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GgCIDePinte

Gemeenteraad

Bericht aan de bevolking
Vergadering van 1 oktober 2018

Openbaar

1

Goedkeuren verslag vorige vergadering

Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd

2

Samenwerkingsovereenkomst Huis van het Kind De Pinte - SintMartens-Latem - advies

Besluit:

Artikel

1.

Er wordt gunstig advies verleend aan de oprichting van een intergemeentelijke dienst 'Huis

van het Kind' door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van De Pinte en SintMartens-Latem.

Artikel 2.

De gezamenlijke subsidieaanvraag voor een intergemeentelijke dienst 'Huis van het Kind'
wordt bekrachtigd

Artikel 3.
Er zal een samenwerkingsovereenkomst worden opgemaakt die voor advies aan de raad zal
worden voorgelegd.

3

in verband met de aanpass¡ng van het organogram en de
' Rapportering
formatie van het gemeentepersoneel

daaruit voortvloeiende

Besluit:

Artikel

1.
De gemeenteraad neemt kennis van de aanpassing van het organogram en de daaruit

voortvloeiende formatie van het gemeentepersoneel.
De

neelsformatie werd als vol t

esteld
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AÉikel 2.
Wijziging in het personeelsbestand
Financiële dienst Administratief medewerker contractueel

E1-E3
E1-E3
E1-E3
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(Cl-C3) +

1 FTEQ

Dienst Vrije tijd Sportpromotor contractueel (81-83) + 0,5 FTEQ
Sportpromotor contractueel (81-83) + 0,5 FTEQ
Uitdovend kader
Administratief hoofdmedewerker Burgerzaken - statutair C4-C5 - 1 FTEQ
Administratief hoofdmedewerker GIS - statutair - C4-C5 -1 FTEQ
Adjunct dienst Grondzaken - statutair - C4-C5 - 1 FTEQ
Milieuconsulent - statutair - C1-C3 - 1 FTEQ
Bibliotheekbediende - statutair - D1-D3 - 0,BB FTEQ

Artikel 3.
Maken deel uit van het managementteam:

.
¡
¡
¡
.
.
.

Gemeentesecretaris
Financieel beheerder
Diensthoofd Interne zaken
Diensthoofd Vrije tijd
Omgevingsambtenaar
DiensthoofdGrondzaken
Diensthoofd Burgerzaken (uitdovend hoofdnnedewerker Burgerzaken)

Artikel 4.

Alle functies zijn voor zowel vrouwelijke als mannelijke personeelsleden toegankelijk

Artikel 5.

Enkel leidinggevende functies worden statutair ingevuld. De niet- leidinggevende functies zijn
uitdovend statutair en zullen in de toekomst contractueel ingevuld worden.

Vernieuwing telefon¡ecentrale - principebeslissing opname budget bij
renplanaanpass¡ng

4

' meerja

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad besluit:

- een nieuwe investeringsactie BACT,11.06 'Vernieuwen telefooncentrale' goeb te keuren
- deze nominatieve actie te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen
- in een volgende meerjarenplanaanpassing de investeringskredieten te voorzien voor een
bedrag van 30 000 euro (inclusief btw).
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Aankoop grond Heirweg ten behoeve van aanleg n¡euw recyclagepark

Besluit:

Artikel

1.
De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoopprijs van 133.161,41 euro

Artikel 2.
De ontwerpakte en het daarin opgenomen bedrag wordt goedgekeurd.

Artikel 3.
De vergoeding wordt budgettair voorzien op het investeringskrediet
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In een volgende budgetwijziging 2018 zal het investeringskrediet van deze actie verhoogd
worden naar 133 161,41 euro.

Artikel4.
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd om de akte
te ondertekenen.
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SamenwerkingsovereenkomstParkbos20l5-2O18-addendum

Besluit:
Enig aftikel.
Het addendum van de samenwerkingsovereenkomst Parkbos 2015-2018, zoals in bijlage
gehecht, wordt goedgekeurd.
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Aanvullend reg¡ement op de politie over het wegverkeer'
snelheidsbeperking gewestweg N60

Besluit:

Artikel

1.
De gemeenteraad geeft positief advies op het voorstel van reglement van het Agentschap
Wegen en Verkeer, dat als bijlage bij dit besluit werd geVoegd.

Artikel 2.
Op grondgebied De Pinte wordt op de gewestweg N6O tussen Gent en Oudenaarde een

snelheidsbeperking van 70 km/uur ingevoerd:
. Tussen kilometerpunt 6,930 en kilometerpunt 7.345, richting Oudenaarde
o Tussen kilometerpunt 7.820 en kilometerpunt 7.130, richting Gent

Artikel 3.
Op het grondgebied van De Pinte wordt op de gewestweg N60 tussen Gent en Oudenaarde
een snelheidsbeperking van 90 km/u ingevoerd:
. Tussen kilometerpuntT.34S en kilometerpunt 8.450, richting Oudenaarde
. Tussen kilometerpunt 8.680 en kilometerpunt 7.820, richting Gent

Artikel 4.
De bepalingen van.artikel 2 en artikel 3 worden ter kennis gebracht van de weggebruikers
door middel van de wettelijk vabtgestelde verkeerstekens.

Artikel 5,
De kosten, verbonden aan het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de verkeerstekens
worden gedragen door het Vlaamse Gewest. De verkeerstekens die strijdig zijn met de
bepalingen van dit reglement moeten onmiddellijk verwijderd worden.

Artikel 6.
Alle bestaande besluiten inzake snelheidsbeperkingen, die betrekking hebben op de in artikel
2 en artikel 3 omschreven weggedeelten worden opgeheven en vervangen door onderhavig
besluit.

I

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - stilstaan- en
parkeerverbod gewestweg N6O

Besluit:

Artikel

1.
De gemeenteraad geeft positief advies op het voorstel van reglement van AWV, dat als bijlage

bij dit besluit gevoegd is.

Artikel 2.
Op grondgebied De Pinte wordt op de gewestweg N60 tussen Gent en Oudenaarde een
stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd :
. Tussen kilometerpunt 5.950 en kilometerpunt 7.130, richting Oudenaarde
. Tussen kilometerpunt 7.890 en kilometerpunt 8.000, richting Oudenaarde
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a

Tussen kilometerpunt 7.130 en kilometerpunt 5.800, richting Gent

Artikel 3.

De bepalingen van Artikel 2. worden ter kennis van de weggebruikers gebracht door middel
van de wettelijk vastgestelde verkeerstekens.

Artikel 4.
De kosten, verbonden aan het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de verkeerstekens
worden gedragen door het Vlaamse Gewest, De verkeerstekens die strijdig zijn met de

bepalingen van dit reglement moeten onmiddellijk verwijderd worden.

Aftikel 5.

Alle bestaande besluiten inzake stilstaan- en parkeerverboden, die betrekking hebben op de in
Artikel 2. omschreven weggedeelten worden opgeheven en vervangen door onderhavig
besluit.
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Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer parkeerplaatsen voor personen met een handicap

Besluit:

Artikel

1.
Er worden één of meerdere parkeerplaatsen voor personen met een handicap voorzien op

uo'n"no;Jrllilii,",
taan 27 ( bi bI iotheek) : 2 pa rkeerpIaatse n
o Kasteellaan (de post): 1 parkeerplaats
. Kasteellaan (OCMW): 2 parkeerplaatsen
. Kerkplein: 3 parkeerplaatsen
. Blijpoel (parking achter kerkhof): 1 parkeerplaats
. Zevergem (kerk): 1 parkeerplaats
. Dorp.(Vrije Basisschool Zevergem): 1 parkeerplaats
. Pont-Zuid B: 1 parkeerplaats
. Koning Albeftlaan 1 (gemeentehuis): 2 parkeerplaatsen
. Pintestraat (sociaal huis): 1 parkeerplaats
. Polderbos (OCP): 2 parkeerplaatsen
o Florastraat (station): 1 parkeerplaats
. Stationsstraat (station): 2 parkeerplaatsen
. Vredestraat (kerkhof): 1 parkeerplaats
o Pintestraat (kerk): 1 parkeerplaats
. J. Anthierenslaan (pendelparking): 3 parkeerplaatsen
. Veldstraat (parking Veldblomme): 1 parkeerplaats
. Sportpark Moerkensheide: 6 parkeerplaatsen
å:tt:il"lrptaatsen

worden aangeduid door het verkeersteken rga, al dan niet met

onderbord.

Artikel 3.

Dit reglement wordt in overeénstemming met de bepalingen van artikel 186 van het
Gemeentedecreet bekend gemaakt. Een afschrift wordt ter kennisgeving gestuurd aan:
. de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
. de griffie van de politierechtbank van het kanton
.o de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement
. de lokale politiezone Schelde-Leie
. de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare
Werken
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Interlokale Vereniging ZOVLA - budget 2018, reken¡ng 2OL7 en
jaarverslag 2OL7

Besluit:

Artikel

1.
De gemeenteraad keurt de rekening 2OL7 van de Interlokale Vereniging ZOVLA goed
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Artikel 2.

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2018 en het jaarverslag2OLT van de
Interlokale Veren iging ZOVLA.

Artikel 3.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de secretaris van de Interlokale Vereniging ZOVLA
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Hulpverlen¡ngszone Centrum - zona¡e verdeelsleutel

Besluit:

Artikel

1.
De verdeelsleutel zoals voorgesteld door de federale werkgroep wordt goedgekeurd en
toegepast om de jaarlijkse bijdrage van elke gemeente aan de Hulpverleningszone Centrum
te bepalen:
Deze verdeelsleutel houdt rekening met volgende criteria en wegingen:

- Residentiële bevolking:

3Oo/o

- Actieve bevolking: 10o/o
- Kadastraal Inkomen: 5o/o
- Belastbaar inkomen: 5olo
- Punctuele Risico's: 50o/o
En is vanaf OL/OL/2OL} van toepassing op alle vanaf dan tot de zone behorende gemeenten.

Artikel 2.

Keurt goed dat een overgangsperiode van 10 jaar gehanteerd wordt om van de bestaande
actuele bijdrage over te gaan naar de federale verdeelsleutel.

Artikel 3,
De concrete verdeelsleutel voor de Hulpverleningszone Centrum is opgenomen in bijlage bij

dit besluit.

L2

Hulpverlen¡ngszone Centrum - explo¡tatie- en investeringsdotat¡e zOLg
voor het dienstjaar 2OL9

Besluit:

Artikel

1.
De dotatie voor het dienstjaar 2019 van 263 872,25 euro voor exploitatie, inclusief de
bijdrage voor pensioenen van .L 299,68 euro en de 23 564,39 euro voor investeringsuitgaven
wordt goedgekeurd.

Artikel 2.
De investeringstoelage 2019 past niet in het gemeentelijk meerjarenplan 5.MJP 20L7-2020.
In de volgende meerjarenplanaanpassing wordt de dotatie van 2019 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.

13

Mededelingen gemeenteraadsvoorz¡tter

t4

Verdere uitwerking van octopusplan (punt aangevraagd door raadsl¡d
Suys)

De gemeenteraadsleden nemen kennis van het document'Resultaten opvolging
aanbevelingen bij gemeente De Pinte', dat door Audit Vlaanderen werd opgemaakt,

Besluit:

Artikel

1.
Akkoord te gaan met het voorstel tot aankoop van een set thermoplasten van het octopusplan
om deze in overleg met de scholen te plaatsen op de gewenste locaties.
Artikel 2.
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In functie van dit voorstel tot aankoop, worden de nodige budgetten voorzien in het
eerstvolgende op te maken budget.
Aftikel 3.
Het college van burgemeester en schepenen krijgt opdracht tot de verdere uitvoering en
realisatie.

Deze lijst ligt ter inzage bij de dienst Interne zaken van 19 oktober 2018 tot en met 7 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
Markieéstraat 1 (6d" verdieping)
1000 Brussel

De Pinte, L5/IO|2OLB

rle Goethals
Algemeen directeur
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Wim Vanbiervliet
Voorzitter gemeenteraad
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