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/

De heer Peter Dick is notulist tijdens het agendapunt 'Algemeen directeur - salarisschaal vaststelling'.

Openbaar
Inte rne zaken

1

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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd mits aanpassing van het antwoord
op de mondelinge vraag van raadslid Van Nieuwenhuyze. De zin 'Er wordt geantwoord dat
daar al de nodige signalisatie aanwezig is' wordt vervangen door 'Er wordt geantwoord dat
deze vraag zal worden meegenomen bij de eerstvolgende werfvergadering'.

2

Algemeen directeur - aanstelling van rechtswege - kennisname

Feiten en context
Op de gemeenteraad van 26 maart 2018 werd beslist over te gaan tot een interne oproep
naar zittende functiehouders. Beide functiehouders ontvingen de oproepingsbrief op
donderdag 29 maart 2018. De termijn voor het indienen van de kandidaturen verstreek op
maandag 30 april 2018.
Mevrouw Veerle Goethals diende haar kandidatuur in. Mevrouw Hilde Boelaert diende geen
kandidatuur in.
Gemeente De Pinte
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Mevrouw Veerle Goethals werd op 1 mei 2018 van rechtswege algemeen directeur voor
gemeente en OCMW De Pinte.
Hogere regelgeving




Gemeentedecreet
OCMW-decreet
Decreet over Lokaal Bestuur

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 waarbij de zittende secretarissen
worden opgeroepen zich kandidaat te stellen voor de functie van Algemeen Directeur
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 april 2018 waarbij
werd kennisgenomen van de kandidatuur van mevrouw Veerle Goethals en deze
kandidatuur ontvankelijk werd verklaard
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 december 2017
waarbij de rechtspositieregeling werd vastgesteld

Motivering
Er werd maar één kandidatuur ingediend. Het decreet Lokaal Bestuur stelt dat als maar één
van de personen zich tijdig kandidaat heeft gesteld, die persoon bij het verstrijken van de
termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud van zijn dienstverband, van rechtswege
wordt aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente.
De overgangsbepalingen van het decreet voorzien dat de gemeenteraad van deze aanstelling
van rechtswege enkel dient kennis te nemen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt kennis genomen van de aanstelling van rechtswege van Veerle Goethals,
gemeentesecretaris van gemeente als algemeen directeur.
Artikel 2.
De vigerende rechtspositieregeling van de secretaris is van toepassing op de algemeen
directeur. De algemeen directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht, evenals
de eed te hebben afgelegd.
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Algemeen directeur - salarisschaal - vaststelling

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Veerle Goethals, Algemeen directeur
Feiten en context
De gemeenteraad van heden heeft kennis genomen van de aanstelling van rechtswege van
mevrouw Veerle Goethals als algemeen directeur.
Er wordt in het decreet voorzien dat de salarisschaal van de algemeen directeur gelijk is aan
de salarisschaal van de gemeentesecretaris van de gemeente verhoogd met 30 %. De
gemeenteraad dient deze salarisschaal vast te stellen bij geheime stemming.
Hogere regelgeving




Gemeentedecreet
OCMW-decreet
Decreet over Lokaal Bestuur

Vorige beslissingen





Besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 waarbij de zittende secretarissen
worden opgeroepen zich kandidaat te stellen voor de functie van Algemeen Directeur
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 april 2018 waarbij
werd kennisgenomen van de kandidatuur van mevrouw Veerle Goethals en deze
kandidatuur ontvankelijk werd verklaard
Besluit van de gemeenteraad van heden waarbij kennis wordt genomen van de
aanstelling van rechtswege van Veerle Goethals als algemeen directeur
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 december 2017
waarbij de rechtspositieregeling werd vastgesteld
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Motivering
Krachtens artikel 588 DLB stelt de gemeenteraad wel de salarisschaal van de algemeen en
financieel directeur vast. Dit betreft een declaratieve beslissing. De gemeenteraad is
gebonden door het decreet dat bepaalt dat de salarisschaal van de algemeen en financieel
directeur gelijk is aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris en financieel beheerder van
de gemeente verhoogd met 30 %.
Zoals bepaald in artikel 35 §2 van het Gemeentedecreet wordt er geheim gestemd:
met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 4 onthoudingen
Besluit:
Enig artikel.
De algemeen directeur wordt overeenkomstig artikel 588 van het decreet lokaal bestuur met
behoud van haar geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van algemeen
directeur en dit vanaf de aanstelling van rechtswege. Deze salarisschaal is gelijk aan de
salarisschaal van de gemeentesecretaris van de gemeente verhoogd met 30 %.
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Reglement gemeentelijke sociaal-pedagogische toelage - aanpassing

Feiten en context
Een sociaal-pedagogische toelage is een instrument om personen die de zorg van een
hulpbehoevend kind op zich nemen op een passende wijze te waarderen voor hun
engagement.
Hogere regelgeving



Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen
OCMW-decreet van 19 december 2008, en latere wijzigingen

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 26 november 2001 betreffende het gemeentelijk
reglement in verband met het verlenen van een sociaal-pedagogische toelage
Besluit van de gemeenteraad van 28 augustus 2017 betreffende het gemeentelijk
reglement sociaal-pedagogische toelage

Motivering
De gemeentelijke reglementering inzake de toekenning van de mantelzorgpremie en sociaal
pedagogische toelage zijn in werking sinds 1 januari 2018. Er wordt voorgesteld de
reglementen op een aantal punten bij te sturen, dit naar aanleiding van enkele concrete
vragen:
 De leeftijdsgrens wordt op 21 jaar gebracht omdat men tot 21 jaar recht heeft op een
verhoogde kinderbijslag en vanaf 21 jaar recht heeft op een inkomensvervangende
tegemoetkoming;
 Het verlagen van het puntenaantal van het attest van erkenning handicap van 18 naar
6 punten, enerzijds omdat 18 punten te hoog blijkt en anderzijds omdat er bij 6
punten geen onderscheid moet worden gemaakt in welke pijler de punten worden
toegekend.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Voor een termijn met ingang van 1 juni 2018 en eindigend op 31 december 2019 wordt een
gemeentelijke sociaal-pedagogische toelage toegekend onder de hierna gestelde
voorwaarden.
Artikel 2.
Voorwaarden
Gemeente De Pinte
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§1. Om in aanmerking te komen voor de sociaal-pedagogische toelage gelden de volgende
voorwaarden:
Voor het hulpbehoevend kind:
 is maximum 21 jaar
 kan een geldig attest van erkenning handicap voorleggen van minstens 6 punten op
de medisch sociale schaal uitgereikt door FOD Sociale Zekerheid
 heeft geen recht op een persoonlijk assistentiebudget van het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap (VAPH)
 verblijft niet voltijds in een Multifunctioneel Centrum van het VAPH
 verblijft niet voltijds in een internaat of internaat permanente openstelling van een
Medisch Pedagogisch Instituut (MPI)
Voor de aanvrager:
 de ouder of persoon die bewijst de rechthebbende te zijn op de verhoogde
kinderbijslag, gedomicilieerd op hetzelfde adres als het hulpbehoevend kind, en dit in
de gemeente De Pinte;
 verklaart op eer thuis (deels) de verzorging en opvoeding op zich te nemen van een
hulpbehoevend kind.
§2. De sociaal-pedagogische toelage wordt toegekend tot en met de maand waarin het
hulpbehoevend kind de leeftijd van 21 jaar bereikt. Vanaf de leeftijd van 21 jaar kan de
gemeentelijke mantelzorgpremie aangevraagd worden.
§3. De aanvrager is verplicht elke wijziging die zich voordoet met betrekking tot de gestelde
voorwaarden tot het bekomen van de toelage onmiddellijk te melden.
§4. Het recht op de sociaal-pedagogische toelage eindigt vanaf de maand volgend op een
feitelijke wijziging waardoor niet meer aan de voorwaarden voldaan wordt.
Artikel 3.
Bedrag
§1. De sociaal pedagogische toelage bedraagt 25 euro per maand, en wordt uitbetaald aan de
persoon die thuis de verzorging en opvoeding van het hulpbehoevend kind op zich neemt.
Deze persoon is eveneens rechthebbende op verhoogde kinderbijslag. De sociaal
pedagogische toelage kan slechts één maal per jaar per hulpbehoevend kind uitbetaald
worden.
§2. De sociaal-pedagogische toelage wordt uitbetaald op het einde van het kalenderjaar, met
een maximum van 300 euro per jaar.
Artikel 4.
Procedure
De aanvraag van de sociaal-pedagogische toelage gebeurt door de persoon die thuis de
verzorging en opvoeding van het hulpbehoevend kind op zich neemt. De aanvraag gebeurt,
ten vroegste in de maand januari en ten laatste op 31 oktober van het lopende jaar in het
Sociaal Huis, Pintestraat 69, De Pinte en is jaarlijks te hernieuwen.
De aanvraag gebeurt met het daartoe bestemde formulier en alle gevraagde
bewijsdocumenten dienen te worden toegevoegd.
Artikel 5.
Overige bepalingen
§1. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om te allen tijde de juistheid van
de verstrekte gegevens te laten onderzoeken.
§2. Ten onrechte uitbetaalde toelagen kunnen worden teruggevorderd.
Artikel 6.
De gemeenteraadsbeslissing van 28 augustus 2017 betreffende het gemeentelijk reglement
inzake het verlenen van een sociaal-pedagogische toelage wordt opgeheven met ingang van 1
juni 2018.
Artikel 7.
Aanvragen ingediend van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018 zullen worden beoordeeld
conform onderhavig nieuw reglement.
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Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie - aanpassing

Feiten en context

Gemeente De Pinte
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Er wordt naar gestreefd om inwoners van De Pinte zo lang mogelijk thuis te laten blijven. In
zware zorgsituaties is professionele hulp vaak nog ontoereikend. Mantelzorg biedt dan een
mogelijke uitkomst. Een gemeentelijke mantelzorgpremie is daarbij een instrument om
mantelzorgers op een passende wijze te waarderen voor hun engagement.
Hogere regelgeving





Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen
OCMW-decreet van 19 december 2008, en latere wijzigingen
Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, en latere wijzigingen
Besluit van de provincieraad van 9 oktober 2013 betreffende de opheffing provinciale
reglementen ingevolge interne staatshervorming voor beleidsdomein Welzijn

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 15 mei 2006 betreffende het gemeentelijk
reglement in verband met de toekenning van een mantelzorgpremie
Besluit van de gemeenteraad van 30 januari 2017 betreffende het uitwerken van een
actualisatie reglement
Besluit van de gemeenteraad van 28 augustus 2017 betreffende het reglement
gemeentelijke mantelzorgpremie

Motivering
De gemeentelijke reglementering inzake de toekenning van de mantelzorgpremie en de
sociaal pedagogische toelage zijn in werking sinds 1 januari 2018. Er wordt voorgesteld de
reglementen op een aantal punten bij te sturen, dit naar aanleiding van enkele concrete
vragen:
 De terminologische verduidelijking ‘residentiële’ verblijfsinstelling (zoals vermeld bij de
Vlaamse Zorgpremie);
 De leeftijdsgrens wordt op 21 jaar gebracht omdat men tot 21 jaar recht heeft op een
verhoogde kinderbijslag en vanaf 21 jaar recht heeft op een inkomensvervangende
tegemoetkoming.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Voor een termijn met ingang van 1 juni 2018 en eindigend op 31 december 2019 wordt een
gemeentelijke mantelzorgpremie toegekend onder de hierna gestelde voorwaarden.
Artikel 2.
Begrippen
 Mantelzorg: de vrijwillige zorg voor een persoon met een verminderde
zelfredzaamheid.
 Zorgbehoevende: de zwaar zorgbehoevende persoon die in aanmerking komt voor de
tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg in het kader van de Vlaamse
zorgverzekering.
 Mantelzorger: de natuurlijke persoon die vanuit een sociale en emotionele band één of
meer personen met verminderde zelfredzaamheid, niet beroepshalve maar meer dan
occasioneel, helpt en ondersteunt in het dagelijkse leven.
Artikel 3.
Voorwaarden
§1. Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgpremie gelden de volgende voorwaarden:
Voor de zorgbehoevende:
 is gedomicilieerd in De Pinte en heeft er zijn hoofdverblijfplaats
 is minimum 21 jaar
 heeft recht op de tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg in het kader van de
Vlaamse zorgverzekering en woont niet in een residentiële woonzorgvoorziening
(WZC, RVT, PVT) waar men bestendig verblijft
 is de aanvrager van de mantelzorgpremie.
Voor de mantelzorger(s):
 is minimum 18 jaar
 laat zich registreren als mantelzorger bij de Vlaamse zorgverzekering
Gemeente De Pinte
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verklaart op eer dat hij/zij (samen) minstens drie van de volgende zes zorgtaken op
regelmatige basis (minimum wekelijks) op zich neemt:
 Persoonsverzorging
 Bereiden van maaltijden en of maaltijdbegeleiding
 Hulp bij boodschappen en of begeleiding bij verplaatsingen
 Was- en strijkwerk of poetshulp
 Hulp bij administratie
 Emotionele, morele en psychische ondersteuning.
§2. De zorgbehoevende en mantelzorger zijn verplicht de gemeente in te lichten indien er
zich wijzigingen voordoen die een invloed kunnen hebben op de toekenning van de premie
zoals het overlijden van de zorgbehoevende of de mantelzorger, verhuis van de
zorgbehoevende naar een andere gemeente, opname in een rust- en verzorgingstehuis of een
andere woonzorgvoorziening, … Deze periodes zullen in mindering worden gebracht bij de
uitkering van de premie op het einde van het jaar.
§3. De ingangsdatum is gekoppeld aan de erkenning van het recht op tegemoetkoming voor
mantel- en thuiszorg in het kader van de Vlaamse zorgverzekering indien deze datum in het
aanvraagjaar valt.
§4. Het recht op de gemeentelijke mantelzorgpremie eindigt:
 in dezelfde maand als het einde van het recht op de tegemoetkoming voor mantel- en
thuiszorg in het kader van de Vlaamse zorgverzekering
 van zodra er recht is op de gemeentelijke tegemoetkoming palliatieve thuispatiënten,
meer bepaald vervalt het recht op de gemeentelijke mantelzorgpremie in de maand
waarin de zorgbehoevende recht heeft op een forfaitaire tegemoetkoming voor
palliatieve thuiszorgpatiënten van het RIZIV.
Artikel 4.
Bedrag
§1. De gemeentelijke mantelzorgpremie bedraagt 25,00 euro per maand en wordt uitbetaald
aan de zorgbehoevende.
§2. De gemeentelijke mantelzorgpremie wordt uitbetaald op het einde van het kalenderjaar.
§3. Er wordt slechts 1 mantelzorgpremie per zorgbehoevende uitbetaald.
Artikel 5.
Procedure
De aanvraag van de gemeentelijke mantelzorgpremie gebeurt door de zorgbehoevende vóór
31 oktober van het jaar waarin mantelzorg geboden wordt. De aanvraag gebeurt in het
Sociaal Huis, Pintestraat 69, De Pinte en is jaarlijks te hernieuwen.
De aanvraag gebeurt met het daartoe bestemde formulier en alle gevraagde
bewijsdocumenten dienen te worden toegevoegd.
Artikel 6.
Overige bepalingen
§1. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om te allen tijde de juistheid van
de verstrekte gegevens te laten onderzoeken.
§2. Ten onrechte uitbetaalde toelagen kunnen worden teruggevorderd.
Artikel 7.
De gemeenteraadsbeslissing van 28 augustus 2017 betreffende het gemeentelijk reglement
inzake het verlenen van een mantelzorgpremie wordt opgeheven met ingang van 1 juni 2018.
Artikel 8.
Aanvragen ingediend van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018 zullen worden beoordeeld
conform onderhavig nieuw reglement.
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Hulpverleningszone Centrum - Provinciaal raadgevend comité OostVlaanderen

Feiten en context
Er zijn een aantal gemeenten in onze provincie die op 1 januari 2019 een fusie aangaan. Dit
heeft impact op de samenstelling van de hulpverleningszones.
De Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid stelt dat het provinciaal raadgevend
comité, samengesteld uit alle burgemeesters van de provincie het advies inwint van de
Gemeente De Pinte
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autoriteiten van de verschillende gemeenten van de provincie, en op basis hiervan een advies
aan de Koning formuleert.
Over de fusie van Aalter en Knesselare (Aalter) en van Kruishoutem en Zingem (Kruisem),
moet geen advies verleend worden. Wel over de fusie van Deinze en Nevele (Deinze) en
Waarschoot, Zomergem en Lovendegem (Lievegem), die verklaard hebben te willen
aansluiten bij hulpverleningszone Centrum.
De hulpverleningszone wenst enerzijds de gemeenteraad hierover te informeren en anderzijds
de burgemeester te mandateren om te stemmen tijdens het provinciaal raadgevend comité.
Hogere regelgeving



Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid de artikelen 14 en
15
Koninklijk Besluit van 4 maart 2008 (gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 18 januari
2018)

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Akte te nemen van de intentieverklaringen van de ‘nieuwe’ gemeenten Deinze en Lievegem
om vanaf 1 januari 2019 toe treden tot de hulpverleningszone Centrum.
Artikel 2.
Dit voorstel gunstig te adviseren en de burgemeester te mandateren om hierover te stemmen
in het Provinciaal Raadgevend Comité van Oost-Vlaanderen.
IZ- IGS
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IGS Westlede - buitengewone algemene vergadering van 5 juni 2018 goedkeuren statutenwijziging

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij IGS Westlede.
De gemeente werd per brief van 2 maart 2018 opgeroepen om deel te nemen aan de
buitengewone algemene vergadering van IGS Westlede die op 5 juni 2018 plaats heeft om 19
u in het hoofdgebouw van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi.
Deze vergadering heeft als enig agendapunt de statutenwijziging.
De statuten dienen aangepast te worden aan het Decreet van 13 mei 2016 op de uittreding
van de provincies en het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
De agenda met het ontwerp van statutenwijziging door de raad van bestuur opgesteld werd
aan de gemeente overgemaakt.
Hogere regelgeving







Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene
vergadering
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Vlaams decreet van 13 mei 2016 betreffende de uittreding van de provincies
Vlaams decreet van 22 december 2017 betreffende het Lokaal Bestuur
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 13 mei 2013 waarbij de heer Trudo Dejonghe,
schepen, werd aangeduid als effectief volmachtdrager en mevrouw Hilde Claeys,
burgemeester, werd aangeduid als plaatsvervangend volmachtdrager om de gemeente
te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IGS Weslede tot de algehele
vernieuwing van de gemeenteraden in 2019

Motivering
Gemeente De Pinte
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De gemeenteraad krijgt de kans om zich te beraden over de voorgestelde statutenwijziging en
op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger
dienovereenkomstig handelt op de buitengewone algemene vergadering van IGS Westlede.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het enige agendapunt van de buitengewone algemene vergadering van IGS Westlede van 5
juni 2018 namelijk het ontwerp van statutenwijzing van IGS Westlede zoals ter kennis
gebracht aan de gemeenteraad wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone
algemene vergadering van IGS Westlede op 5 juni 2018, wordt opgedragen zijn stemgedrag
af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor
opgenomen in het artikel 1.
Artikel 3.
Voormelde beslissingen zullen worden uitgevoerd waaronder onder meer kennisgeving
hiervan te verrichten aan IGS Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi.
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IGS Westlede - algemene vergadering van 5 juni 2018 - beraadslagen
agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij IGS Westlede.
De gemeente werd per brief van 29 maart 2018 opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering van IGS Westlede die op 5 juni 2018 plaats heeft om 19.15 u in het
hoofdgebouw van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi.
Een dossier met de dagorde en documentatie bij de agendapunten werd aan de gemeente
overgemaakt.
Hogere regelgeving





Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de gemeenteraad voor elke algemene vergadering
zijn goedkeuring moet hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en
het mandaat van de vertegenwoordiger moet vaststellen
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 13 mei 20013 waarbij de heer Trudo Dejonghe,
schepen, werd aangeduid als effectief volmachtdrager en mevrouw Hilde Claeys,
burgemeester, werd aangeduid als plaatsvervangend volmachtdrager om de gemeente
te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IGS Weslede tot de algehele
vernieuwing van de gemeenteraden in 2019

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van IGS
Westlede.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
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De agendapunten van de algemene vergadering van IGS Westlede van 5 juni 2018 en de
daarbij horende documentatie worden goedgekeurd:
- Goedkeuren verslag algemene vergadering van 5 december 2017
- Goedkeuren balans en resultatenrekening 2017
- Verslag commissaris-reviosor
- Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
- Werkingsverslag 2017
- Ontslag en benoeming bestuurders.
Artikel 2.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering
van IGS Westlede op 5 juni 2018, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor opgenomen in het artikel 1.
Artikel 3.
Voormelde beslissingen zullen worden uitgevoerd waaronder onder meer kennisgeving
hiervan te verrichten aan IGS Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi.
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Intergemeentelijke Vereniging Veneco - jaarvergadering van 12 juni
2018 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente is vennoot van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco.
De gemeente werd per brief van 14 maart 2018 uitgenodigd om deel te nemen aan de
jaarvergadering van Veneco die plaatsvindt op dinsdag 12 juni 2018 om 18.00 u
in 'Woestyne Meeting & Event Venue', Watermolenstraat 2 te 9880 Aalter.
Een dossier met de dagorde en documentatie bij de agendapunten werd aan de gemeente
overgemaakt.
Hogere regelgeving








Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de gemeenteraad voor elke algemene vergadering
zijn goedkeuring moet hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en
het mandaat van de vertegenwoordiger moet vaststellen
Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 48 met betrekking tot de onverenigbaarheden dat onder andere stelt
dat de gemeentelijke vertegenwoordiger van de algemene vergadering geen lid mag
zijn van de raad van bestuur
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Artikel 33 § 5 van de statuten van de gecoördineerde statuten van Veneco van 13
december 2016 dat stelt dat de vertegenwoordiger voor de volledige duur van de
legislatuur kan worden aangeduid, de concrete inhoud van het mandaat van de
vertegenwoordiger daarentegen dient herhaald te worden voor elke algemene
vergadering

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 24 april 2017 waarbij de heer Trudo Dejonghe,
schepen, werd aangeduid als effectief volmachtdrager en de heer Simon Suys,
gemeenteraadslid, werd aangeduid als plaatsvervangend volmachtdrager om de
gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van Veneco en dit
voor de volledige legislatuur tot de algehele vernieuwing van de gemeenteraden in
2019

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van Veneco.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Besluit:
Artikel 1.
De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de jaarvergadering van de
Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 12 juni 2018 en de daarbij horende
documentatie worden goedgekeurd:
1. Akteneming/goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering van 7
december 2017
2. Jaarverslag 2017 raad van bestuur
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat met toepassing
van de rechtspersonenbelasting en balans, resultatenrekening, toelichting en
verwerking van het resultaat met toepassing van de vennootschapsbelasting
4. Verslag van de commissaris
5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en
verwerking van het resultaat met toepassing van de rechtspersonenbelasting en
goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en
verwerking van het resultaat met toepassing van de vennootschapsbelasting, inclusief
delegatie aan de raad van bestuur om te beslissen in functie van het bekomen
resultaat bij de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken, of, bij gebreke
daarvan, in functie van de uitkomst van een overleg met het controlekantoor onder
wiens bevoegdheid Veneco valt, welke van de twee jaarrekeningen en welke
verwerking van het resultaat als definitief goedgekeurd dient te worden beschouwd en
dient te worden neergelegd
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris
8. Benoeming bestuurders.
Artikel 2.
De agendapunten van de algemene vergadering van Veneco van 12 juni 2018 om 18.00 uur
in ‘Woestyne Meeting & Event Venue’ te 9880 Aalter, zoals opgenomen in de uitnodiging van
14 maart 2018 worden goedgekeurd, met dien verstande dat de agendapunten “Balans,
resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat met toepassing van de
rechtspersonenbelasting en Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het
resultaat met toepassing van de vennootschapsbelasting” en “Goedkeuring van het
jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking van het resultaat
met toepassing van de rechtspersonenbelasting en goedkeuring van het jaarverslag, de
balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking van het resultaat met toepassing
van de vennootschapsbelasting, inclusief delegatie aan Raad van Bestuur om te beslissen in
functie van het bekomen resultaat bij de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in fiscale
zaken of, bij gebreke daarvan, in functie van de uitkomst van een overleg met het
controlekantoor onder wiens bevoegdheid Veneco valt, welke van de twee jaarrekeningen en
welke verwerking van het resultaat als definitief goedgekeurd dient te worden weerhouden en
dient te worden neergelegd” worden goedgekeurd onder de modaliteiten zoals hierna
uiteengezet.
De genoemde agendapunten hebben betrekking op het toepasselijk inkomstenbelastingregime
voor de activiteiten van Veneco.
Veneco heeft een aanvraag ingediend bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken
(DVB) om een beslissing te verkrijgen waarin bevestigd zou worden dat Veneco onderworpen
is aan de rechtspersonenbelasting. Deze aanvraag is het gevolg van de nieuwe
werkingsmethoden van Veneco sinds het boekjaar 2017.
In afwachting van de bevestiging door de DVB is de toepassing van de
rechtspersonenbelasting op de activiteiten van Veneco precair. Indien er geen positieve
beslissing betreffende de toepassing van de rechtspersonenbelasting kan worden bekomen,
zou er dan ook voor worden geopteerd om het regime van de vennootschapsbelasting toe te
passen voor de betrokken jaarrekening en resultaatsverwerking. In dit kader verlenen de
deelnemers van Veneco zowel de goedkeuring voor een jaarrekening, omvattende het
jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting, alsook de verwerking van het
resultaat met toepassing van de rechtspersonenbelasting, als voor een jaarrekening en de
verwerking van het resultaat met toepassing van de vennootschapsbelasting.
Hierop aansluitend wordt delegatie verleend aan de raad van bestuur van Veneco om te
beslissen in functie van het bekomen resultaat bij de DVB of, bij gebreke daarvan, in functie
van de uitkomst van een overleg met het controlekantoor onder wiens bevoegdheid Veneco
valt, welke van de twee jaarrekeningen en de verwerking van het resultaat als definitief
goedgekeurd dient te worden beschouwd en dient te worden neergelegd.
Artikel 3.
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Aan de vertegenwoordiger van de gemeente De Pinte, houder van 96 aandelen, die zal
deelnemen aan de jaarvergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die
plaatsvindt op 12 juni 2018 om 18.00 u in 'Woestyne Meeting & Event Venue',
Watermolenstraat 2 te 9880 Aalter, wordt het mandaat gegeven om:
1. Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met
betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen,
aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen
2. Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in het
geval dat de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
Artikel 4.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de jaarvergadering van
Veneco op 12 juni 2018 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor opgenomen in het artikel 1, 2 en 3.
Artikel 5.
Voormelde beslissingen zullen worden uitgevoerd waaronder onder meer kennisgeving
hiervan te verrichten aan de Intergemeentelijke Vereniging Veneco, ter attentie van mevrouw
Veronique Verstraeten, Panhuisstraat 1 te 9070 Destelbergen en per mail aan
info@veneco.be.
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Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) - algemene vergadering van 13
juni 2018 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland (IVM).
De raad van bestuur van IVM stelde in zijn zitting van 20 maart 2018 de dagorde vast voor de
algemene vergadering van IVM van 13 juni 2018.
De gemeente werd per aangetekende brief van IVM van 19 april 2018 uitgenodigd om deel te
nemen aan de algemene vergadering van IVM die plaatsvindt op woensdag 13 juni 2018 om
19 u in de vergaderzaal van het administratief gebouw van IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29
te 9900 Eeklo.
Een dossier met de agenda en informatie betreffende de agendapunten werd aan de
gemeente overgemaakt.
De nazending inzake de informatie betreffende agendapunt 3, het verslag van de
commissaris, werd per aangetekende brief bezorgd op 4 mei 2018.
Hogere regelgeving






Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de gemeenteraad voor elke algemene vergadering
zijn goedkeuring moet hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en
het mandaat van de vertegenwoordiger moet vaststellen
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Artikel 30 bis van de statuten van IVM met cijfergegevens

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij de heer Wim Vanbiervliet,
GR-voorzitter/gemeenteraadslid als bestuurder bij IVM werd voorgedragen
Besluit van de algemene vergadering van IVM van 27 maart 2013 betreffende de
benoeming van de heer Wim Vanbiervliet als bestuurder
Besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 waarbij de heer Simon Suys,
gemeenteraadslid, als volmachtdrager en mevrouw Lutgard Vermeyen,
gemeenteraadslid, als plaatsvervangend volmachtdrager werden aangeduid om de
gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IVM voor de
duurtijd van de huidige legislatuur

Motivering
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De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van IVM.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda van de algemene vergadering van IVM van 13 juni
2018 en aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen:
1. Verslag van het directiecomité over de werking van de Intergemeentelijke Vereniging
in 2017 met inbegrip van de belangrijke actuele dossiers
2. Verslag van de raad van bestuur betreffende de jaarrekening 2017
3. Verslag van de commissaris
4. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2017
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
6. Verlenen van kwijting aan de commissaris
7. Varia.
Artikel 2.
De vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente wordt
gemandateerd om op de algemene vergadering van IVM van 13 juni 2018 zijn stemgedrag af
te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige
aangelegenheid en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.
De volmachtdrager beschikt over het totaal van het aantal stemmen waarover de gemeente
beschikt, zijnde 10.204 stemmen.
Artikel 3.
Voormelde beslissingen zullen worden overgemaakt aan de Toezichthoudende Overheid in
overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake waaronder onder meer kennisgeving
hiervan te verrichten aan het secretariaat van de Intergemeentelijke opdrachthoudende
Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM), Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900
Eeklo.
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Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in Oost- en
West-Vlaanderen (Imewo) - algemene vergadering van 18 juni 2018 goedkeuren van agenda - verzoek tot verschuiven einddatum van
Imewo van 9 november 2019 naar 1 april 2019 - voorstel tot
verlenging van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 statutenwijzigingen - vaststelling van het mandaat

Feiten en context
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening
in West- en Oost-Vlaanderen.
De gemeente werd per aangetekende brief van 19 maart 2018 opgeroepen om deel te nemen
aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo die op 18 juni 2018 plaats
heeft in De Lozen Boer, Lozen Boer 3-5 te 9080 Lochristi.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 16
maart 2018 werd aan de gemeente overgemaakt.
De nazending betreffende de aanvullende documentatie werd per aangetekende brief aan de
gemeente bezorgd op 19 april 2018.
VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL 2019
De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Imewo (met uitzondering
van PBE) vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum.
Artikel 603 van het Vlaams decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen
als distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 via hun algemene vergadering
een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat de einddatum van de
statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. De beslissing van de
algemene vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig verslag dat de
Gemeente De Pinte
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noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met
het aan haar gerichte verzoek.
VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRIL 2019 TOT EN MET 29 MAART
2037
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt
overeenkomstig artikel 603 van het Vlaams decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december
2017 voorgesteld om de duurtijd van de opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te
verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037. Deze nieuwe einddatum geldt voor
alle opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders binnen de toekomstige
Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van PBE reeds ingang
vindt vanaf 29 maart 2019.
Overeenkomstig artikel 35 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking (artikel 423 van het Vlaams decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december
2017) kan op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op
voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal
deelnemende gemeenten, de algemene vergadering tot de verlenging beslissen met een
drievierde meerderheid van het aantal stemmen.
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de
algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op
basis van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel
aandienen.
Uiterlijk 90 dagen vóór de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de
agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op
deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen ze hun beslissing
daartoe voor, die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Deelnemers
die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht
verder deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging.
STATUTENWIJZIGINGEN
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
Aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba en
Infrax cvba en in het kader van de ‘multi-utility’ activiteiten met inwerkingtreding op 1 juli
2018 :
1. Naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator
2. Doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en (kabel)netwerken
3. Introductie van aandelen Ar en Ak m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken
4. Regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten vóór en na 1 juli 2018 over de
verschillende distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten
5. Winstverdeling m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken
6. Vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit
7. Actualisering van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3).
Aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met
principiële inwerkingtreding op 1 januari 2019 :
1. Aantal leden van de raad van bestuur
2. Genderbepaling
3. Mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders
4. Inlassing opstelling code goed bestuur
5. Mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van gemeentelijk belang toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging.
Hogere regelgeving





Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring moet hechten aan
de agenda van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de
voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de
opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen en tevens het mandaat
van de vertegenwoordiger moet vaststellen.
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen
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Besluit van de gemeenteraad van 2 september 2013 waarbij mevrouw Chantal De
Vriese werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger en mevrouw Marijke Eeckhout
werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te
nemen aan alle algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Imewo
die vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden tot en met 31 december 2018
Besluit van de gemeenteraad van 17 november 2014 waarbij beslist wordt het besluit
van de gemeenteraad van 2 september 2013 betreffende de aanduiding van de
vertegenwoordiger en de plaatsvervanger op alle algemene vergaderingen van de
opdrachthoudende vereniging Imewo die vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden
tot en met 31 december 2018 te handhaven

Motivering
VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL 2019
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte
tijdspanne twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden. Vandaar
wordt voorgesteld om de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de
inwerkingtreding van de verlengde distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing
ondersteunt niet alleen de uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking, maar
draagt door een identieke behandeling in alle distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit
van de verlengde duurtijd.
VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRIL 2019 TOT EN MET 29 MAART
2037
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de
gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het
aangewezen dat de raad van bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het
Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking een evaluatierapport opstelt
over de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens
een ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de
motiveringselementen in functie van het onderzoek van het verlengingsvoorstel.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de
opdrachthoudende vereniging Imewo van 18 juni 2018 worden goedgekeurd:
1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van
Imewo, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van
het decreet over het lokaal bestuur
2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Imewo van 1 april
2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met
betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes
jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024
3. Statutenwijzigingen
 Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2017 - in het
kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen - ter verantwoording van
de wijziging van het doel
 Goedkeuring van de statutenwijzigingen
4. Inkanteling van deel Finiwo – Vaststelling van de vervulling van de opschortende
voorwaarden
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en
met 4 bij authentieke akte vast te stellen
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System
Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van
participatie van Imewo in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba
overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking
7. Kennisneming verslagen Imewo van de raad van bestuur en van de commissaris over
het boekjaar 2017
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8. Goedkeuring van de jaarrekening Imewo afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
9. Kennisneming verslagen Finiwo van de raad van bestuur en van de commissaris over
het boekjaar 2017
10. Goedkeuring van de jaarrekening Finiwo afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris Imewo met betrekking tot het boekjaar 2017
12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Finiwo met
betrekking tot het boekjaar 2017
13. Statutaire benoemingen
14. Statutaire mededelingen.
Artikel 2.
1. Formuleert en ondersteunt een verzoek tot verschuiving van de huidige statutaire
einddatum van de opdrachthoudende vereniging Imewo van 9 november 2019 naar 1
april 2019 (*)
2. Formuleert en keurt een verzoek goed tot verlenging van de opdrachthoudende
vereniging Imewo van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in
de opdrachthoudende vereniging Imewo te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek
van onder meer de documenten die bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn
gevoegd (*)
3. Hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Imewo.
(*) Onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het
decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 3.
Aan de vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Imewo op 18 juni 2018 (of iedere andere datum waarop deze
uitgesteld of verdaagd zou worden) wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van
onderhavige raadsbeslissing.
Artikel 4.
Voormelde beslissingen zullen worden uitgevoerd en onder meer kennisgeving hiervan te
verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, ter attentie van het secretariaat, (in
pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.
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Zefier cvba - bijzondere algemene vergadering van 28 juni 2018 aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger - beraadslagen
agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente is vennoot van de cvba Zefier.
De gemeente werd per brief van 3 mei 2018 opgeroepen om deel te nemen aan de bijzondere
algemene vergadering van de cvba Zefier die plaatsvindt op donderdag 28 juni 2018 om
12.30 uur in De 'Montil', Moortelstraat 8 te Affligem (Essene).
De oproepingsbrief bevat de agenda met documentatie en toelichting bij de agendapunten.
Hogere regelgeving




Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen in het bijzonder
artikel 180
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen en in het bijzonder artikel 42
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad
Statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 27 en 28

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de cvba
Zefier.
Gemeente De Pinte
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Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te
weigeren.
Zoals bepaald in artikel 35 §2 van het Gemeentedecreet wordt er geheim gestemd:


op naam van Marijke Eeckhout - volmachtdrager
20 stembiljetten
met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen



op naam van Chantal De Vriese - plaatsvervangend volmachtdrager
20 stembiljetten
met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen

Beraadslagen agenda en bepalen mandaat volmachtdrager
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de cvba Zefier van 28 juni
2018 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten
worden goedgekeurd zijnde:
1. Kennisname jaarverslag raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2017
2. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van
Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
3. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de
gemeenten van Gaselwest DV
4. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van
de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2017
5. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening
in het Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
6. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de
Energievoorziening in het Antwerpse DV
7. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van
Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
8. Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31
december 2017
9. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV
10. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van
Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
11. Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31
december 2017
12. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV
13. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van
de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
14. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in
West- en Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
15. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor
Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV
16. Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen
Artikel 2.
Mevrouw Marijke Eeckhout, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Frans De
Potterstraat 5, wordt aangeduid als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan
de bijzondere algemene vergadering van de cvba Zefier op 28 juni 2018.
Artikel 3.
Gemeente De Pinte
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Mevrouw Chantal De Vriese, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan
145, wordt aangeduid als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te
nemen aan de bijzondere algemene vergadering van de cvba Zefier op 28 juni 2018.
Artikel 4.
Aan de vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de bijzondere algemene vergadering van de
cvba Zefier op 28 juni 2018 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van
onderhavige raadsbeslising.
Artikel 5.
Voormelde beslissing zal worden uitgevoerd en onder meer een afschrift van deze beslissing
te bezorgen aan de cvba Zefier, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.
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TMVS dv - algemene jaarvergadering van 20 juni 2018 - beraadslagen
agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVS dv.
De gemeente werd per aangetekende brief van 7 mei 2018 opgeroepen om deel te nemen
aan de algemene jaarvergadering van TMVS dv die bij beslissing van de raad van bestuur in
zitting van 18 april 2018 werd vastgelegd op woensdag 20 juni 2018 in Flanders Expo,
Maaltekouter 1 te 9051 Gent.
De oproepingsbrief bevat de agenda met documentatie en toelichting bij de agendapunten.
Hogere regelgeving






Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring moet hechten aan
de agenda van de algemene vergadering en tevens het mandaat van de
vertegenwoordiger moet vaststellen
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
De statuten van TMVS dv

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 27 november 2017 waarbij als gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van TMVS dv werd voorgedragen
mevrouw Chantal De Vriese, gemeenteraadslid, met als plaatsvervanger mevrouw
Christel Verleyen, gemeenteraadslid.

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van TMVS dv.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De agendapunten van de algemene vergadering van TMVS dv van 20 juni 2018 en de daarbij
horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten worden goedgekeurd:
1. Verslag van de raad van bestuur
2. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2017
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders (lid IBR)
4. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
6. Statutaire benoemingen
7. Varia en mededelingen
Gemeente De Pinte
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Artikel 2.
Aan de vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de algemene vergadering van TMVS dv op
20 juni 2018 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in
de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing.
Artikel 3.
Voormelde beslissing zal worden uitgevoerd en ondermeer een afschrift van deze beslissing te
bezorgen aan hetzij per post tav TMVS, p/a Intercommunaal Beheer TMVW, Stropstraat 1 te
9000 Gent, hetzij per elektronische post op Algemenevergadering.20062018.TMVS@farys.be.
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TMVW ov - algemene jaarvergadering van 22 juni 2018 - beraadslagen
agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVW ov.
De gemeente werd per aangetekende brief van 7 mei 2018 opgeroepen om deel te nemen
aan de algemene jaarvergadering van TMVW ov die bij beslissing van de raad van bestuur in
zitting van 26 april 2018 werd vastgelegd op vrijdag 22 juni 2018 in Flanders Expo,
Maaltekouter 1 te 9051 Gent.
De oproepingsbrief bevat de agenda met documentatie en toelichting bij de agendapunten.
Hogere regelgeving






Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring moet hechten aan
de agenda van de algemene vergadering en tevens het mandaat van de
vertegenwoordiger moet vaststellen
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
De statuten van TMVW ov

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 27 november 2017 waarbij als gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van TMVW ov werd aangewezen
de heer Wim Vanbiervliet, GR-voorzitter/gemeenteraadslid met als plaatsvervanger de
heer Trudo Dejonghe, schepen.

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van TMVW ov.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De agendapunten van de algemene vergadering van TMVW ov van 22 juni 2018 en de daarbij
horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten worden goedgekeurd:
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen,
uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen
3. Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2017
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017
5. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor (lid IBR)
7. Benoemingen en aanstellingen
8. Statutaire mededelingen.
Artikel 2.
Gemeente De Pinte
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Aan de vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de algemene vergadering van TMVW ov op
22 juni 2018 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in
de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing.
Artikel 3.
Voormelde beslissing zal worden uitgevoerd en ondermeer een afschrift van deze beslissing te
bezorgen aan hetzij per post tav Intercommunaal Beheer TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
hetzij per elektronische post op Algemenevergadering.22062018.TMVW@farys.be.
ROM-Stede nbouw
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Aanvraag tot omgevingsvergunning provincie Oost-Vlaanderen
(dossier OV/2018/00036) aanleg van wegenis (deel van provinciale
fietssnelweg F7) vanaf omgeving hoek Daningsdreef tot aan de bocht
Nijverheidsstraat langsheen de spoorweg

Feiten en context
Op vraag van de provincie en conform de procedure tot het bekomen van een
omgevingsvergunning waarbij de aanleg van wegenis gemoeid is wordt aan het college van
burgemeester en schepenen advies gevraagd en aan de gemeenteraad een beslissing te
nemen inzake de aanleg van wegenis / fietspad. Door het college van burgemeester en
schepenen werd op 16 april 2018 een gunstig advies verleend.
De adviesvraag tot omgevingsvergunning (OMV_2018/008139) ingediend door de heer Mark
Cromheecke namens Provincie Oost-Vlaanderen, werd per beveiligde zending verzonden op
05/02/2018.
Het betreft een aanvraag tot heraanleg fietspad tot fietssnelweg F7.
De aanvraag heeft betrekking op het openbaar domein, vanaf omgeving hoek Daningsdreef
tot aan de bocht Nijverheidsstraat langsheen de spoorweg te 9840 De Pinte en met als
kadastrale omschrijving AFD 1, sectie B, nr. 411/2, volgens de plannen in bijlage.
De aanvraag omvat louter stedenbouwkundige handelingen met inbegrip van de aanleg van
wegenis (heraanleg van een bestaand fietspad naar een fietssnelweg).
A. Omschrijving van het project
- heraanleggen van fietsinfrastructuur welke niet voldoet aan de eisen van een fietssnelweg
- past binnen het gemeentelijk mobiliteitsplan of andere beleidsplannen
- past binnen het plan van de fietssnelwegen opgemaakt door dienst Mobiliteit
- ligt op het BFF (GBC – procedure met Vlaamse subsidies)
- ligt op een hoofdroute
- past binnen het ontwerp van de fietssnelwegen
- lengte van het fietspad bedraagt 490 m
- maakt deel uit van drie projecten over een totale lengt van 3400m. De andere projecten
worden aangelegd door middel van aanpassing politiereglement.
- het project doorloopt de GBC en RMC procedure.
B. Concept
Het ontwerp voorziet:
- het maaien van bermen
- het rooien van struiken
- het snoeien van hagen
- het aanleggen of herstellen van de afvoer voor hemelwater.
- het verwezenlijken van het grondverzet
- het opbreken van bestaande verharding
- het plaatsen van kantstroken
- het aanleggen van een cementgebonden steenslagfundering
- het aanleggen van een asfaltverharding op een breedte van 2,5 m
- het plaatsen van de nodige signalisatie
- het aanbrengen van markeringen
- het vernieuwen van de afsluiting tussen het spoordomein en de fietssnelweg conform
gemaakte afspraken met Infrabel.
Asfaltverharding krijgt bij de aanleg van fietssnelwegen steeds de voorkeur op andere
materialen tenzij dit anders werd vermeld.
C. Zoneringsgegevens
Het fietspad is gelegen in woongebied.
D. Feitelijk uitzicht
Het huidige fietspad is een steenslag verharding, deels overgroeid met diverse gewassen,
deels vrij voor fietsverkeer.
Gemeente De Pinte
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./...
E. Archeologisch onderzoek
Het betreft een heraanleg van bestaande lijninfrastructuur. Het fietspad is gelegen binnen het
spoorwegdomein. De diepte van de graafwerken is 30cm.
F. Beschikbaarheid van de gronden
Een bezettingsovereenkomst zal worden afgesloten door de gemeente met Infrabel.
Het ontwerpdossier bevat volgende stukken met betrekking tot de voorgestelde infrastructuur
(bijlagen: ROM – stedenbouw – fietssnelweg F7 - 01 – documenten aanvraag
omgevingsvergunning):
 2018008139: -volledigheid en ontvankelijkheid en projectoverzicht
 affiche openbaar onderzoek
 andere dossierstukken
 detailtekeningen
 dwars- en lengteprofiel
 foto's
 grondplan en funderingsplan
 lijst van de provinciale projecten
 MER rubrieken bijlage 3
 motivatie effecten mobiliteit
 overzichtsplan
 titelblad
 vraag om advies
 brief en brieven aanpalenden in kader van openbaar onderzoek
Hogere regelgeving







Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 betreffende de
omgevingsvergunning en latere wijzigingen
Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) en latere wijzigingen
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse
regering van 15 mei 2009 (BS 20 augustus 2009), en latere wijzigingen, hierna
genoemd de VCRO en latere wijzigingsdecreten
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, en zijn latere wijzigingen (VLAREM II)

Vorige beslissingen


Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 april 2018 gunstig
advies tot omgevingsvergunning (dossier OV/2018/00036)

Adviezen


Gunstig advies van de waarnemend omgevingsambtenaar van 12 april 2018 vervat in
het advies van het college van burgemeester en schepenen van 16 april 2018

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het tracé van het fietspad en de (her)aanleg van een fietspad tot fietssnelweg F7 op het
openbaar domein, vanaf omgeving hoek Daningsdreef tot aan de bocht Nijverheidsstraat
langsheen de spoorweg te 9840 De Pinte met als kadastrale omschrijving Afd 1, sectie B, nr
411/2, zoals voorgesteld door de provincie Oost-Vlaanderen, volgens de plannen en
documenten opgenomen in de aanvraag tot omgevingsvergunning (OMV_2018/008139)
wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
Er wordt machtiging verleend tot de aanleg en het openstellen van deze nieuwe wegenis.
Artikel 3.

Gemeente De Pinte
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Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen
inzake de plaatsingsprocedure, gunning, goedkeuring wijzigingen, goedkeuring min- en
meerwerken die nodig zijn om de opdracht te realiseren.
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Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen en
doelgroepenplan 'personen met een handicap'

Feiten en context
In navolging van de collegebeslissing van 12 oktober 2015 binnen het kader van het
bouwproject De Rank - Spoorweglaan 19 waarbij de goedkeuring werd gegeven tot de
opmaak van een lokaal toewijsreglement voor sociale huurwoningen en daarmee
samenhangend het 'doelgroepenplan 'personen met een handicap' keurde het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 7 mei 2018 een geactualiseerde versie van beide
documenten goed. Eerder ging het lokaal woonoverleg in vergadering van 13/10/2015 en
29/03/2018 akkoord met de opmaak en inhoud van beide documenten. Beide documenten
worden nu aan de gemeenteraad van 28 mei 2018 ter goedkeuring voorgelegd en nadien ook
aan de minister van Wonen
Op 1 januari 2008 is het nieuwe sociaal huurbesluit in werking getreden. Dit besluit geeft
uitvoering aan titel VII van de Vlaamse Wooncode Artikel 4 van de Vlaamse Wooncode
formuleert de bijzondere doelstellingen waarmee rekening moet worden gehouden bij het
woonbeleid en dus ook bij de toewijzingssystemen van sociale huurwoningen. Het besluit
geeft de mogelijkheid aan steden en gemeenten om een eigen toewijzingsbeleid te voeren. De
Vlaamse overheid wil gemeenten meer mogelijkheden geven om hun regierol betreffende
wonen te versterken.
Een belangrijk element van een woonbeleid op maat van lokale noden is het beleid
betreffende toewijzing van sociale woningen.
Het Vlaams woonbeleid heeft in het bijzonder aandacht voor de meest behoeftige gezinnen en
alleenstaanden.
Het woonbeleid is gericht op: de realisatie van optimale ontwikkelingskansen voor iedereen,
een optimale leefbaarheid van de wijken, het bevorderen van de integratie van bewoners in
de samenleving, het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen.
De Vlaamse wooncode (art. 95) bepaalt dat een toewijzingsreglement een lokale invulling kan
geven aan de prioriteiten en toewijzingsregels die de Vlaams regering vaststelt.
De Vlaamse Wooncode voorziet (art. 95 §2) dat een toewijzingsreglement tot stand komt in
overleg met de gemeente. De gemeente legt de procedure van de totstandkoming vast. Ze
betrekt bij de totstandkoming de relevante lokale actoren. Het toewijzingsreglement wordt
samen met het administratieve dossier ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering.
In het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het
sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (het sociaal
huurbesluit) wordt het toewijzingsreglement verder uitgewerkt. In de betreffende artikels
(art. 26 tot art. 29) wordt verstaan onder "de gemeente": de gemeente of het
intergemeentelijk samenwerkingsverband (art. 25).
Hogere regelgeving



Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot wijziging van diverse
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot
reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse
Wooncode

Vorige beslissingen



Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 oktober 2015
houdende akkoord tot opmaak van het lokaal toewijsreglement en het hieraan
gekoppelde doelgroepenplan
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 april 2018 houdende
de stedenbouwkundige vergunning 20170195 Volkshaard Spoorweglaan 19 waarbij de
vergunning werd verleend tot het slopen van bestaande gebouwen en het bouwen van
21 sociale huurwoningen voor volwassenen met een verstandelijke beperking

Adviezen


Lokaal woonoverleg van 13 oktober 2015
Gemeente De Pinte
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Lokaal woonoverleg van 29 maart 2018
Deinse Bouwmaatschappij van 21 december 2015, positief advies
SVK Leie-Schelde van 14 december 2015 positief advies
Thaleia vzw van 30 oktober 2015 positief advies

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
Het 'gemeentelijk toewijzingsreglement sociale huurwoningen' en het hieraan gekoppelde
'doelgroepenplan personen met een handicap', zoals gehecht in bijlage, worden goedgekeurd.
Bu rgerzaken
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Reglement inwendig bestuur betreffende het onderzoek naar de
werkelijke verblijfplaats van personen op het grondgebied

Feiten en context
Het komt de gemeenten toe de modaliteiten te bepalen volgens de welke de woonstcontroles
moeten verricht worden. De lokale politie steunt het bepalen van een eenduidige strategie
met betrekking tot het uitvoeren van de woonstcontroles en het vastleggen van uniforme
verslagen binnen de politiezone Schelde-Leie.
Hogere regelgeving










Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 119 (en latere wijzigingen)
Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf , de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, artikel 12
Wet van 19 juli 1991 (B.S. 3 september 1991) betreffende de bevolkingsregisters, de
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot
wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de
natuurlijke personen
Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 (B.S. 15 augustus 1992) betreffende de
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 artikel 42 §1, 2 en 3 en latere wijzigingen
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2008 betreffende de aantekeningen in
het register voor de bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de
gemeenteoverheden
Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters van 2
mei 2017
Omzendbrief van de FOD Binnenlandse Zaken van 30 augustus 2013 met betrekking
tot de aandachtspunten voor een correcte registratie in de bevolkingsregisters, het
oordeelkundig toepassen van de afvoering van ambtswege en de strijd tegen
domiciliefraude

Motivering
De gemeenteraad is bevoegd voor het opmaken van de gemeentelijke reglementen van
inwendig bestuur en kan bijgevolg de modaliteiten bepalen volgens dewelke de
woonstcontroles worden verricht. Tevens wordt het model van verslag vastgelegd dat door de
wijkpolitie gebruikt wordt bij het verrichten van de woonstcontroles.
De lokale overheid moet een onderzoek naar de reële verblijfplaats uitvoeren. In de Algemene
Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters van 2 mei 2017 wordt dit
onderzoek in beginsel toevertrouwd aan de lokale politie.
Om een goede samenwerking tussen de lokale politie en het gemeentebestuur te bevorderen
dienen er formele afspraken te worden gemaakt betreffende de uitvoering van het onderzoek
naar de werkelijke verblijfplaats van personen en gezinnen op het grondgebied van de
gemeente. Dit in overeenstemming met de omzendbrief van 30 augustus 2013 met
betrekking tot de aandachtspunten voor een correcte registratie in de bevolkingsregisters, het
oordeelkundig toepassen van de afvoering van ambtswege en de strijd tegen domiciliefraude.
Vermoedelijk zal in het jaar 2018 een instructie uitgestuurd worden door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken met daarin de verplichting een reglement van woonstvaststelling te
hebben.
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De diensten Burgerzaken van de gemeenten binnen de politiezone Schelde-Leie (Gavere,
Nazareth, Sint-Martens-Latem en De Pinte) stelden een gezamelijk 'reglement inwendig
bestuur betreffende het onderzoek naar de werkelijk verblijfplaats van personen op het
grondgebied' op, en dit conform de geldende wetgeving en onderrichtingen.
Dit model werd besproken met de heer Vlaeminck Werner, hoofdcommissaris wijkpolitie
Schelde Leie en heeft tot doel om binnen de politiezone op een uniforme manier te kunnen
werken.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het reglement van inwendig bestuur betreffende het onderzoek naar de werkelijke
verblijfplaats van personen op het grondgebied - in de bijlage - wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2018.
Vrije tijd
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EVA Onderwijs en Samenwerking vzw - Algemene vergadering van 31
mei 2018 - Beraadslagen agenda - Bepalen mandaat volmachtdrager

Feiten en context
Volgens artikel 12. §2. in de statuten van EVA Onsa 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 15 december 2014 waarbij het B-lid en een
plaatsvervanger voor EVA Onsa vzw werd aangeduid
Besluit van de gemeenteraad van 29 maart 2017 waarbij een nieuw plaatsvervangend
B-lid werd aangeduid

Motivering
De gemeenteraad moet zich uitspreken over de agendapunten van de Algemene vergadering
van 31 mei 2018 en moet ook het stemgedrag van zijn vertegenwoordigers bepalen. Het Blid, mevrouw Demunck, 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 Onsa vzw op 31 mei 2018 met als agendapunten:
1. Verwelkoming door de voorzitter
2. Nieuwe privacywetgeving (toelichting informatieveiligheidsadviseur onder voorbehoud)
3. Goedkeuring vorig verslag (29/11/2017)
4. Stand van zaken: Digitaal registratiesysteem
5. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
6. Voorstel wijziging opvangtarieven IBO Stekelbees
7. Goedkeuring jaarrekening 2017
8. Varia en rondvraag
- Premievermindering verzekering A.O. (3 jaar)
9. Vastleggen volgende vergadering
Gemeente De Pinte
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Artikel 2.
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene vergadering van
EVA Onsa vzw op 31 mei 2018 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissing genomen in de gemeenteraad van heden.

19

VZW Sportbeheer eva De Pinte - Algemene vergadering van 31 mei
2018

Feiten en context
Zoals beschreven in artikel 13 in de statuten van de VZW Sportbeheer eva De Pinte moet de
agenda van de algemene vergadering voorafgaandelijk voorgelegd worden aan de
gemeenteraad, zodat het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger, het B-lid, kan worden
bepaald.
Het vast contractueel personeel van VZW Sportbeheer eva De Pinte werd opgenomen in het
gemeentelijk organogram. De toelage aan VZW Sportbeheer eva De Pinte kan, op basis van
deze personeelswijziging, aangepast worden.
De voorziene nominatieve subsidie voor 2018 aan VZW Sportbeheer eva De Pinte bedraagt
39.433,42 euro waarvan, zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst, reeds 50%
werd uitbetaald in januari 2018. In het voorstel van budgetwijziging werd rekening gehouden
met een totaal verwachte personeelskost van 25.500 euro. Daardoor ontstaat een overschot
van 30.000 euro, waarvan 19.716,60 euro openstaande subsidie en een overschot van
10.283,30 euro.
Hogere regelgeving


Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 17 juni 2013 waarbij het B-lid, Trudo Dejonghe, en
de plaatsvervanger, Hilde Claeys, voor VZW Sportbeheer eva De Pinte werden
aangeduid
Besluit van de gemeenteraad van 20 april 2015 waarbij de statuten van VZW
Sportbeheer eva De Pinte en samenwerkingsovereenkomst tussen het
gemeentebestuur en de VZW Sportbeheer eva De Pinte werden goedgekeurd

Motivering
De gemeenteraad moet zich uitspreken over de agendapunten van de algemene vergadering
van 31 mei 2018 en het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger, het B-lid, bepalen.
Het B-lid dient op deze Algemene vergadering te handelen volgens de instructies van de
gemeenteraad.
Plaats in meerjarenplan en budget


2018/074002.01/0740-02/649232/BESTUUR/CBS/IE-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De agenda van de Algemene Vergadering van 31 mei 2018 van VZW Sportbeheer eva De
Pinte wordt goedgekeurd:
 Opening vergadering en nazicht volmachten
 Goedkeuring verslag van 10 januari 2018
 Jaarverslag 2017
 Jaarrekening 2017
 Verslag van de rekeningnazieners
 Goedkeuring van de jaarrekening 2017
 Kwijting aan de bestuurders & rekeningnazieners
 Wijziging van de begroting 2018
Gemeente De Pinte
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Artikel 2.
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van
VZW Sportbeheer eva De Pinte van 31 mei 2018 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.
Artikel 3.
De resterende subsidie van 19.716,60 euro wordt niet uitbetaald aan VZW Sportbeheer eva
De Pinte.
VZW Sportbeheer eva De Pinte wordt gevraagd het overschot van de nominatieve subsidie ter
waarde van 10.283,30 euro terug te storten aan het gemeentebestuur.
Financiën
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Beleids- en Beheerscyclus 2020 – starter 2019

Feiten en context
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 vervangt vanaf 2019 het
Gemeentedecreet, het OCMW-decreet en het decreet intergemeentelijke samenwerking.
In het decreet lokaal bestuur zijn nieuwe regels bepaald voor de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten en OCMW’s. Deze regels treden pas vanaf het boekjaar 2020 in werking,
maar op verzoek van de gemeenteraad en OCMW-raad kunnen ze toegepast worden vanaf 1
januari 2019.
Voor de gemeenten en de OCMW's moet de aanvraag gebeuren door de gemeenteraad en de
raad voor maatschappelijk welzijn (art. 597 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB)).
De beslissing werd aan de OCMW-raad voorgelegd op 16 mei 2018.
ICT-technisch betekent dit dat beide entiteiten, OCMW en gemeente, voor de
boekhoudkundige software op één server moeten samenkomen. Op de vraag of dit haalbaar
was, werd in een ICT-overleg hierop bevestigend geantwoord.
Cipal-Schaubroeck kan de migratie van de databases uitvoeren in juni 2018, waarna het
traject BBC 2020-starter 2019, met de installatie van de nieuwe software, kan uitgerold
worden in het najaar 2018.
In het najaar 2018 zullen volgende beleidsdocumenten, onder de gekende vorm, opgesteld
worden:
 Budgetwijziging 2018
 Meerjarenplanaanpassing 2018-2020
Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad zal, in de nieuwe structuur, een éénjarig
meerjarenplan vastgesteld kunnen worden.
Hogere regelgeving





Gemeentedecreet van 15 juli 2005
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
Decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017
Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale
besturen van 30 maart 2018

Vorige beslissingen



Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 april 2018 aangaande
beleids- en beheerscyclus 2020: starter 2019 - advies
Besluit van de OCMW-raad van 16 mei 2018 dat BBC 2020, starter 2019 goedkeurt

Motivering
Het decreet lokaal bestuur creëert een geïntegreerde werking voor gemeente en OCMW vanaf
1 januari 2019. In de nieuwe regelgeving BBC 2020 zit eveneens de integratie van het OCMW
en de gemeente vervat. Het pilootschap aangaan betekent een kans om beide wetgevingen
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op hetzelfde moment te laten ingaan, wat bovendien samenvalt met het aantreden van de
nieuwe bestuursploeg 2019-2024.
Op 20 februari 2018 organiseerde Cipal-Schaubroeck een infosessie in verband met de
BBC2020. Tijdens de infosessies werd de vraag gesteld welke besturen zich kandidaat willen
stellen om te starten met de nieuwe BBC-regelgeving (BBC2020) vanaf boekjaar 2019. Bij
voorkeur zijn er reeds een aantal stappen gezet richting de inkanteling zoals een
geïntegreerde financiële dienst, een gemeenschappelijke doelstellingenboom, een
gemeenschappelijk algemeen rekeningstelsel ...
Het OCMW en de gemeente zijn verregaand geïntegreerd: sinds 1 januari 2017 wordt er
gewerkt met één financiële dienst, sinds het najaar 2017 wordt er voor personeelsmateries
samengewerkt.
Bij de opmaak van de meerjarenplanaanpassingen goedgekeurd in december 2017 door beide
raden, OCMW en gemeente, werden bij de opmaak van de kredieten de eerste belangrijke
stappen gezet naar een gemeenschappelijk algemeen rekeningstelsel.
Het integreren van een gemeenschappelijke doelstellingenboom kan door Cipal-Schaubroeck
geconverteerd en geïmporteerd worden.
Het MAT werd op 22 februari 2018 na het infomoment hierover geïnformeerd en staat achter
een vervroegde instap.
BBC 2020 voorziet in één geïntegreerd proces voor OCMW en gemeente, voor
beleidsplanning, beleidsevaluatie. Hierdoor zijn efficiëntiewinsten mogelijk voor alle diensten,
bijvoorbeeld:
 alle historische data van de gemeente en het OCMW staan op één server in één
softwarepakket
 diensten kunnen één bestelling plaatsen voor dezelfde uitgaven van gemeente en
OCMW
 cijfermateriaal waarmee managementrapporten kunnen opgesteld worden, zijn
uniform en volledig voor de ganse legislatuur en omvatten beide entiteiten …
 extra stimulans om het integratietraject OCMW en gemeente verder te bevorderen
zoals voor toepassing van wet op overheidsopdrachten, contractenbeheer,
procesbeheer …
 sterke vereenvoudiging van beleidsdocumenten
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt op 1 januari 2019 gestart met de nieuwe BBC-regelgeving. Voor 2019 wordt een
geïntegreerd meerjarenplan voor gemeente en OCMW opgemaakt.
Artikel 2.
Een afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan het Agentschap Binnenlands
Bestuur en aan Cipal-Schaubroeck.
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Hulpverleningszone Centrum - dotatiebesluit budgetwijziging 2018

Feiten en context
Vanaf 1 januari 2015 vormt de gemeente De Pinte samen met 17 andere steden en
gemeenten de Hulpverleningszone Centrum.
De wet voorziet dat de gemeenteraad de dotatie en haar wijzigingen, aan de
Hulpverleningszone Centrum goedkeurt.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van de
dotaties aan de Hulpverleningszone Centrum voor 2018 op basis van het ontwerp
budgetwijziging 2018 dat goedgekeurd werd in het zonecollege van 25 april 2018.
Hogere regelgeving



Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, §1
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 44-45, artikel 51,
artikel 53 en artikelen 86-99
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Koninklijk Besluit van 19 april 2014 betreffende het algemeen reglement op de
boekhouding van de hulpverleningszones artikel 11

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 aangaande het vaststellen van de
dotatie 2018
Besluit van de gemeenteraad van 21 december 2017 aangaande het vaststellen van
de meerjarenplanaanpassing 5.MJP 2017-2020
Besluit van de gemeenteraad van 21 december 2017 aangaande het vaststellen van
het budget 2018

Motivering
De zoneraad van Hulpverleningszone Centrum heeft op 27 oktober 2017 de begroting voor
het dienstjaar 2018 goedgekeurd.
Op 25 april 2018 keurde het zonecollege het ontwerp budgetwijziging 2018 met een
gewijzigde dotatie goed.
De ingeschreven dotatie bedraagt 284 637,08 euro (5.MJP):
 256 353,08 euro voor de “werkingstoelage Hulverleningszone Centrum”
(2018/041000.01/0410-00/649541)
 28 284 euro voor de “investeringstoelage Hulpverleningszone Centrum”
(2019/041000.01/0410-00/664800)
De gevraagde dotatie voor 2018 bedraagt 281 773,62 euro:
 256 993,83 euro voor de gewone dienst
 24 779,79 voor de buitengewone dienst
De begrotingswijziging van de zone dient te worden goedgekeurd in de zoneraad van juni,
rekening houdend met door de wetgever opgelegde termijnen inzake het
goedkeuringstoezicht, is deze ingepland op 27 juni 2018.
De goedkeuring van de gemeentelijke dotatiebesluiten gaan hieraan vooraf.
Plaats in meerjarenplan en budget



2018/0410000.01/0410-00/649541/BESTUUR/CBS/IE-GEEN
2019/0410000.01/0410-00/664800/BESTUUR/CBS/IE-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De dotatie budgetwijziging 2018 voor de Hulpverleningszone Centrum wordt vastgesteld op:
 256 993,83 euro voor de gewone begroting van de hulpverleningszone centrum
 24 779,79 euro voor de buitengewone begroting van de hulpverleningszone centrum
Artikel 2.
De werkingstoelage wijziging 2018 past niet, de investeringstoelage wijziging 2018 past wel,
in de meerjarenplanaanpassing 5.MJP 2017-2020.
In de volgende meerjarenplanaanpassing wordt de dotatie van 2018 wijziging 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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Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

Op vraag van het college van burgemeester en schepenen deelt de voorzitter van de
gemeenteraad mee dat de geplande vergadering van de gemeenteraadscommissie tarifiëring
en verzelfstandiging (COMTAVER) van 12 juni 2018 zal worden uitgesteld naar september
2018. Deze datum dient nog te worden vastgelegd.
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Mondelinge vragen
Gemeente De Pinte
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Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een mondelinge vraag wil stellen,
wordt genoteerd:
Raadslid Suys: één vraag
De voorzitter geeft het woord aan dit raadslid.
Raadslid Simon Suys vraagt of er in kader van de veiligheid, kan worden nagegaan of de Lijn
bereid is om een busverbinding te voorzien tussen Zevergem en De Pinte op de dagen van
Zeverrock. Er wordt geantwoord dat dit zal worden bekeken.

Besloten
IZ-Pe rsoneel
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Algemeen directeur - wervingsreserve - vaststelling
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Adjunct-algemeendirecteur - aanstelling
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Adjunct-algemeendirecteur - salarisschaal - vaststelling

Namens de gemeenteraad

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Wim Vanbiervliet
Voorzitter gemeenteraad
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