Gemeenteraad

Bericht aan de bevolking
Vergadering van 27 augustus 2018

Openbaar
Inte rne zaken
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Goedkeuren verslag vorige vergadering

Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
IZ- Onde rwijs

2

Gemeentelijke basisschool - retributiereglement

Besluit:
Artikel 1.
Vanaf 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2020 volgende retributies te heffen:
1. Intern vervoer
 Het tarief is tegen kostende prijs.
Dit wil zeggen ritprijs (heen en terug) = kostprijs (op basis van factuur)/aantal
deelnemende leerlingen.
2. Turnmateriaal
 de prijs van een turn-T-shirt: 10 euro
 de prijs van een turnbroek: 15 euro
3. Maaltijden en drankjes
 warme maaltijden lager onderwijs: 3,2 euro per maaltijd
 warme maaltijden kleuteronderwijs: 2,7 euro per maaltijd
 warme maaltijden leerkrachten: 4,2 euro per maaltijd
 soep: 0,40 euro per portie
 melk: 0,35 euro per portie
4. Abonnementen, nieuwjaarsbrieven en uitstappen
 het tarief voor verkochte vakantie- en themaboeken, abonnementen en
nieuwjaarsbrieven is tegen kostprijs.
 het tarief voor de uitstappen is tegen kost-/toegangsprijs.
5. Zwemmen: 1,20 euro per zwembeurt waarvan:
 1 euro voor het busvervoer van/naar het zwembad
 0,20 euro voor de toegang tot het zwembad
 De leerlingen van het 6de leerjaar gaan gratis zwemmen (subsidies van het ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap).
6. Middagtoezicht: 0,35 euro per leerling per middagtoezicht op een volledige schooldag.
Artikel 2.
De retributie is verschuldigd door degene die het kind heeft ingeschreven in de school en door
al wie overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek (rechtstreeks of onrechtstreeks) gehouden is
tot de betaling van de kosten in het kader van de plicht tot levensonderhoud, opvoeding en
opleiding van het kind.
Artikel 3.
De retributie voor de maaltijden voor de leerkrachten is verschuldigd door de leerkracht die
de maaltijd nuttigt.
Artikel 4.
De retributie wordt betaald binnen de dertig dagen nadat het verzoekschrift is verzonden.
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Artikel 5.
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze retributie toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op inkomsten.
Artikel 6.
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,
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 7.
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het
Gemeentedecreet.
Artikel 8.
Dit besluit heft alle vorige beslissingen met betrekking tot de bijdragen opgesomd in artikel 1
met ingang van 1 september 2018 op.
Artikel 9.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en de financieel
directeur.
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Gemeentelijke basisschool - schoolreglement

Besluit:
Artikel 1.
Het bestaande schoolreglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 augustus 2017,
wordt opgeheven vanaf 1 september 2018.
Artikel 2.
Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd en treedt in werking vanaf 1
september 2018.
De beginselverklaring neutraliteit, het pedagogisch project en de infobrochure van de school
maken integraal deel uit van het schoolreglement.
Artikel 3.
De meer specifieke regels en afspraken worden opgenomen in de infobrochure.
Artikel 4.
Het schoolreglement en de infobrochure worden bij elke inschrijving van een leerling en
nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager)
aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.
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Gemeentelijke basisschool - arbeidsreglement

Besluit:
Artikel 1.
Het arbeidsreglement voor het personeel van de gemeentelijke basisschool De Pinte, met
uitzondering van het gemeentelijk schoonmaak- en technisch personeel, zoals bijgevoegd in
bijlage, wordt vastgesteld.
Artikel 2.
Het arbeidsreglement gaat in vanaf 1 september 2018.
Artikel 3.
Het arbeidsreglement, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 januari 2017 en alle
voorgaande beslissingen met betrekking tot het vaststellen van het arbeidsreglement van de
gemeentelijke basisschool De Pinte, worden opgeheven met ingang vanaf 1 september 2018.
Artikel 4.
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Een afschrift van dit besluit en bijhorende reglement wordt ter kennisgeving bezorgd aan het
personeel van de gemeentelijke basisschool De Pinte, met uitzondering van het gemeentelijk
schoonmaak- en technisch personeel.
Artikel 5.
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de Inspectie van de sociale
wetten.
IZ- ICT
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Informatieveiligheidsconsulent gemeente en OCMW - wijziging
samenwerkingsovereenkomst

Besluit:
Enig artikel.
De gewijzigde samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de provincie OostVlaanderen inzake de terbeschikkingstelling van een informatieveiligheidsconsulent à rato van
27 dagen per jaar wordt goedgekeurd.
Juridi sche d iens t
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Grondinnames wegenis Nieuwstraat

Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde vergoedingen voor de grondinnames.
Artikel 2.
De ontwerpaktes en de daarin opgenomen bedragen worden goedgekeurd.
Artikel 3.
De vergoedingen werden budgettair voorzien op het investeringskrediet
2018/020001.18G/0200-01/220800/BESTUUR/CBS/IE.02.
Artikel 4.
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd om de akte
te ondertekenen.
ROM-Stede nbouw
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Wegenis Moerkensheide - Moortelbos - tracé der wegenis

Besluit:
Artikel 1.
De ontworpen rooilijn en het tracé der wegenis zoals voorgesteld op het als bijlage gevoegde
plan worden goedgekeurd.
Artikel 2.
De gronden gelegen binnen de ontworpen rooilijn zullen door de Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen kosteloos en voor openbaar nut worden afgestaan aan de gemeente. Het
zelfde geldt voor wat betreft de goedgekeurde wegenis en de bijhorende uitrustingen.
Artikel 3.
De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zal instaan voor de realisatie (marktconsultatie
en uitvoering) van de totaliteit van de goedkeurde wegenis.
Artikel 4.
In de omgevingsvergunning wordt een gemeentelijke waterafvalbijdrage vastgesteld van
250,00 EUR/woning, te voldoen door Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.
Artikel 5.
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
gemeenteraadsbesluit.
ROM-Milieu
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Samenwerkingsovereenkomst Repair Café Schelde-Leie
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Besluit:
Artikel 1.
De samenwerkingsovereenkomst zoals in bijlage gehecht wordt goedgekeurd. De
samenwerkingsovereenkomst maakt integraal deel uit van dit besluit.
Artikel 2.
Repair Café Schelde-Leie wordt erkend als een concrete uitbreiding van het beleid met
betrekking tot het materialenbeheer, de circulaire economie en de realisatie van de
klimaatdoelstellingen, dit binnen het kader van het burgemeestersconvenant (CO2reductieplan met het Repair Café als één van de pijlers).
Artikel 3.
De werking van het Repair Café wordt gefaciliteerd door infrastructuur aan te bieden, door het
ter beschikking stellen van geschikte accommodatie met inbegrip van de erbij horende
voorzieningen (parking, horeca-materiaal, enz.) en de daaruit voortvloeiende kosten
(verwarming, elektriciteit, waterverbruik, enz.).
Artikel 4.
De gemeente ondersteunt het Repair Café en delegeert de gemeentelijke Repair Caféactiviteiten via een “brugpersoon” aan de kerngroep. De kerngroep beheert alle operationele
activiteiten (van publiciteit en herstelsessies, tot werving van herstellers).
Artikel 5.
De gemeente honoreert het Repair Café Schelde-Leie jaarlijks met een nominatieve subsidie
van 250 euro. Bij aanvang van de nieuwe legislatuur wordt een nieuwe raadsbeslissing
genomen.
Artikel 6.
De werking wordt ondersteund door in de gemeentelijke communicaties op éénduidige wijze
promotie over en info omtrent de werking van het Repair Café Schelde-Leie op te nemen.
Eenduidigheid wordt bereikt onder meer door in alle communicaties zowel het logo van Repair
Café Schelde-Leie als het logo van elk van de drie gemeenten op te nemen.
Artikel 7.
De eindverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ligt bij de beurtelings organiserende
gemeente. De aansprakelijkheid van de vrijwilligers is gedekt in het kader van de
gemeentelijke BA polis indien de gemeente weet wie dit zijn, wanneer zij prestaties leveren
en wat zij doen. De burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwillige en onbezoldigde
medewerkers aan deze activiteit is automatisch gewaarborgd binnen de vaste jaarpremie voor
het geheel van de vrijwillige medewerkers conform het bijvoegsel.
Artikel 8.
De gemeente zal bij de intercommunale IVM op aan dringen dat IVM in haar werkingsgebied
de werking van de Repair Cafés waar mogelijk passend ondersteunt, zowel financieel als
operationeel.
Financiën
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OCMW - jaarrekening 2017 - kennisname

Besluit:
Artikel 1.
Er wordt kennis genomen van de jaarrekening 2017 van het OCMW De Pinte.
Artikel 2.
De gemeenteraad gaat akkoord om het overschot uit de autofinancieringsmarge uit de
jaarrekening 2017 niet terug te vragen.
Artikel 3.
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2017.
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Hulpverleningszone Centrum - Budgetwijziging 2018 - kennisname

Besluit:
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Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2018 HVZ Centrum.
Gemeente raad
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Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

De gemeenteraadsvoorzitter deelt mee dat er een vergadering van de
gemeenteraadscommissie verzelfstandiging en tarifering (COMTAVER) zal plaatsvinden op
maandag 3 september 2018.
Tevens wordt meegedeeld dat een info-avond van de LEM-raad zal plaatsvinden op woensdag
5 september 2018.

Deze lijst ligt ter inzage bij de dienst Interne zaken van 14 september 2018 tot en met 5
oktober 2018 (van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur, uitgezonderd op feestdagen).
Beroep en klachten kunnen ingediend worden bij:
De heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
en
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie binnenlandse aangelegenheden
Markiesstraat 1 (6de verdieping)
1000 Brussel

De Pinte, 14/09/2018

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Wim Vanbiervliet
Voorzitter gemeenteraad
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