aankoopcentrale

Feiten en context
Lokale besturen zijn verplicht te voorzien in de inzameling van textielafval op het
grondgebied. Omwille van de te verwachten opbrengsten die voortvloeien uit de
textielinzameling, maakte het toewijzen van overheidsopdrachten en concessies voor
textielinzameling in het recent verleden regelmatig het voorwerp uit van juridische discussies
voor hoven en rechtbanken. Verschillende gemeenten hebben aan IVM gevraagd om een
gezamenlijke aanpak uit te werken voor de textielinzameling.
IVM heeft zich bereid verklaard om namens de deelnemende gemeenten op te treden als
aankoopcentrale met betrekking tot diensten die bestemd zijn voor andere aanbestedende
overheden. Op deze manier wordt de gemeente ontlast van het organiseren van een
overheidsopdracht of concessie en kan de gemeente een beroep doen op de expertise van
IVM inzake overheidsopdrachten en concessies voor diensten.
Er is geen sprake van bevoegdheidsoverdracht gezien de aankoopcentrale enkel loopt voor de
duurtijd van de opdracht. Er zullen verschillende pistes voorbereid worden en de gemeente
kan deelnemen aan de werkgroepvergadering indien gewenst. Gunning zal mogelijk zijn tegen
het najaar. Het contract dat De Pinte momenteel heeft, loopt af eind december 2018.
Hogere regelgeving











Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(Materialendecreet) van 23 december 2011
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (Vlarema) van 17 februari 2012
Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022
Decreet lokaal bestuur van 21 december 2017
Wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016
Wet betreffende concessieovereenkomsten van 17 juni 2016
Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies van 17 juni 2013
Koninklijk besluit voor plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18
april 2017
Koninklijk besluit betreffende de plaatsing en algemene uitvoeringsregels van de
concessieovereenkomsten van 25 juni 2017
Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten van 14 januari 2013

Motivering
Doordat IVM een ondersteunende en coördinerende rol zal spelen, wordt de inzameling binnen
het wettelijk kader gestroomlijnd waarna private inzamelaars geen klachtenprocedures meer
Gemeente De Pinte
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kunnen opstarten, noch vrijelijk containers kunnen plaatsen op het grondgebied van de
gemeente.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Voor de plaatsing van de overeenkomst voor diensten voor de 'inzameling van textielafval in
containers op het grondgebied van de gemeente' wordt IVM door de gemeente gemandateerd
om, als aankoopcentrale en onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid, de markt te
bevragen en bij de gunning en de sluiting van deze overeenkomst als aanbestedende
overheid op te treden.
Artikel 2.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de opvolging van de uitvoering
van de overeenkomst met de inzamelaar(s) van textielafval, eenmaal deze door IVM als
aankoopcentrale gegund en gesloten zal zijn.
Artikel 3.
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan IVM.
Gron dzaken
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Flankerende maatregelen ten behoeve van de veiligheid van fietsers op
de Grote Steenweg (N60c)

Feiten en context
In het kader van de werken aan het afrittencomplex E17-N60 werd de snelheidsbeperking in
de Grote Steenweg verlaagd van 70 km/uur naar 50 km/uur. Hiervoor werd een aanvullend
reglement op de politie over het wegverkeer goedgekeurd in de gemeenteraad van 21
december 2017. Fietsers die van Oudenaarde komen mogen immers de N60 niet meer volgen
en worden omgeleid naar Gent via de Grote Steenweg (N60c). Om de locatie van de fietsers
op de rijweg duidelijk te maken, wordt er voorgesteld om reflecterende paaltjes te plaatsen
tussen de rijweg en het fietspad. Deze worden om de 20 meter geplaatst over de volledige
lengte van de Grote Steenweg (N60c), tussen de Wontergemstraat en de E17, wat de
zichtbaarheid en veiligheid van fietsers ten goede komt. De kostprijs voor het leveren en
plaatsen van deze paaltjes bedraagt 3.866,00 euro (incl. btw).
Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 21 december 2017 betreffende het invoeren van een
snelheidsbeperking van 50 km/uur in de Grote Steenweg
Goedkeuring van de gemeenteraad van 21 december 2017 van het MJP5 Meerjarenplanaanpassing 2017-2020, in het bijzonder prioritaire actie P020001.05

Motivering
Ter uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 21 december 2017 om de
veiligheid en zichtbaarheid van fietsers langs de Grote Steenweg (N60c) te bevorderen
worden er, tussen de Wontergemstraat en de E17, reflecterende paaltjes geplaatst tussen het
fietspad en de rijweg.
Plaats in meerjarenplan en budget


2018/P020001.05/0200-01/224107/BESTUUR/CBS/P.IE.03 - realiseren: uniforme
snelheidszones, gemengd verkeer, zone 30, andersvaliden, senioren (100.000,00
euro)

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
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De gemeenteraad geeft toestemming om reflecterende paaltjes te plaatsen tussen het
fietspad en de rijweg in de Grote Steenweg (N60c), vanaf de Wontergemstraat tot aan de
E17, als flankerende maatregel om de veiligheid van de fietsers te bevorderen.
Artikel 2.
De plaatsingsprocedure en de uitvoering van de uitwerking van artikel 1 worden gedelegeerd
naar het college van burgemeester en schepenen. Voor de uitvoering wordt het krediet op
actie 2018/P020001.05/0200-01/224107/BESTUUR/CBS/P.IE.03 - realiseren: uniforme
snelheidszones, gemengd verkeer, zone 30, andersvaliden, senioren, aangewend.

7

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - doortrekken
fietspad Kasteellaan, aanleg zebrapad t.h.v. De Post en zebrapad t.h.v.
ingang Erasmus

Feiten en context
De schoolgaande jeugd van het Erasmus, komende van de Vredesstraat, kan via het fietspad
langs de Kleine Prins richting de schoolingang van Erasmus fietsen. Ter hoogte van de
achterkant van De Post dienen zij echter de baan op te fietsen om de laatste 15 meter te
overbruggen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Daarom fietsen veel fietsers verder over het
voetpad, waardoor voetgangers gehinderd worden. Op 20 december 2017 heeft de
mobiliteitsraad geadviseerd om het fietspad door te trekken, over de huidige groenzone, tot
aan de schoolingang. Hierdoor kunnen fietsers veilig de schoolingang bereiken en worden
voetgangers niet langer gehinderd. Deze werken worden geraamd op 7.500 euro incl. btw.
De schooldirectie en -raad hebben tevens gevraagd om een zebrapad te voorzien ter hoogte
van de schoolpoort in de Kasteellaan. De mobiliteitsraad heeft ook gevraagd om een zebrapad
te voorzien aan de rotonde Vredestraat - Baron de Gieylaan, ter hoogte van de affichezuil aan
rotonde aan De Post.
Hogere regelgeving








Artikel 42§3 en 186 van het Gemeentedecreet
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en zijn latere wijzigingen
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaal
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, laatst gewijzigd bij decreet van
28 maart 2014, inzonderheid artikel 5
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens, inzonderheid artikel 4
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009

Adviezen




Advies van de mobiliteitsraad van 25 oktober 2017 betreffende de vraag naar een
zebrapad naast de affichezuil
Advies van de mobiliteitsraad van 20 december 2017 betreffende de verlenging van
het fietspad in de Kasteellaan richting de ingang van het Erasmus
Advies van de politie van 11 april 2018 betreffende de inplanting van de
oversteekplaatsen voor voetgangers

Motivering
Door het fietspad in de Kasteellaan te verlengen over de huidige groenstrook naar de ingang
van de Erasmusschool, kunnen leerlingen de ingang van de school bereiken zonder de laatste
15 meter op straat te moeten fietsen. Bovendien rijden er momenteel veel fietsers over het
voetpad naar de schoolpoort, waardoor voetgangers gehinderd worden. Bijkomend is er geen
veilige oversteekplaats voor de voetgangers (voetpad kant De Post) ter hoogte van de
schoolpoort in de Kasteellaan en is er op vraag van de schooldirectie en -raad een zebrapad
aan te brengen op de rijbaan. Aan de rotonde Vredestraat - Baron de Gieylaan, ter hoogte
van de affichezuil aan de rotonde aan de Post is er momenteel ook geen
voetgangersoversteekplaats.
Gemeente De Pinte
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Plaats in meerjarenplan en budget


2018/0.WEGEN/0200-01/613000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het fietspad in de Kasteellaan wordt verlengd tot aan de ingang van de Erasmusschool. Er
wordt eveneens een zebrapad geschilderd op het wegdek in de Kasteellaan, ter hoogte van de
schoolpoort Erasmus, alsook aan de rotonde Vredestraat-Baron de Gieylaan ter hoogte van de
affichezuil aan de Post.
Artikel 2.
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 3.
Dit reglement wordt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 186 van het
Gemeentedecreet bekend gemaakt.
VT-Jeugd
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EVA Jeugdhuis Impuls vzw - Algemene vergadering van 16 mei 2018 Beraadslagen agenda en bepalen mandaat van de volmachtdrager

Feiten en context
Volgens artikel 8 van de statuten van Eva Jeugdhuis Impuls vzw moet de agenda van de
algemene vergadering voorafgaandelijk ter kennisgeving voorgelegd worden aan de
gemeenteraad. De gemeenteraad spreekt zich uit over de agendapunten en bepaalt het
stemgedrag van zijn vertegenwoordigers.
Hogere regelgeving


Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 2 september 2013 waarin het B-lid en het
plaatsvervangend B-lid voor EVA Jeugdhuis Impuls vzw wordt aangeduid

Motivering
De gemeenteraad moet zich uitspreken over de agendapunten van de algemene vergadering
van 16 mei 2018 en moet ook het stemgedrag van zijn vertegenwoordigers bepalen. Het Blid, de heer Trudo Dejonghe, dient op deze algemene vergadering dan te handelen volgens de
instructies van de gemeenteraad.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt kennis genomen van de agenda en goedkeuring gegeven aan de agendapunten van
de algemene vergadering van EVA Jeugdhuis Impuls vzw op 16 mei 2018 met als
agendapunten:
1. Verwelkoming
2. Goedkeuren verslag van 13 december 2017
3. Stand van zaken: huidige financiële toestand
4. Rekening 2017
Gemeente De Pinte
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5.
6.
7.
8.

Kwijting van de bestuurders
Stand van zaken: werking van het JH
Varia en rondvraag
Vastleggen datum volgende vergadering

Artikel 2.
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
EVA Jeugdhuis vzw van 16 mei 2018 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

9

Retributiereglement Tienerwerking Zomer 2018

Feiten en context
Voor de tienerwerking in samenwerking met Sint-Martens-Latem wordt er per activiteit
inschrijvingsgeld gevraagd. Er moet een retributiereglement opgesteld worden voor de
activiteiten van 2018.
Deze samenwerking bestaat eruit dat De Pinte enkele activiteiten voor zijn rekening neemt
alsook Sint-Martens-Latem. De tienerwerking gaat door op enkele losse dagen tussen halfweg
juni en begin september 2018.
Het retributiereglement wordt opgesteld omdat het billijk is om aan de ouders een
tussenkomst in de onkosten te vragen voor de tienerwerking.
Hogere regelgeving




Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere aanpassingen
Omzendbrief BB 2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit
Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid en zijn latere aanpassingen

Vorige beslissingen



Besluit gemeenteraad van 21 december 2017 betreffende de retributie voor het innen
van fiscale en niet-fiscale vorderingen
Gemeenteraadsbesluit van 29 februari 2016 over het reglement tienerwerking in
samenwerking met de gemeente Sint-Martens-Latem

Plaats in meerjarenplan en budget


2018/075002.02/0750-02/613000 Programma +12 jarigen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Vanaf 1 mei 2018 tot en met 30 september 2018 geldt dit retributiereglement voor de
inschrijving van een kind voor de gemeentelijke tienerwerking.
Artikel 2.
Er wordt vooraf via mail ingeschreven. De inschrijving is pas definitief als het inschrijvingsgeld
gestort is op het rekeningnummer BE74 0910 1984 4007 op naam van gemeente De Pinte.
Artikel 3.
Per activiteit bedraagt de retributie:
De Pinte of Sint-MartensDatum
Activiteit
Latem
Di 26/06/2018 De Pinte

Avonturensportdag

Do 5/07/2018 Sint-Martens-Latem

Creatief met Duct
tape

Vrij
13/07/2018

KID ROCK

De Pinte

Gemeente De Pinte

Leeftijd
12-16
jaar
12-16
jaar
10-14
jaar

Kostprijs
deelnemer
10 euro
8 euro
15 euro
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Ma
16/07/2018

Sint-Martens-Latem

Do 9/08/2018 De Pinte
Do
16/08/2018
Do
23/08/2018
Vrij
31/08/2018

Paintball en Lasertag
Workshop Nail Art

Sint-Martens-Latem

Trampolinepark

De Pinte

Pretpark Walibi

Sint-Martens-Latem

Memorial Van
Damme

12-16
jaar
12-16
jaar
12-16
jaar
12-16
jaar
12-16
jaar

12 euro
5 euro
10 euro
20 euro
10 euro

Artikel 4.
Terugbetaling deelnameprijs: deelnamegelden worden enkel terugbetaald indien de
afwezigheid ten laatste 5 kalenderdagen voor de start van de activiteit schriftelijk gemeld
wordt.
Bij ziekte kan het inschrijvingsgeld terugbetaald worden als uiterlijk 7 dagen na de activiteit
een doktersattest ontvangen wordt.
Artikel 5.
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze retributie toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op inkomsten.
Artikel 6.
Bij weigering of nalatigheid om het verschuldigd recht te betalen geschiedt de invordering
overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging voor zover de schuld ten aanzien van de
gemeente betwist wordt. Ingeval de verschuldigde retributie niet betwist en opeisbaar is, zal
de invordering overeenkomstig artikel 94, 2° van het Gemeentedecreet gebeuren bij
dwangbevel, uitgevaardigd door de financieel beheerder en geviseerd en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7.
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de ontvangst (retributie, boete, andere kosten, …)
ingevorderd conform het besluit van de gemeenteraad van 21 december 2017 betreffende het
retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale vorderingen. Bij weigering of
nalatigheid om de retributie te betalen, geschiedt de invordering volgens de regels van de
burgerlijke rechtspleging voor het betwiste gedeelte.
Artikel 8.
Dit retributiereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het
Gemeentedecreet.
Artikel 9.
Deze beslissing wordt binnen de 20 dagen ter kennisgeving overgemaakt aan de
provinciegouverneur.
Financiën

10

Hulpverleningszone Centrum – jaarrekening 2017 – kennisname

Feiten en context
De zoneraad stelde op 29 maart 2018 de jaarrekening 2017 vast.
De gemeenteraad neemt hiervan kennis.
Hogere regelgeving




Gemeentedecreet van 15 juli 2005
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 44, 45 en 88
betreffende het vaststellen van de rekeningen
Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de hulpverleningszones, inzonderheid artikelen 16 en 70 betreffende
de balans, artikelen 17 en 71 betreffende de resultatenrekening en artikelen 68 en 69
betreffende de begrotingsrekening

Vorige beslissingen
Gemeente De Pinte
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Besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 aangaande het vaststellen van de
dotatie 2017
Besluit van de gemeenteraad van 21 december 2017 aangaande het vaststellen van
de budgetwijziging 2017/1
Besluit van de gemeenteraad van 21 december 2017 aangaande het vaststellen van
het budget 2018
Besluit van de zoneraad van 29 maart 2018

Plaats in meerjarenplan en budget



Gewone dienst - 2017/040000.01/0400-00/649541/BESTUUR/CBS/IE-GEEN
Buitengewone dienst - 2018/040000.01/0400-00/664800/BESTUUR/CBS/IE-GEEN

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neem kennis van de jaarrekening 2017 van de Hulpverleningszone
Centrum.

11

Kerkfabriek OLV Hemelvaart - jaarrekening 2017 - advies

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Kathleen Ghyselinck, Raadslid
Feiten en context
Op 14 februari 2018 keurde de kerkraad O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Zevergem de
jaarrekening 2017 goed.
Het centraal kerkbestuur dient de rekeningen voor 1 mei 2018 aan de gemeente te bezorgen.
Het eredienstdecreet stipuleert in artikel 55§2 dat de jaarrekening aan het advies van de
gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur onderworpen zijn. Bij
ontstentenis van het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een
termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van alle stukken over de
rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te
hebben uitgebracht.
Het dossier was op 22 maart 2018 volledig, hierdoor eindigt de adviestermijn op 11 mei 2018.
Hogere regelgeving







Gemeentedecreet van 15 juli 2005
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten
Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst
Omzendbrief BB-2013/01 van 01 maart 2013 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst

Vorige beslissingen





Besluit van de gemeenteraad van 28 november 2016 – Kerkfabriek O.-L.-Vrouw
Hemelvaart aangaande goedkeuren meerjarenplanwijziging 2014-2019
Besluit van de gemeenteraad van 27 november 2017 – Kerkfabriek O.-L.-Vrouw
Hemelvaart aangaande kennisname budgetwijziging 2017/1
Besluit van de kerkraad O.-L.-Vr.-Hemelvaart te Zevergem van 14 februari 2018
aangaande het goedkeuren jaarrekening 2017
Besluit van het centraal Kerkbestuur De Pinte + Zevergem van 14 maart 2018
aangaande het goedkeuren van de gecoördineerde jaarrekening 2017

Motivering
De jaarrekening 2017 sluit af met een exploitatieoverschot van 11 793,82 euro en een
investeringsoverschot van 11 717,65 euro.

Gemeente De Pinte
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De exploitatiedotatie van het budget 2017: 17 106,32 euro, lag hoger dan de gecorrigeerde
dotatie in de budgetwijziging 2017/1: 15 291,39 euro.
In de jaarrekening 2017 werd de dotatie van het budget 2017 en niet de budgetwijziging
2017 opgenomen.
Het verschil van 1 814,93 euro werd wel teruggestort door de kerkfabriek aan de gemeente
en door de kerkfabriek verwerkt als een uitgave binnen de hoofdfunctie financiering.
Er wordt aan de kerkfabriek geadviseerd om in de toekomst dergelijke terugstortingen terug
te nemen in de ontvangsten.
De investeringsdotatie werd goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen van
18 december 2017. De betaling is vanuit de gemeente vertrokken in 2017 maar pas
ontvangen in 2018 op rekening van de kerkfabriek.
Het saldo van de rekening over het boekjaar 2017 is in overeenstemming met de stand van
de financiële rekeningen op 31 december 2017.
Plaats in meerjarenplan en budget



2017/0.DOTATIE/0790-00/649552/BESTUUR/CBS-IE-GEEN
2017/0.DOTATIE/0790-00/664200/BESTUUR/CBS-IE-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De jaarrekening 2017 van Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Zevergem wordt gunstig
geadviseerd. Aan de kerkfabriek wordt gevraagd om toekomstige terugstortingen te
verwerken aan de ontvangstenzijde in plaats van aan de uitgavenzijde.

12

Kerkfabriek St. Nikolaas van Tolentijn - jaarrekening 2017 - advies

Feiten en context
Op 19 februari 2018 keurde de kerkraad Sint Nicolaas Van Tolentijn te De Pinte de
jaarrekening 2017 goed.
Het centraal kerkbestuur dient de rekeningen voor 1 mei 2018 aan de gemeente te bezorgen.
Het eredienstdecreet stipuleert in artikel 55§2 dat de jaarrekening aan het advies van de
gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur onderworpen zijn. Bij
ontstentenis van het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een
termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van alle stukken over de
rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te
hebben uitgebracht.
Het dossier was op 22 maart 2018 volledig, hierdoor eindigt de adviestermijn op 11 mei 2018.
Hogere regelgeving







Gemeentedecreet van 15 juli 2005
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten
Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst
Omzendbrief BB-2013/01 van 01 maart 2013 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 21 oktober 2013 – Kerkfabriek Sint Nicolaas
Tolentijn aangaande goedkeuren meerjarenplan 2014-2019
Besluit van de gemeenteraad van 28 november 2016 – Kerkfabriek Sint Nicolaas
Tolentijn aangaande kennisnemen budget 2017

Gemeente De Pinte
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Besluit van
aangaande
Besluit van
aangaande

de kerkraad Sint Nicolaas Van Tolentijn te De Pinte van 19 februari 2018
het goedkeuren jaarrekening 2017
het centraal Kerkbestuur De Pinte + Zevergem van 14 maart 2018
het goedkeuren van de gecoördineerde jaarrekening 2017

Motivering
De jaarrekening 2017 sluit af met een exploitatieoverschot van 12 748,91 euro en een
investeringssaldo van 0 euro.
Het saldo van de rekening over het boekjaar 2017 is in overeenstemming met de stand van
de financiële rekeningen op 31 december 2017.
Plaats in meerjarenplan en budget



2017/0.DOTATIE/0790-00/649551/BESTUUR/CBS/IE-GEEN
2017/0.DOTATIE/0790-00/664100/BESTUUR/CBS/IE-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De jaarrekening 2017 van Kerkfabriek Sint Nicolaas van Tolentijn wordt gunstig geadviseerd.
Gemeente raad

13

Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

De gemeenteraadsvoorzitter deelt mee dat er een vergadering van COMAL (Algemene
Gemeenteraadscommissie) zal plaatsvinden op 30 mei 2018.
Er wordt tevens meegedeeld dat er een toelichting gegeven zal worden over GDPR (General
Data Protection Regulation) door de heer Andi Vercruyssen op 28 mei 2018 om 19.30 uur,
voor de aanvang van de gemeenteraad om 20 uur.

14

Campagne "Een bibliotheek voor iedereen" - bibliotheekcharter (punt
aangevraagd door raadslid Lekens)

Feiten en context
Eind december 2017 lanceerde de VVBAD (Vlaamse vereniging voor Bibliotheek, archief en
documentatie) de campagne “Een bibliotheek voor iedereen”.
Het doel van deze campagne was om zoveel mogelijk gemeenten die vinden dat een
bibliotheek een basisdienst is voor elke burger een charter te laten onderteken waarin ze de
moderne doelstellingen van een bib onderschrijven.
Dit is geen evidentie meer, aangezien sinds 2016 steden en gemeenten niet meer verplicht
zijn om een bibliotheek te hebben. De steden en gemeenten bepalen zelf of een bibliotheek
nodig is en welke werking zij moet uitbouwen. De voorbije jaren werd op vele plekken in
Vlaanderen al bespaard op collectie, personeel en werking.
Daarom stel onze fractie voor om, naar analogie met tal van andere steden en gemeenten, dit
charter unaniem met de volledige gemeenteraad te onderschrijven en
over te maken aan de VVBAD.
Vorige beslissingen


Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 april 2018 betreffende
een bibliotheek voor iedereen - ondertekening charter

Motivering
Door het ondertekenen van dit charter kan je het toekomstige gemeentebestuur erop wijzen
wat het belang is van een bibliotheek. Door het ondertekenen geef je het duidelijke signaal
dat men ook na de verkiezingen in de bib moet blijven investeren.
Alle politieke fracties erkennen de meerwaarde van een bibliotheek op hun grondgebied.
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Er wordt tijdens de zitting voorgesteld om het voorstel van besluit aan te passen aangezien
het college van burgemeester en schepenen van 16 april 2018 hierin reeds een beslissing
heeft genomen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad ondertekent eveneens het bibliotheekcharter #bibvooriedereen van de
VVBAD zoals in bijlage aan dit besluit gehecht en reeds goedgekeurd in de zitting van het
college van burgemeester en schepenen van 16 april 2018.

15

Mondelinge vragen

Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een mondelinge vraag wil stellen,
wordt genoteerd:
Raadsleden Van Nieuwenhuyze, Van Peteghem, Deconinck: één vraag.
Raadslid Van Lancker: twee vragen
De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.
Raadslid Van Nieuwenhuyze vraagt om in de nodige signalisatie te voorzien zodat fietsers op
de Grote Steenweg, komende van Gent, ter hoogte van de Savaanstraat op een veilige
manier kunnen oversteken. Er wordt geantwoord dat daar al de nodige signalisatie aanwezig
is.
Raadslid Van Peteghem wenst te verwijzen naar het voorstel om het reglement van de
sociaal-pedagogische toelage te wijzigen en te agenderen op de gemeenteraad. Hij wenst te
vernemen op welke raadszitting dit zal worden behandeld. Er wordt geantwoord dat dit op de
gemeenteraadszitting van mei zal worden geagendeerd.
Raadslid Van Lancker verwijst naar een reeds eerder gestelde mondelinge vraag over paaltjes
in de Toekomstlaan. Ze wenst te vernemen wanneer ze daarop een antwoord kan verkrijgen.
Er wordt geantwoord dat dit onverwijld zal gebeuren.
Raadslid Van Lancker brengt aan dat er op 19 april 2018 een infovergadering is doorgegaan
over de rioleringswerken in de Zevenster. De raadsleden werden hiertoe niet uitgenodigd. Ze
wenst te vernemen waarom dit niet is gebeurd. Verder wenst ze ook te vernemen waarom
deze vergadering enkel beperkt bleef tot de inwoners van de Zevenster, dit terwijl auto’s ook
in Mieregoed zullen moeten parkeren. Verder wenst ze ook te vernemen wat de gevolgen
zullen zijn van deze werken en hoelang ze zullen duren.
Er wordt uitvoerig toegelicht dat deze informatievergadering kadert in de tiental jaren lang
verwaarloosde vuilwaterafvoer van de woningen in de Zevenster en nu wordt opgenomen in
een Aquario dossier. Een eerste voorbereidende bespreking met de inwoners betrof aangezien
de inwoners met betrekking tot de afwatering van hun waterhuishouding zullen moeten
afkoppelen. Hiervoor zal in opdracht van FARYS, onze rioolbeheerder, een
afkoppelingsambtenaar bij elke betrokken bewoner langs gaan om een individueel
afkoppelingsdossier op te stellen. Het was hierbij uitermate van belang dat deze bewoners
over deze gang van zaken goed geïnformeerd werden. Een uitvoerigere vergadering over deze
rioleringswerken zelf volgt in een latere fase.
Raadslid Deconinck heeft een vraag in verband met de gewijzigde inzameling van lampen op
het recyclagepark. Waar men vroeger met alle types lampen op het recyclagepark terecht
kon, is ze tot de vaststelling gekomen dat men nu enkel nog TL-lampen kan aanbieden.
Ze heeft hierbij volgende vragen:
1. Als welke fractie worden de overige lampen dan beschouwd? Als klein gevaarlijk afval
of grof vuil?
2. Werd deze wijziging naar de burger gecommuniceerd?
Er wordt geantwoord dat dit zal worden nagegaan.
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