Gemeenteraad

Bericht aan de bevolking
Vergadering van 19 november 2018
Op de mondelinge vraag van raadslid Van Lancker van 1 oktober werd volgend antwoord
geformuleerd:
Er werd een eerste toelichtingsvergadering gehouden met de betrokken inwoners van de
Zevenster. Er wordt ook overwogen om de hoek met Mieregoed hierbij mee te nemen. Het
aanbestedingsdossier is nog in opmaak met de bedoeling om het dit jaar nog te lanceren.
Samen met de afkoppelingsdeskundige van het studiebureau is er in overleg met Farys een
gehele studie gemaakt en wordt nu nagegaan om Mieregoed ook mee op te nemen in dit
Aquario-dossier. Daarna kan een nieuwe informatievergadering worden georganiseerd.

Goedkeuren verslag vorige vergadering
1

Goedkeuren verslag vorige vergadering

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

Openbaar
IZ-Pe rsoneel

2

Geïntegreerd organogram en de daaruit voortvloeiende formatie van
het gemeente- en OCMW personeel

Besluit:
Artikel 1.
Het geïntegreerd organogram van het gemeente- en OCMW personeel wordt zoals in de
bijlage vastgesteld.
Artikel 2.
De personeelsformatie voor gemeente- en OCMW personeel wordt als volgt vastgesteld:
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Artikel 3.
Volgende functies onder cluster Mens zijn uitdovend:
 Administratief assistent OCMW residentiële ouderenzorg - contractueel - D1-D3 - 1
VTE
 Ploegbaas OCMW - statutair - D4-D5 - 1 VTE
 Administratief hoofdmedewerker Burgerzaken - statutair - C4-C5 - 1 VTE
 Administratief assistent Welzijn - D1- D3 - statutair - 1,7 VTE
 Technicus/zaalwachter - D1-D3 - contractueel - 0,5 VTE
 Bibliotheekbedienden - D1-D3 - statutair - 0,88 VTE
Volgende functies onder cluster Ruimte zijn uitdovend:
 Administratief hoofdmedewerker GIS - C4-C5 - statutair - 1 VTE
 Adjunct dienst Grondzaken (werkleider) - C4-C5 - statutair - 1 VTE
 Ploegbaas wegen en gebouwen - D4-D5 - statutair - 1 VTE
 Ploegbaas groen en feestelijkheden - D4-D5 - statutair - 1 VTE
Volgende functies onder cluster Organisatie zijn uitdovend:
 Logistieke medewerkers - E1-E3 - statutair - 1, 5 VTE
 Administratieve medewerkers - C1-C3 - contractueel - 1,5 VTE
Artikel 4.
Volgende functies maken deel uit van het managementteam:
 Algemeen directeur
 Adjunct-algemeendirecteur
 Financieel directeur
 Beleidsmedewerker
 Clusterhoofd Mens
 Clusterhoofd Ruimte
 Clusterhoofd Organisatie
Artikel 5.
Volgende functies worden waargenomen door personeelsleden van de gemeente of in
samenwerkingsverband:
 Kwaliteitscoördinator OCMW - samenwerkingsverband met de stad Deinze
 Intern preventieadviseur - diensthoofd openbaar patrimonium
 Noodplanning - diensthoofd openbaar patrimonium
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Vertrouwenspersoon - maatschappelijk werker en communicatieambtenaar
Informatieveiligheidsconsulent - samenwerkingsverband met de provincie
Beleidsmedewerker - samenwerkingsverband met OCMW Nazareth

Artikel 6.
De personeelsformatie bestaat, met uitzondering van de decretale graden en de leden van het
managementteam uit contractuele betrekkingen. De statutaire personeelsleden die in dienst
zijn op datum van de inwerkingtreding van deze personeelsformatie behouden hun statutaire
hoedanigheid zolang ze deze functie blijven invullen.
Artikel 7.
De personeelsformatie van gemeente- en OCMW personeel, voortvloeiend uit het
geïntegreerde organogram, zal op 27 november 2018 ter goedkeuring voorgelegd worden aan
de raad van maatschappelijk welzijn. De datum van de inwerkingtreding van deze
personeelsformatie wordt vastgesteld op 1 december 2018.
Artikel 8.
Er wordt voorlopig geen budget voorzien in het meerjarenplan voor de nieuwe functies. Deze
kunnen slechts ingevuld worden als er financiële marge is.
IZ- IGS

3

Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) - buitengewone algemene
vergadering van 12 december 2018 - beraadslagen agenda statutenwijziging - principes betreffende fusies en impact op de
werking van IVM - bepalen mandaat volmachtdrager

Besluit:
Artikel 1.
Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
IVM van 12 december 2018 en aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen:
1. Statutenwijziging - goedkeuring
2. Fusies en impact op werking IVM - goedkeuring principes
3. Activiteiten en strategieën voor volgend boekjaar (2019) - bespreking
4. Begroting IVM 2019 - goedkeuring
5. Project optimalisatie afvalenergiecentrale - stand van zaken
6. Uitzendarbeid - bepaling regels in uitvoering van decreet betreffende de uitzendarbeid
in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen - beslissing
7. Varia.
Artikel 2.
Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde statutenwijziging.
Artikel 3.
Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgestelde principes betreffende de fusies en de impact
op de werking van IVM.
Artikel 4.
Goedkeuring wordt gehecht aan de activiteiten en strategieën voor volgend boekjaar (2019).
Artikel 5.
Goedkeuring wordt gehecht aan de begroting IVM 2019.
Artikel 6.
Goedkeuring wordt gehecht aan het project optimalisatie afvalenergiecentrale.
Artikel 7.
Goedkeuring wordt gehecht aan de bepaling van de regels in uitvoering van het decreet van
27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale
besturen.
Artikel 8.
De vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente wordt
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IVM van 12 december
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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 9.
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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Intergemeentelijke Vereniging Veneco - buitengewone algemene
vergadering van 6 december 2018 - beraadslagen agenda - bepalen
mandaat volmachtdrager

Besluit:
Artikel 1.
De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 6 december
2018 en de daarbij horende documentatie worden goedgekeurd:
1. Akteneming van verslag 58ste jaarvergadering van 12 juni 2018
2. Goedkeuring statutenwijziging, die na goedkeuring door de Vlaamse regering of het
verstrijken van de goedkeuringstermijn uitwerking zal vinden met ingang van 1
januari 2019
3. Goedkeuring code goed bestuur
4. Goedkeuring werkprogramma en begroting 2019
5. Vaststelling presentiegeld en vergoedingen raad van bestuur
6. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders
Artikel 2.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente De Pinte, houder van 96 aandelen, die zal
deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging
Veneco die plaatsvindt op 6 december 2018 om 19.00 u in het 'Cultuur Centrum De
Mastbloem', Waregemsesteenweg 22 te 9770 Kruishoutem, 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 om de
agendapunten van de algemene vergadering uit te voeren
2. Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, in het
geval dat de op 6 december 2018 geplande buitengewone algemene vergadering niet
rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen en daarbij 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 om de agendapunten van de algemene vergadering te
realiseren.
Artikel 3.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone
algemene vergadering van Veneco op 6 december 2018 wordt opgedragen zijn stemgedrag af
te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor opgenomen
in het artikel 1 en 2.
Artikel 4.
Voormelde beslissingen zullen worden uitgevoerd waaronder onder meer kennisgeving
hiervan te verrichten aan de Intergemeentelijke Vereniging Veneco, Panhuisstraat 1 te 9070
Destelbergen en per mail aan info@veneco.be.
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IGS Westlede - buitengewone algemene vergadering van 4 december
2018 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Besluit:
Artikel 1.
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGS Westlede van 4
december 2018 en de daarbij horende documentatie worden goedgekeurd:
1. Goedkeuren verslagen van de algemene vergaderingen van 5 juni 2018
2. Activiteiten en strategie
3. Begroting 2019
4. Uittreding provincie
5. Ontslag en benoeming bestuurders.
Artikel 2.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone
algemene vergadering van IGS Westlede op 4 december 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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Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en
Oost-Vlaanderen (Imewo) - algemene vergadering in buitengewone
zitting van 13 december 2018 - beraadslagen agenda - bepalen
mandaat volmachtdrager

Besluit:
Artikel 1.
De agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de
opdrachthoudende vereniging Imewo van 13 december 2018 worden goedgekeurd:
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde
begroting 2019
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen.
Artikel 2.
Aan de effectief vertegenwoordiger van de gemeente mevrouw Chantal De Vriese,
gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 145,
chantal.devriese@depinte.be of de plaatsvervanger mevrouw Marijke Eeckhout,
gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Frans De Potterstraat 5,
marijke.eeckhout@depinte.be, die zal deelnemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 13 december 2018 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt opgedragen
haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing.
Artikel 3.
Voormelde beslissingen zullen worden uitgevoerd waaronder 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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Projectvereniging 'Platform Omgeving Leie en Schelde' (POLS) goedkeuren statutenwijziging

Besluit:
Artikel 1.
De gewijzigde statuten van de projectvereniging 'Platform Omgeving Leie en Schelde'
afgekort POLS worden goedgekeurd.
Artikel 2.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van POLS & Erfgoedcel
Leie Schelde, Tolpoortstraat 79 te 9800 Deinze.
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TMVS dv - buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018
- beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Besluit:
Artikel 1.
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van 19 december
2018 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten
worden goedgekeurd:
1. Toetredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen
3. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019
4. Begroting
5. Benoemingen
6. Mededelingen
1. Presentiegelden vanaf 2019
2. Overige
7. Varia.
Artikel 2.
Aan de vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van
TMVS dv op 19 december 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 dv, p/a Intercommunaal Beheer TMVW, Stropstraat 1
te 9000 Gent, hetzij per elektronische post op 20181219BAVTMVS@farys.be.
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TMVW ov - buitengewone algemene vergadering van 21 december
2018 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Besluit:
Artikel 1.
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov van 21
december 2018 en de daarbij behorende 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. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019
4. Begroting
5. Benoemingen
6. Mededelingen
1. Presentiegelden vanaf 2019
2. Overige
7. Varia.
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Artikel 2.
Aan de vertegenwoordiger, de heer Wim Vanbiervliet, GR-voorzitter/gemeenteraadslid,
wonende te 9840 De Pinte, Klossestraat 31, wim.vanbiervliet@depinte.be, die zal deelnemen
aan de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op 21 december 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 TMVW ov, p/a Intercommunaal Beheer TMVW, Stropstraat 1
te 9000 Gent, hetzij per elektronische post op 20181221BAVTMVW@farys.be.
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TMVW ov - buitengewone algemene vergadering van 21 december
2018 - aanduiden bijkomend effectief vertegenwoordiger

Besluit:
Artikel 1.
Mevrouw Chantal De Vriese, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan
145, chantal.devriese@depinte.be, wordt bijkomend aangeduid om de gemeente te
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVW ov en wordt gevolmachtigd in
naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen,
alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen
alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze
vergaderingen.
Artikel 2.
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3.
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan TMVW ov, hetzij per post, p/a
Intercommunaal Beheer TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post op
20181221BAVTMVW@farys.be.
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EVA Onderwijs en Samenwerking vzw – Algemene vergadering van 22
november 2018 - Beraadslagen agenda - Bepalen mandaat
volmachtdrager

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 22 november 2018 met als agendapunten:
1. Verwelkoming door de voorzitter
2. Goedkeuring vorig verslag (31/05/2018)
3. Stand van zaken : digitaal registratiesysteem
4. Tussentijdse jaarrekening 2018
5. Uitbreiding werkuren
6. Varia en rondvraag
7. Vastleggen volgende vergadering
Artikel 2.
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene vergadering van
EVA Ons vzw op 22 november 2018 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.
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VZW Sportbeheer eva De Pinte - Algemene vergadering van 29
november 2018 - Beraadslagen agenda en bepalen mandaat van de
volmachtdrager

Besluit:
Artikel 1.
De agenda van de Algemene Vergadering van 29 november 2018 van VZW Sportbeheer eva
De Pinte wordt goedgekeurd:
 Opening vergadering en nazicht volmachten
 Goedkeuring verslag van 31 mei 2018
 Goedkeuring budget 2019
 Aanduiden rekeningnazieners (1 door VZW & 1 door gemeentebestuur)
Artikel 2.
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van
VZW Sportbeheer eva De Pinte van 29 november 2018 wordt opgedragen zijn stemgedrag af
te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.
Artikel 3.
VZW Sportbeheer eva De Pinte ontvangt in 2019 een toelage van €12.290,00 voor de
uitvoering van de sportpromotionele werking.
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EVA Jeugdhuis Impuls vzw - Algemene vergadering van 5 december
2018 - Beraadslagen agenda en bepalen mandaat van de
volmachtdrager

Besluit:
Artikel 1.
Er wordt kennis genomen van de agenda en goedkeuring gegeven aan de agendapunten van
de algemene vergadering van EVA Jeugdhuis Impuls vzw op 5 december 2018 met als
agendapunten:
1. Verwelkoming
2. Goedkeuring verslag van 16 mei 2018
3. Stand van zaken: huidige financiële toestand
4. Begroting 2019
5. Stand van zaken: werken en werking van het JH
6. Varia en rondvraag
7. Vastleggen datum volgende vergadering
Artikel 2.
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
EVA Jeugdhuis vzw van 16 mei 2018 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.
Juridi sche d iens t
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Kennisname ontbinding vzw PWA De Pinte

Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de terugstorting aan de gemeente De Pinte van de
starttoelage van 2.478,94 euro, verstrekt aan PWA De Pinte vzw bij de start-up.
Artikel 2.
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de Algemene Vergadering van PWA De
Pinte vzw om per 28 juni 2018 de vzw vrijwillig te ontbinden en in vereffening te gaan.

15

Grondinname Pintestraat

Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde vergoedingen voor de grondinnames
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waardoor dit besluit het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2003 vervangt, toch wat
betreft het prijsvoorstel.
Artikel 2.
De ontwerpaktes en de daarin opgenomen bedragen worden goedgekeurd.
Artikel 3.
De vergoedingen werden budgettair voorzien op het investeringskrediet
2018/020001.30G/0200-01/220800/BESTUUR/CBS/IE.02.
Artikel 4.
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd om de
akten te ondertekenen.
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Grondinname Veldstraat

Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde vergoeding voor de grondinname.
Artikel 2.
De ontwerpakte en het daarin opgenomen bedrag wordt goedgekeurd.
Artikel 3.
De vergoeding werd budgettair voorzien op het investeringskrediet 2018/020001.29G/020001/220800.
Artikel 4.
De heer Mark Martien, Vlaams commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, wordt
gemachtigd om de akte te ondertekenen.
ROM-Stede nbouw

17

Lokaal Toewijzingsreglement sociale huurwoningen en
doelgroepenplan 'personen met een handicap' - aanpassing

Besluit:
Enig artikel.
Het 'gemeentelijk toewijzingsreglement sociale huurwoningen' en het hieraan gekoppelde
'doelgroepenplan personen met een handicap', zoals gehecht in bijlage, worden goedgekeurd.
ROM-Milieu
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Reglement op het gebruik van een verplaatsbare vaste camera op een
niet-besloten plaats (openbaar domein) inzake sluikstorten en
zwerfvuil

Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad verleent een gunstig advies voor de plaatsing van ‘verplaatsbare’ vaste
camera’s op openbaar domein door de intergemeentelijk opdrachthoudende vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland.
Artikel 2.
De gemeenteraad keurt volgend reglement, over het gebruik van de ‘verplaatsbare’ vaste
camera’s op een niet-besloten plaats, goed:
Art 2.1 Doel van de verwerking van de beelden
Voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen omtrent sluikstort en zwerfvuil bij de
glasbollen en op hotspots. De hotspots worden bepaald door de gemeente, eventueel in
overleg met de lokale politie. Dit zijn plaatsen waar er hinder is van sluikstorten en/of
zwerfvuil. Ook in het geval van vandalisme aan de glasbolsites of aan de camera’s kunnen de
beelden een meerwaarde betekenen.
Aan de hand van de beelden informatie verschaffen aan de politie of sanctionerend ambtenaar
zodat de daders kunnen opgespoord en geïdentificeerd worden.
Art 2.2 Welke beelden worden opgenomen
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De verwerking van de beelden bevat uitsluitend gegevens over bezoekers van de
onmiddellijke omgeving van de camera’s.
De vaste bewakingscamera’s (verplaatsbaar) worden geplaatst op locaties waar er overlast is
van zwerfvuil en/of sluikstort.
Bewakingscamera’s mogen in geen geval beelden opleveren die de intimiteit van een persoon
schenden of gericht zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze,
politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de
gezondheidstoestand.
Art. 2.3 Wijze van verkrijgen
De beelden dienen van zodanige kwaliteit te zijn dat personen en voertuigen dag en nacht
kunnen geïdentificeerd worden.
De gegevens verkregen van de bewakingscamera’s zullen niet in real-time bekeken worden
maar na het bekijken van de opnames. De opnames zullen slechts bekeken worden na het
vaststellen van een sluikstort of de aanwezigheid van zwerfvuil.
Art 2.4 Informatieplicht
Elk heimelijk gebruik van vaste bewakingscamera’s is verboden.
Een plaats betreden waar een pictogram aangeeft dat er vaste camerabewaking plaatsvindt,
geldt als voorafgaandelijke toestemming. De zone onder cameratoezicht wordt gesignaleerd
met aangepaste signalisatie (pictogrammen) ter hoogte van de invalswegen van de
gemeente. De pictogrammen bevatten alle wettelijke verplichtingen.
Art. 2.5 Inzagerecht
Iedere gefilmde persoon heeft het recht op toegang tot de beelden. Dit recht kan natuurlijk
slechts uitgeoefend worden indien de beelden werden opgeslagen en bewaard. Wie toegang
wenst tot zijn gegevens richt hiertoe een gemotiveerd verzoek aan de verantwoordelijke voor
de verwerking. De aanvraag moet vergezeld zijn van voldoende gedetailleerde vermeldingen
teneinde de juiste plaats van de gegevens in de opname te kunnen lokaliseren (datum, uur,
juiste plaats). De privacy van derden die zichtbaar zijn op de film dient beschermd te worden
en de belangen van de veiligheid dienen afgewogen te worden.
Art. 2.6 Verwijdering en vernietiging gegevens
De beelden worden niet langer bijgehouden dan strikt noodzakelijk, dit met een maximum
van 1 maand. Alleen in het geval de gegevens noodzakelijk zijn voor een onderzoek van de
politie of sanctionerend ambtenaar en moeten dienen als bewijsmateriaal tijdens een
rechtszitting, indien beelden een bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf,
van schade, van overlast of het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare
orde, een getuige of slachtoffer, kunnen gegevens langer bewaard worden.
De gegevens worden in dat geval bewaard totdat het opsporingsonderzoek en de
gerechtelijke of bestuurlijke procedure zijn afgerond. Na de gestelde bewaarduur worden de
beelden vernietigd.
Art 2.7 Verantwoordelijke voor de verwerking
De verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden is het gemeentebestuur van De
Pinte.
Art 2.8 Verwerking & toegang tot de beelden
De apparatuur voor het systeem van de camerabewaking staat opgesteld bij IVM, SintLaureinsesteenweg 29 te 9900 EEKLO, teneinde de toegankelijkheid tot het systeem te
kunnen bewaken.
Rechtstreekse toegang tot de beelden hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de
hun opgedragen werkzaamheden:
 De vaststellers GAS-overtreding in dienst van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband IVM
 De lokale politiezone
Deze personen hebben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens die de beelden
opleveren.
Er wordt over gewaakt dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot het systeem.
De beelden moeten een waarmerk bevatten om de echtheid ervan te garanderen.
De gegevens mogen op geen enkele wijze bewerkt worden.
In geval van een onderzoek naar overlast, kan de verwerker de verkregen gegevens
doorgeven aan de gemeentelijke ambtenaren, milieuambtenaren voor het opmaken van een
proces-verbaal van een milieu inbreuk of een milieumisdrijf.
Er worden enkel gegevens verstrekt aan de politie en de gerechtelijke overheden. In het
kader van de opmaak van een bestuurlijk verslag kunnen de gegevens ook verstrekt worden
aan de sanctionerend ambtenaar.
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Artikel 3. Vaststeller GAS
Er wordt machtiging verleend aan de vaststeller GAS, in dienst bij IVM (Intergemeentelijke
opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland), om vaststellingen te
doen inzake sluikstort en zwerfvuil volgens het GAS-reglement.
 Aanstelling van vaststeller GAS voor de bevoegdheden inzake zwerfvuil en sluikstort
volgens de artikels:
Artikel 41 – Achterlaten van afval
Artikel 42 – Huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval
Artikel 43 – Selectieve inzameling
Artikel 44 – Gebruik van de straatvuilnisbak
 Aanstelling van vaststeller GAS, in dienst bij IVM, door de gemeente.
Persoonlijk gegevens van de vaststeller GAS:
Steenbeke Heidi
Burg. Lionel Vandammelaan 7
9900 EEKLO
Geboortedatum: 22/10/1972
 Voorwaarden om aangesteld te kunnen worden als vaststeller:
- Minimaal 18 jaar oud zijn
- Geen strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen (uittreksel uit het strafregister)
- Minstens beschikken over: getuigschrift hoger secundair onderwijs (kopie van het diploma)
- In max. 10 dagen een opleiding van 40u gevolgd hebben in een erkende opleidingsinstelling
(brevet vaststeller GAS uitgegeven door de politieschool)
Artikel 4.
De gemeenteraad keurt de overeenkomst met de intergemeentelijke opdrachthoudende
vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland en de lokale politie inzake het plaatsen van
verplaatsbare vaste camera’s goed.
Artikel 5.
De uitvoeringstijd voor de plaatsing en het gebruik van tijdelijke vaste bewakingscamera’s
wordt beperkt tot 31 december 2025.
Gron dzaken
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Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - invoeren
zonale snelheidsregeling

Besluit:
Artikel 1.
In de hierna vermelde straten wordt een zonale snelheidsregeling van 30 km/uur ingevoerd:
 Aan de Bocht
 Baron de Gieylaan (van het Kerkplein tot aan de rotonde van de post)
 Bachtenboslaan
 Begonialaan
 Bomstraat
 Dorp (van de Blijpoel tot de rotonde Pont-Zuid)
 Elsboslaan
 Florastraat (Beekweg tot Hazelaarspad)
 Gloxinialaan
 Groenpark
 Groenstraat
 Hortensialaan
 J. Anthierenslaan
 Kerkplein
 Koning Albertlaan
 Koning Leopoldlaan
 Kunstschildersweg
 Lindenbulk
 Louis van Houttepark
 Moerkensheide
 Moortelbos
 Nijverheidstraat
 Park te Poldere
 Pintestraat (van het Kerkplein tot de Eeuwfeestlaan)
 Polderbos
 Polderdreef (van het Kerkplein tot de Vredestraat)
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 Salviapark
 Stationsstraat
 Veldstraat (van de Weldendreef tot rotonde Pont-Zuid)
 Willemsdorp
 Wissenbulk
De afbakening van de zonale snelheidsregeling van 30 km/uur zal worden aangegeven door
middel van de verkeersborden F4a en F4b. Deze zullen geplaatst worden op volgende
locaties:
 Baron de Gieylaan, t.h.v. rotonde post, ri. Kerkplein (IN), ri. rotonde post (UIT)
 Begonialaan, t.h.v. aansluiting Baron de Gieylaan, ri. J. Anthierenslaan (IN), ri. Baron
de Gieylaan (UIT)
 Elsboslaan, t.h.v. aansluiting Nieuwstraat, ri. Moerkensheide (IN), ri. Nieuwstraat
(UIT)
 Dorp, t.h.v. aansluiting Blijpoel, ri. Dorp (IN), ri. Pont-Noord (UIT)
 Florastraat, t.h.v. huisnummer 15, ri. Baron de Gieylaan (IN), ri. Langevelddreef (UIT)
 Florastraat, t.h.v. aansluiting Hazelaarspad, ri. Langevelddreef (IN), ri. Baron de
Gieylaan (UIT)
 Gloxinialaan, t.h.v. aansluiting Baron de Gieylaan, ri. Begonialaan (IN) éénrichtingsverkeer
 Groenstraat, t.h.v. spoorwegtunnel, ri. Polderbos (IN), ri. Langevelddreef (UIT)
 Hortensialaan, t.h.v. aansluiting Baron de Gieylaan, ri. Begonialaan (IN) éénrichtingsverkeer
 J. Anthierenslaan, t.h.v. aansluiting Baron de Gieylaan, ri. Stationsstraat (IN), ri.
Baron de Gieylaan (UIT)
 Pintestraat, t.h.v. aansluiting Eeuwfeestlaan, ri. Kerkplein (IN), ri. Nieuwstraat (UIT)
 Polderbos, t.h.v. aansluiting Bommelstraat, ri. Groenstraat (IN), ri. Bommelstraat
(UIT)
 Polderdreef, t.h.v. aansluiting Eeuwfeestlaan, ri. Polderdreef (IN), ri. Pintestraat (UIT)
 Polderdreef, t.h.v. aansluiting Vredestraat, ri. Kerkplein (IN), ri. N60 (UIT)
 Moerkensheide, t.h.v. aansluiting Beekstuk, ri. Moerkensheide (IN), ri. Beekstuk (UIT)
 Pont-Zuid, t.h.v. huisnummer 29, ri. Dorp (IN)
 Nijverheidstraat, t.h.v. huisnummer 8, ri. Stationsstraat (IN), ri. Van Eycklaan (UIT)
 Salviapark, t.h.v. aansluiting Baron de Gieylaan, ri. Salviapark (IN), ri. Baron de
Gieylaan (UIT)
 Veldstraat, t.h.v. aansluiting Weldendreef, ri. Dorp (IN), ri. Molenstraat (UIT)
Artikel 2.
In enkele straten in een schoolomgeving wordt een variabele zone 30 ingevoerd. Deze geldt
tijdens schooldagen van 7.40 uur tot 8.40 uur, 11.40 uur tot 13 uur en van 15.40 uur tot
16.40 uur. Buiten deze uren geldt een snelheidsbeperking van 50 km/uur. In de hierna
vermelde straten wordt de variabele zone 30 ingevoerd:
 Kasteellaan (van de Vredestraat tot huisnummer 14)
 Polderdreef (van huisnummer 13 tot de Graaf H. Goethalslaan)
 Vredestraat
De afbakening van de variabele snelheidsregeling van 30 km/uur zal worden aangegeven door
middel van dynamische verkeersborden F4a en verkeersborden F4b op volgende locaties:
 Kasteellaan, t.h.v. parking post, ri. Borluutlaan (IN), ri. Vredestraat (UIT)
 Kasteellaan, t.h.v. huisnummer 14, ri. Vredestraat (IN), ri. Borluutlaan (UIT)
 Polderdreef, t.h.v. huisnummer 13, ri. N60 (IN), ri. Europaplein (UIT)
 Polderdreef, t.h.v. aansluiting Graaf H. Goethalslaan, ri. Europaplein (IN), ri. N60
(UIT)
 Vredestraat, t.h.v. de ingang van de begraafplaats, ri. Baron de Gieylaan (IN), ri.
Europaplein (UIT)
 Vredestraat, t.h.v. huisnummer 1C, ri. Europaplein (IN), ri. Baron de Gieylaan (UIT)
Artikel 3.
De straten binnen de bebouwde kom behouden het snelheidsregime van 50 km/uur. In de
hierna vermelde straten wordt een zonale snelheidsregeling van 50 km/uur ingevoerd buiten
de bebouwde kom:
 Beukendreef
 Blijpoelstraat (van Scheldehout - Trekweg)
 Boeregemstraat
 Bosstraat
 Deurlestraat
 Grote Steenweg
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 Hageland
 Heirweg
 Hemelrijkstraat
 Hondelestraat
 Kannestraat
 Klein leenstraatje
 Krekelstraat
 Kriekestraat
 Landuitstraat
 Mattestraatje
 Mieregoed
 Molenstraat
 Nieuwstraat
 Oude Gentweg (van de Hemelrijkstraat tot de fietsstraat)
 Polderdreef (van Minnestede tot de N60)
 Potijzerlos
 Pont-Noord (van de Molenstraat - Zwijnaarde)
 Pont-Zuid
 Savaanstraat
 Scheldehout
 Scheldeveldestraat
 Snyersput
 't Kruisken
 Vaerebeke
 Wontergemstraat
 Zevenster
De afbakening van de zonale snelheidsregeling van 50 km/uur zal worden aangegeven door
middel van de verkeersborden ZC43-50 en ZC43/50. Deze worden geplaatst op volgende
locaties:
 Beukendreef, t.h.v. aansluiting Klossestraat, ri. Hemelrijkstraat (IN), ri. Klossestraat
(UIT)
 Blijpoelstraat, t.h.v. aansluiting Scheldehout, ri. Trekweg (IN) op bord einde
bebouwde kom
 Deurlestraat, t.h.v. huisnummer 1, ri. Heirweg (IN) op bord einde bebouwde kom
 Grote Steenweg, t.h.v. aansluiting N60, ri. Den Beer (IN) - éénrichtingsverkeer
 Hemelrijkstraat, t.h.v. aansluiting Klossestraat, ri. Oude Gentweg (IN), ri. Klossestraat
(UIT)
 Jasmijnstraat, t.h.v. aansluiting Polderdreef, ri. Polderdreef (IN) op bord einde
bebouwde kom
 Krekelstraat, t.h.v. aansluiting N60, ri. Hondelestraat (IN), ri. N60 (UIT)
 Leliestraat, t.h.v. aansluiting Polderdreef, ri. Polderdreef (IN) op bord einde bebouwde
kom
 Magaret, t.h.v. aansluiting Polderdreef, ri. Polderdreef (IN) op bord einde bebouwde
kom
 Mieregoed, t.h.v. aansluiting N60, ri. Polderdreef (IN), ri. N60 (UIT)
 Nieuwstraat, t.h.v. rotonde Moerkensheide, ri. Weefstraat (IN) op bord einde
bebouwde kom
 Oude Gentweg, t.h.v. huisnummer 7, ri. Hemelrijkstraat (IN)
 Polderdreef, t.h.v. aansluiting Minnestede, ri. N60 (IN) op bord einde bebouwde kom
 Pont-Noord, t.h.v. aansluiting Molenstraat, ri. Zwijnaarde (IN) op bord einde
bebouwde kom
 Pont-Zuid, t.h.v. huisnummer 29, ri. Landuitstraat (IN) op bord einde bebouwde kom
 Savaanstraat, t.h.v. aansluiting N60, ri. Heirweg (IN) - éénrichtingsverkeer
 Scheldeveldestraat, t.h.v. huisnummer 54, ri. Hemelrijkstraat (IN) op bord einde
bebouwde kom
 't Kruisken, t.h.v. aansluiting Polderdreef, ri. Polderdreef (IN) op bord einde bebouwde
kom
 't Kruisken, t.h.v. aansluiting Hageland, ri. Savaanstraat (IN) op bord einde bebouwde
kom
Op de grens met Nazareth en stad Gent (in Zevergem) begint en start de zone 50 reeds op
grondgebied Nazareth/Gent. De snelheidszones lopen hier in elkaar over.
Artikel 5.
In volgende straten buiten de bebouwde kom geldt eveneens een snelheidsbeperking van 50
km/uur:
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Baron de Gieylaan (Singeldreef - Klossestraat)
Keistraat
Klossestraat
Leeuwerikstraat (Deurlestraat - Keistraat)

De afbakening van de zonale snelheidsregeling van 50 km/uur zal worden aangegeven door
middel van de verkeersborden C43.
Artikel 6.
In volgende straten geldt een specifieke afwijking op de eerder vernoemde
snelheidsbeperkingen:
 Den Beer: 70 km/uur
 Veldstraat (van de Grote Steenweg tot de Molenstraat): 70 km/uur
Artikel 7.
Onderhavig aanvullend verkeersreglement vervangt alle voorgaande reglementen met
betrekking tot de snelheidsregeling op gemeentewegen vanaf 1 februari 2019.
Artikel 8.
Dit reglement wordt in overeenstemming 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
 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

20

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - RADR
Vredestraat - Polderdreef

Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad geeft toestemming om het Rechtsaf-door-Rood-principe in te voeren op het
kruispunt Polderdreef - Vredestraat. Het is echter enkel toegestaan aan fietsers komende van
N60 naar de Vredestraat en aan fietsers komende van de kerk richting de Koning
Boudewijnlaan.
Artikel 2.
Het RADR-principe wordt aangeduid door twee verkeersborden B22, die geplaatst worden op
de aangeduide locaties uit artikel 1.
Artikel 3.
De inbreuken op de bepalingen van deze verordening worden beteugeld met politiestraffen,
voor zover een wet, een algemene of provinciale verordening geen andere straffen voorziet.
Artikel 4.
Dit reglement wordt in overeenstemming 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
 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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Samenwerkingsovereenkomst routetaal fietssnelwegen F45 en F7

Besluit:
Enig artikel.
De samenwerkingsovereenkomst, als bijlage bij dit besluit en er integraal van deel uitmakend,
tussen gemeente De Pinte en provincie Oost-Vlaanderen betreffende de routetaal voor de
fietssnelwegen F45 en F7 op grondgebied De Pinte wordt goedgekeurd.
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Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - gele
onderbroken markering

Besluit:
Artikel 1.
Er wordt een gele, onderbroken markering aangebracht langs volgende locaties, om stilstaanen parkeren te verbieden:
 Kruispunt Koning Albertlaan - Koning Leopoldlaan
 Vredestraat
 Groenstraat ter hoogte van spoorwegtunnel
 Stationsstraat ter hoogte van Huis 10
 Dorp Zevergem ter hoogte van huisnummer 10
 Dorp Zevergem ter hoogte van de Vrije Basisschool
 Kruispunt Pont-Zuid met de Bomstraat
Artikel 2.
Alle bestaande besluiten inzake gele onderbroken markering worden vervangen door
onderhavig besluit.
Artikel 3.
De inbreuken op de bepalingen van deze verordening worden beteugeld met politiestraffen,
voor zover een wet, een algemene of provinciale verordening geen andere straffen voorziet.
Artikel 4.
Een afschrift wordt ter kennisgeving gestuurd aan:
 de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
 de griffie van de politierechtbank van het kanton
 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement
 de lokale politiezone Schelde-Leie
 de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare
Werken
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Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen

Besluit:
Artikel 1.
Op het gemeenteplein worden er twee parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van
elektrische voertuigen, op de locatie aangeduid op het plan in bijlage bij dit besluit.
Artikel 2.
De parkeerplaatsen worden aangeduid door het verkeersteken E9a, met onderbord dat
aanduidt dat de parkeerplaats voorbehouden is voor het opladen van elektrische voertuigen.
Er wordt ook bijhorende markering voorzien.
Artikel 3.
Dit reglement wordt in overeenstemming 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
 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement
 de lokale politiezone Schelde-Leie
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de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare
Werken

Conciërgewoning OCP - verkoop trap

Besluit:
Artikel 1.
Het bod van de kandidaat-koper van 250 euro voor de aankoop van de trap uit de
conciërgewoning van het OCP, wordt aanvaard.
Artikel 2.
De burgemeester en algemeen directeur worden gemachtigd een eenzijdige aankoopbelofte
voor akkoord te ondertekenen en op te sturen naar de betrokkene.
Artikel 3.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot het stellen van de nodige
handelingen tot het sluiten van de verkoop.
Financiën

25

Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn De Pinte - Budget 2019 kennisname

Besluit:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Nicolaas Tolentijn te De Pinte.
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Kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart Zevergem - Budgetwijziging 2018

Besluit:
Artikel 1.
Kennis te nemen van de budgetwijziging 2018/1 van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart.
Artikel 2.
In de eerstkomende budgetwijziging 2018 wordt de exploitatiedotatie voor de kerkfabriek O.L.-Vrouw Hemelvaart geactualiseerd.
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Kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart Zevergem - Budget 2019 - kennisname

Besluit:
Enig artikel.
Kennis te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek O.-L.-Vr. Hemelvaart te Zevergem.
Gemeente raad
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Renovatie gemeentehuis - asbestverwijdering en -cleaning archief

Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de besluiten van het college van burgemeester en
schepenen, waarbij de voorwaarden en gunningswijze werden vastgesteld bij procedure van
hoogdringendheid voor de renovatie van het gemeentehuis:
 Besluit van 4 juni 2018 betreffende de meerwerken in Burgerzaken
 Besluit van 24 september 2018 betreffende de asbestverwijdering en -cleaning van
het archief
Artikel 2.
De gemeenteraad geeft toestemming om in een volgende budgetwijziging 2018 het
investeringskrediet van deze actie te verhogen met 135.000,00 euro.
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Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

De voorzitter van de gemeenteraad deelt mee dat er op 10 december 2018 een vergadering
zal plaatsvinden van de Algemene gemeenteraadscommissie.
Hij meldt dat de notulen van de zitting van de laatste gemeenteraad van deze legislatuur
staande te zitting zullen opgemaakt worden en moeten worden ondertekend door alle
raadsleden.
Ten slotte nodigt hij de raadsleden op 20 december uit voor een maaltijd ter afsluiting van de
legislatuur.

Deze lijst ligt ter inzage bij de dienst Interne zaken van 30 november 2018 tot en met 20
december 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, 30/11/2018

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Wim Vanbiervliet
Voorzitter gemeenteraad
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