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De voorzitter van de gemeenteraad maakt melding van de vijf agendapunten die per
dringende spoed worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze punten werden al eerder
door de administratie doorgestuurd naar de gemeenteraadsleden.
De eerste vier punten hebben te maken met het feit dat de gemeente ingestapt is als
pilootbestuur BBC-2020 en het decreet lokaal bestuur in werking treedt op 1 januari 2019.
De samenwerkingsovereenkomst "Huis van het Kind" is een agendapunt dat doorstroomt van
de OCMW-raad en dient in te gaan op 1/1/2019 teneinde de subsidies te bekomen.
De gemeenteraadsleden gaan eenparig akkoord om deze vijf punten per dringende spoed te
agenderen na agendapunt 15.
De voorzitter van de gemeenteraad meldt dat de zitting wordt opgenomen als test ter
voorbereiding van de decretale verplichting tot het maken van een zittingsverslag van de
raadszittingen en dit vanaf 1 januari 2019.

Goedkeuren verslag vorige vergadering
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Goedkeuren verslag vorige vergadering

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


Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
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Openbaar
IZ-IGS
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Projectvereniging wijk-werkorganisatie Leie en Schelde - wijziging
statuten

Feiten en context
Het PWA-stelsel werd hervormd naar een nieuw Vlaams activeringsinstrument, het
zogenaamde wijk-werken. De gemeente De Pinte trad toe tot de projectvereniging wijkwerkorganisatie Leie en Schelde.
Door het nieuwe decreet lokaal bestuur, dat van toepassing is vanaf 1 januari 2019, zijn de
voorwaarden gewijzigd voor stemgerechtigde bestuursleden van een projectvereniging: naast
burgemeester en schepenen kunnen dit nu ook gemeenteraadsleden zijn.
Hogere regelgeving






Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Decreet houdende intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001
Decreet betreffende wijk-werken van 5 juli 2017
Uitvoeringsbesluit wijk-werken van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017
Decreet over het Lokaal Bestuur

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 21 december 2017 betreffende de toetreding en
statuten van de projectvereniging wijk-werkorganisatie Leie en Schelde

Motivering
In de statuten van de projectvereniging zijn nu nog de bepalingen opgenomen van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Met het oog op een correcte samenstelling van een nieuwe Raad van Bestuur in de volgende
legislatuur, wordt voorgesteld om de statuten nog in 2018 aan te passen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De voorgestelde statutenwijziging wordt goedgekeurd.

3

Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde - wijziging statuten

Feiten en context
De gemeente is lid van het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde.
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het decreet over het lokaal bestuur en naar
aanleiding van een aantal reeds eerder genomen beslissingen door de Algemene Vergadering
van het SVK, dienen onze statuten gewijzigd te worden.
Het ontwerp van de gewijzigde statuten werd besproken op de Raad van Beheer van 19
september 2018, nadien voorgelegd aan de OCMW-raden van de deelgenoten ter advies en
vervolgens goedgekeurd door de Algemene Vergadering van het SVK op 22 november 2018.
Hogere regelgeving




Gemeentedecreet
OCMW-decreet
Decreet over Lokaal Bestuur

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
Gemeente De Pinte
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De statutenwijziging wordt goedgekeurd.
Juridische dienst
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Overeenkomst terbeschikkingstelling grond Blijpoel

Feiten en context
Imewo (= Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en OostVlaanderen) wenst aan de kerk van Zevergem op een perceel van de gemeente De Pinte een
nieuwe cabine te plaatsen voor de uitbating van het elektriciteitsdistributienetwerk.
Het perceel is gelegen langsheen de Blijpoel met een oppervlakte van 25,79 m²
gekadastreerd 2e afdeling sectie A onder deel van nummer 553H.
De toegang naar het nieuw te vormen perceel wordt met rood gearceerde kleur aangeduid op
het opmetingsplan. In deze zone wordt een erfdienstbaarheid van toegang voor personeel,
materieel en materiaal gevestigd. Tevens wordt in deze zone een erfdienstbaarheid voor het
plaatsen en onderhouden van ondergrondse leidingen gevestigd.
Het perceel zal worden terbeschikkinggesteld mits de prijs van 1 euro.
Na ondertekening van de overeenkomst zal er een notariële akte dienen te worden opgesteld.
Hogere regelgeving



Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009

Motivering
De gemeente stelt het openbaar domein ter beschikking ten behoeve van de distributie van
elektriciteit.
In het verleden werd er reeds samengewerkt met het kantoor van notaris Rijckbosch. Steeds
verliep deze samenwerking correct en tijdig.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de overeenkomst goed tot terbeschikkingstelling van een perceel
grond aan IMEWO opdrachthoudende Vereniging, waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is: Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, ingeschreven in het rechtspersonenregister
met ondernemingsnummer 0.215.362.368, ressorterend onder het rechtsgebied Gent, BTWnummer BE 0215.362.368 ten behoeve van het plaatsen van een vergunde
elektriciteitscabine Blijpoel zn, 2e afdeling, sectie A, onder deel van nummer 553H.
Artikel 2.
Notaris Stijn Rijckbosch, met kantoor te De Pinte, Keistraat 113, wordt aangesteld als notaris
voor het verlijden van de akte.
Notaris Rijckbosch zal toepassing maken van artikel 8 van de bijlage van het K.B. van 16
december 1950.
Artikel 3.
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd om de
overeenkomst en de akte te ondertekenen.
ROM-GIS

5

Kosteloze overdracht wegenis Eekbulk

Feiten en context
De volgende personen wensen hun deel van de wegenis in de verkaveling Eekbulk over te
dragen aan de gemeente:
de heer Gerard Vanmeirhaeghe, Loofblommestraat 4, 9051 Gent
mevrouw Anne Vanmeirhaeghe, Reevijver 18, 9840 De Pinte
de heer Dirk Vanmeirhaeghe, Witbakkerstraat 21, 9051 Gent
mevrouw Monique Vanmeirhaeghe, Tuinstraat 6, 9031 Gent
de heer Geert Vanmeirhaeghe, Hemelrijkstraat 51, 9051 Gent
Gemeente De Pinte
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mevrouw Katrien Vanmeirhaeghe, Kleine Gentstraat 22, 9051 Gent
de heer Eric Vanmeirhaeghe, Pulmstraat 18, 9750 Zingem.
De desbetreffende wegenis is gekend bij het kadaster onder eerste afdeling De Pinte, sectie A,
nummer 131 V P0000, met een oppervlakte volgens het kadaster van
achthonderdtweeëntachtig vierkante meter (882m²).
Op 30 maart 2018 heeft notaris Helene De Waele hiervoor een ontwerp van akte opgestuurd
om deze te laten goedkeuren door de gemeenteraad.
De uittreksels van de kadastrale legger zijn toegevoegd aan dit dossier in bijlage, evenals de
stedenbouwkundige inlichtingen en het voorontwerp van de akte.
Hogere regelgeving


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

Vorige beslissingen



Verkavelingsvergunning Eekbulk, gemeentelijk dossiernummer 271, goedgekeurd op
19 mei 1994
Besluit van de gemeenteraad van 23 april 2018 waarbij de kosteloze overdracht van
de wegenis Eekbulk door de firma NV Matexi werd goedgekeurd

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het ontwerp van akte van notaris Helene De Waele, Koning Leopold-II laan 25, 9000 Gent,
voor overdracht aan de gemeente De Pinte van de wegenis en toebehoren in de verkaveling
Eekbulk in De Pinte wordt goedgekeurd.
Volgend perceel kan worden overgedragen aan de gemeente:
Eekbulk, gekadastreerd onder eerste afdeling De Pinte, sectie A, nummer 131 V P0000, met
een oppervlakte volgens kadaster van achthonderdtweeëntachtig vierkante meter (882 m²).
Artikel 2.
De akte betreffende de overdracht zal ondertekend worden door de voorzitter van de
gemeenteraad en Veerle Goethals, algemeen directeur.
Artikel 3.
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan notaris Helene De Waele, Koning
Leopold-II laan 25, 9000 Gent.
Grondzaken
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Gemeentelijke tussenkomst voor de uitvoering van een gescheiden
afvoer van afvalwater en hemelwater op privéterrein n.a.v. werken aan
de openbare riolering in de Zevenster

Feiten en context
De gemeente De Pinte vertrouwde de uitvoering van haar rioolbeleid toe aan FARYS|TMVW.
Het uiteindelijke doel is de uitbouw van een rioleringsstelsel dat voldoet aan de Europese
milieunormen, en dat wordt aangelegd volgens de huidige Vlaamse milieuwetgeving. De
goedkeuring van het herziene zoneringsplan werd op 2 maart 2016 in het Belgisch Staatsblad
gepubliceerd. Dit plan beoogt de verbetering van de huidige waterkwaliteit door:
 de aanleg van riolering die wordt aangesloten op een bestaande of nog te bouwen
collectieve zuiveringsinstallatie
 de bouw van Individuele Behandelingsinstallaties voor Afvalwater (IBA’s)
Het herziene zoneringsplan omvat drie zones:
 Centraal gebied: de zone waar het afvalwater via bestaande collectorleidingen wordt
afgevoerd naar een bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie
 Collectief te optimaliseren buitengebied: de zone waar gekozen werd voor collectieve
inzameling en zuivering van het afvalwater door aanleg van een nieuwe riolering
 Individueel te optimaliseren buitengebied: de zone waar aanleg van een riolering niet
mogelijk is. Daarom is een IBA in deze zone verplicht
De Zevenster valt binnen het collectief te optimaliseren buitengebied. Aangezien de woningen
in de Zevenster momenteel lozen in de grachten van het Parkbos, is ANB vragende partij om
Gemeente De Pinte
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deze cluster zo snel mogelijk af te koppelen. Op 12 januari 2017 heeft het Regionaal
Directiecomité Domeindiensten Centrum de studieopdracht voor dit project gegund aan AB
Infra.
Het project wordt getrokken en gefinancierd door Farys, gezien er enkel binnen de bestaande
verharding gewerkt wordt. De huidige verharding wordt opgebroken, een nieuwe DWAriolering wordt geplaatst en er wordt een nieuwe asfaltverharding aangelegd. De werken zijn
voorzien voor het voorjaar van 2019.
Hogere regelgeving




Decreet van 18 juli 2003 betreffende integraal waterbeleid
Vlaams reglement van 1 juni 1995 inzake milieuvoorwaarden (Vlarem II) en alle
wijzigingen daarvan
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende vaststelling van de
regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke ne bovengemeentelijke
saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen, gewijzigd door het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014

Motivering
De inwoners van de Zevenster worden verplicht om een gescheiden rioleringsstelsel aan te
leggen op privéterrein in het kader van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in hun
straat. Om de individuele kost en dus de financiële last voor de betrokken inwoners te
verminderen komt de subsidie tegemoet in de gemaakte afkoppelingskosten. Preventieve
acties en een aanmoedigingsbeleid ter voorkoming van milieuverontreiniging hebben immers
meer nut dan repressieve acties door politioneel optreden en verbalisering.
Plaats in meerjarenplan en budget


2018/0.SUB_GZ/0310-02/649131/BESTUUR/CBS/IE-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De private percelen gelegen langs het tracé van de voormelde rioleringswerken worden
verplicht om over te gaan tot een volledige scheiding van de vuilwater- en
hemelwaterstromen op hun private terrein, met een gescheiden aansluiting op het
rioleringsnet.
Artikel 2.
De gemeente De Pinte voorziet in een tussenkomst voor de uitvoering van deze
aanpassingswerken op privéterrein. Deze gemeentelijke tussenkomst behelst:
 Het aanstellen (via Farys) van een ontwerper die zal worden belast met de opmaak
van een uitvoeringsplan en meetstaat die dient als technische ondersteuning van de
afkoppelingswerken op privaat terrein in het kader van de gescheiden afvoer van het
afvalwater en hemelwater. De kosten voor deze studieopdracht worden ten laste
genomen door de gemeente via het investeringsfonds van Farys (TMVW-Aquario)
 Een tussenkomst in de kosten voor de uitvoering van de aanpassingswerken: 50% van
de kosten op basis van de voorgelegde facturen met een maximum tussenkomst van
1.000 euro per aan te sluiten woning
Artikel 3.
Deze subsidieregeling is geldig tot en met 31 augustus 2019.

7

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - Wijziging
voorrangsregeling Stationsstraat

Feiten en context
In het voorjaar van 2019 wordt de fietssnelweg F7 verder aangelegd op Grondgebied De
Pinte. De Provincie voorziet om het fietspad tussen de Daningsdreef en de Nijverheidstraat
aan te leggen als volwaardig fietspad. De Nijverheidstraat en Stationsstraat worden
heraangelegd als fietsstraat en krijgen een rode asfaltverharding.
Gemeente De Pinte
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Aangezien deze fietsas reeds druk gebruikt wordt en door deze aanpassingen nog meer
fietsverkeer zal aantrekken, stelt de dienst Grondzaken voor om de voorrangsregeling op het
kruispunt van de Stationsstraat met de Koning Albertlaan en de J. Anthierenslaan aan te
passen.
Momenteel geldt op beide kruispunten voorrang van rechts. Dit leidt tot gevaarlijke situaties
tijdens de spitsuren. De dienst stelt voor om daarom de Stationsstraat voorrang te verlenen
op de beide zijstraten, zodat de fietssnelweg F7 de hoofdroute volgt.
Hogere regelgeving








Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 en
186
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en zijn wijzigingen
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, laatst gewijzigd bij decreet van
28 maart 2014, inzonderheid artikel 5
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens, inzonderheid artikel 4
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009

Adviezen



Advies van de mobiliteitsraad van 28 november 2018
Advies van de politie van 30 november 2018

Motivering
Aangezien de Stationsstraat deel uitmaakt van de fietssnelweg F7 tussen Gent en Deinze
wordt deze door de Provincie aangelegd als fietsstraat. Dit zal gebeuren in het voorjaar van
2019. Gezien dit een drukke hoofdas vormt voor fietsverkeer is het aangewezen om, zoals in
de Oude Gentweg, deze route voorrang te geven. De voorrangsregeling wordt daarom
aangepast op het kruispunt Stationsstraat - Koning Albertlaan en Stationsstraat - J.
Anthierenslaan. In plaats van voorrang van rechts, zullen beide zijstraten voorrang verlenen
aan het verkeer op de Stationsstraat.
Plaats in meerjarenplan en budget


2018/0.WEGEN/0200-01/224200/GEMEENTE/CBS/IE.02

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met de gewijzigde voorrangsregeling op het kruispunt
Stationsstraat - Koning Albertlaan en Stationsstraat - J. Anthierenslaan. In plaats van
voorrang van rechts krijgt de Stationsstraat voorrang op de zijstraten, zodat de fietsers veilig
de fietssnelweg kunnen volgen.
Artikel 2.
Bovenvermelde maatregel wordt gesignaleerd in de Koning Albertlaan en J. Anthierenslaan
met een verkeersbord B5. Op het wegdek wordt een dwarse witte lijn geplaatst ter hoogte
van het verkeersbord.
Artikel 3.
Onderhavig aanvullend verkeersreglement vervangt alle voorgaande reglementen met
betrekking tot de voorrangsregeling op deze kruispunten en gaat in voege 5 dagen na
publicatie van het reglement.
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:
Gemeente De Pinte
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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

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - aanpassen
bebouwde kom

Feiten en context
Op 19 november 2018 werd de zonale snelheidsregeling goedgekeurd door de gemeenteraad.
Deze snelheidszones gaan in voege op 1 februari 2019.
Bij het uitwerken van het signalisatieplan werd opgemerkt dat volgende straten nog geen deel
uitmaken van de bebouwde kom:
 Viergemeten
 Den Duiver
Volgens de zonale snelheidsregeling vallen deze straten binnen de zone 50. Bovendien
voldoen ze aan de kenmerken van een bebouwde kom en zijn alle andere zijstraten van de
Keistraat ook opgenomen in de bebouwde kom. Er wordt daarom voorgesteld om beide
straten op te nemen in de bebouwde kom.
Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 19 november 2018 betreffende de goedkeuring van
de zonale snelheidsregeling

Adviezen



Advies van de mobiliteitsraad van 28 november 2018
Advies van de politie van 30 november 2018

Motivering
Aangezien Den Duiver en Viergemeten aan de voorwaarden van bebouwde kom voldoen en er
in beide straten een snelheidsregime van 50 km/uur geldt, worden de straten opgenomen in
de bebouwde kom.
Plaats in meerjarenplan en budget


2018/0.WEGEN/0200-01/224200/GEMEENTE/CBS/IE.02

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De hierna vermelde straten worden opgenomen in de bebouwde kom:
 Den Duiver
 Viergemeten
De afbakening van de bebouwde kom zal worden aangegeven door middel van de
verkeersborden F1b en F3b. Deze zullen geplaatst worden op volgende locaties:
 Den Duiver, t.h.v. huisnummer 35, ri. Keistraat (UIT), ri. Den Duiver (IN)
 Viergemeten, t.h.v. Keistraat 125 , ri. Keistraat (UIT), ri. Viergemeten (IN)
Artikel 2.
Onderhavig aanvullend verkeersreglement gaat in voege vanaf 1 februari 2019.
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
Gemeente De Pinte
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de lokale politiezone Schelde-Leie
de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare
Werken

VT-Cultuur

9

Vaststelling Lokale erfgoedlijst

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Leen Gryffroy, Schepen
Antoine Van Nieuwenhuyze, Vincent Van Peteghem, Raadsleden
Feiten en context
De gemeentelijke erfgoedlijst werd samengesteld door de erfgoedraad en is onderverdeeld in
zes categorieën:
 Cat. 1: lokaal belangrijke erfgoed
 Cat. 2: erfgoed met suggesties (schrapping of toevoeging) naar de Vastgestelde
Inventaris
 Cat. 3: erfgoed dat vermeld staat op de Vastgestelde Inventaris
 Cat. 4: erfgoed met bovenlokale waarde. De erfgoedraad stelt voor om voor dit
gebouw een beschermingsdossier op te starten
 Cat. 5: erfgoed dat reeds een bescherming geniet omdat het opgenomen is in een
beschermd landschap of dorpsgezicht
 Cat. 6: erfgoed dat beschermd is als monument
Op deze lijst werd aangeduid of een gebouw behandeld werd in de vergaderingen van de
erfgoedraad sinds de laatste vaststelling (maart 2017, kleur blauw), of het gebouw werd
toegevoegd (groen) of een categoriewijziging kreeg (oranje). In een afzonderlijke lijst wordt
weergegeven welke gebouwen niet langer op de lijst staan (rood).
De lijst wordt elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld.
Volgende gebouwen werden sinds de laatste vaststelling toegevoegd aan de lijst:
 Aan de bocht 5
 Baron de Gieylaan 012
 Baron de Gieylaan 107
 Baron de Gieylaan 111
 Baron de Gieylaan 117
 Baron de Gieylaan 141
 Boeregemstraat 013
 Borluutlaan 002
 G. Gezellelaan 003
 G. Gezellelaan 029
 H. Conciencelaan 001
 H. Conciencelaan 018
 H. Conciencelaan 028
 Hondelestraat 001
 Hondelestraat 005
 Kasteellaan 032
 Kasteellaan 038
 Landuitstraat 001
Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 31 augustus 2015 waarbij de erfgoedlijst werd
vastgesteld
Besluit van de gemeenteraad van 6 maart 2017 waarbij de erfgoedlijst werd
vastgesteld

Motivatie stemgedrag
De CD&V-fractie wenst zich te onthouden omwille van de onduidelijkheid van de procedure
voor de toevoeging van objecten.
Met 11 stemmen voor (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Mark Van Neste, Benedikte Demunck,
Trudo Dejonghe, Jeanine De Poorter - Maes, Chantal De Vriese, Simon Suys, Lutgard
Vermeyen, Marijke Eeckhout, Christel Verleyen), 6 onthoudingen (Frans Naessens, Lieven
Lekens, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Laure Reyntjens, Kathleen Ghyselinck)
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Besluit:
Artikel 1.
De lijst met lokaal onroerend erfgoed wordt vastgesteld.
Artikel 2.
De gemeentelijke erfgoedraad wordt om advies gevraagd bij bouw- of sloopaanvragen van de
op de lijst opgenomen gebouwen.
Artikel 3.
De lijst wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld door de gemeenteraad.
Financiën

10

Gemeente De Pinte - Meerjarenplanaanpassing 2018-2020/6

Feiten en context
Een budgetwijziging is alleen vereist voor die veranderingen die niet door een interne
kredietaanpassingen kunnen worden opgevangen (artikel 28 BVR BBC)
De meerjarenplanaanpassing 2018-2020/6 werd in overleg met de diensten en het
managementteam opgesteld.
Vanaf 1 januari 2011 past gemeente De Pinte de regels uit het besluit van 25 juni 2010 van
de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe.
Het ontwerp meerjarenplanaanpassing 2018-2020/6, overeenkomstig artikel 15 tot en met
artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheercyclus
van 25 juni 2010 bestaat uit een strategische nota, financiële doestellingenplan, staat van het
financiële evenwicht en een motivering van de wijzigingen.
De gemeenteraad dient de meerjarenplanaanpassing 2018-2020/6 vast te stellen (artikel 146
§1 gemeentedecreet).
Hogere regelgeving






Gemeentedecreet van 15 juli 2005
Besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
Omzendbrief BB 2018/2 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 20142020 en de budgetten 2019

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 21 december 2017 betreffende de goedkeuring van
de meerjarenplanaanpassing 2017-2019/5
Besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 betreffende de goedkeuring
jaarrekening 2017
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 03 december
2018 houdende goedkeuring van het voorontwerp van de meerjarenplanaanpassing
2018-2020/6

Motivering
Het gecumuleerd budgettaire resultaat uit de jaarrekening 2017 bedraagt 3 937 153,34 euro
en is reeds verwerkt in het meerjarenplanaanpassing 2018-2020/6.
Het voorontwerp van de meerjarenplanaanpassing 6 sluit af met:
 een positief resultaat op kasbasis in elk begrotingsjaar.
 een positieve autofinancieringsmarge:
2018: € 493 159,77
2019: €
16 073,64
2020: € 124 824,72
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Met 12 stemmen voor (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Mark Van Neste, Benedikte Demunck,
Trudo Dejonghe, Jeanine De Poorter - Maes, Leen Gryffroy, Chantal De Vriese, Simon Suys,
Lutgard Vermeyen, Marijke Eeckhout, Christel Verleyen), 8 onthoudingen (Frans Naessens,
Lieven Lekens, Lieve Van Lancker, Antoine Van Nieuwenhuyze, Willem Rombaut, Vincent Van
Peteghem, Laure Reyntjens, Kathleen Ghyselinck)
Besluit:
Artikel 1.
De meerjarenplanaanpassing 2018-2020/6 (referentieperiode 2014-2020) wordt vastgesteld.
Artikel 2.
Dit besluit wordt ter kennis gegeven aan de heer provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen
zoals bedoeld in artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
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Gemeente De Pinte - Budgetwijziging 2018/1

Feiten en context
De budgetwijziging 2018/1 werd in overleg met de diensten en het managementteam
opgesteld.
Vanaf 1 januari 2011 past gemeente De Pinte de regels uit het besluit van 25 juni 2010 van
de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe.
Een budgetwijziging is alleen vereist voor die veranderingen die niet door een interne
kredietaanpassing kunnen worden opgevangen (artikel 28 BVR BBC).
De budgetwijziging 2018/1 bevat, overeenkomstig artikel 16 tot en met artikel 27 van het
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheercyclus van 25 juni 2010,
een beleidsnota, financiële nota en toelichting.
De gemeenteraad dient de budgetwijziging 2018/1 vast te stellen (artikel 154 §2
gemeentedecreet).
Hogere regelgeving






Gemeentedecreet van 15 juli 2005
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
Omzendbrief BB 2018/2 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 20142020 en de budgetten 2019

Vorige beslissingen





Besluit van de gemeenteraad van 21 december 2017 houdende goedkeuring van het
budget 2018
Besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 houdende goedkeuring van de
jaarrekening 2017
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 november 2018
houdende goedkeuring van het ontwerp van de budgetwijziging 2018/1
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 houdende goedkeuring van de
meerjarenplanaanpassing 2018-2020/6

Motivering
Het gecumuleerd budgettair resultaat van 3 937 153,34 euro, uit de jaarrekening 2017, werd
verwerkt in de budgetwijziging 2018/1.
In de budgetwijziging 2018/1 is er
 een positief resultaat op kasbasis van 610 487,55 euro
 een positieve autofinancieringsmarge van 493 159,77 euro
De budgetwijziging 2018/1 past in de meerjarenplanaanpassing 2018-2020/6
Gemeente De Pinte

10/26

Met 12 stemmen voor (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Mark Van Neste, Benedikte Demunck,
Trudo Dejonghe, Jeanine De Poorter - Maes, Leen Gryffroy, Chantal De Vriese, Simon Suys,
Lutgard Vermeyen, Marijke Eeckhout, Christel Verleyen), 8 onthoudingen (Frans Naessens,
Lieven Lekens, Lieve Van Lancker, Antoine Van Nieuwenhuyze, Willem Rombaut, Vincent Van
Peteghem, Laure Reyntjens, Kathleen Ghyselinck)
Besluit:
Artikel 1.
De budgetwijziging 2018/1 wordt vastgesteld.
Artikel 2.
Dit besluit wordt ter kennis gegeven aan de heer provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen
zoals bedoeld in artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
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OCMW De Pinte - Meerjarenplanaanpassing 2014-2020/5

Feiten en context
Vanaf 1 januari 2011 past OCMW De Pinte de regels uit het besluit van 25 juni 2010 van de
Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies
en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe.
De meerjarenplanaanpassing 2014-2020/5 bestaat uit een strategische nota, financieel
doelstellingenplan, staat van het financiële evenwicht en een motivering van de wijzigingen.
De meerjarenplanaanpassing 2014-2020/5 werd ter vaststelling voorgelegd aan de raad van
het OCMW van 12 december 2018.
De financiële nota van het meerjarenplan, de strategische nota van het meerjarenplan wijzigt
inhoudelijk niet.
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020/5 wordt ter vaststelling aan de
gemeenteraad voorgelegd.
Hogere regelgeving







Gemeentedecreet
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn
Besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
Omzendbrief BB 2018/2 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 20142020 en de budgetten 2019

Vorige beslissingen




Besluit van de OCMW-raad van 19 december 2017 betreffende de goedkeuring van de
meerjarenplanaanpassing 2017-2020/4
Besluit van de OCMW-raad van 26 juni 2018 betreffende de goedkeuring jaarrekening
2017
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 november
2018 houdende meerjarenplanaanpassing 2014-2020/5 - advies

Adviezen
In de meerjarenplanaanpassing 2014-2020/5:
 werd het gecumuleerd budgettaire resultaat uit de jaarrekening 2017 van 2 885
575,92 euro verwerkt;
 sluit elk begrotingsjaar af met een positief resultaat;
 bekomen we volgende autofinancieringsmarge in:
o 2018: € 95 719,93
o 2019: - € 105 307,00
o 2020: € 0
Gemeente De Pinte
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De gevraagde gemeentelijke bijdrage uit de meerjarenplanaanpassing 2014-2020/5
actualisatie 2018, blijft ten opzichte van de meerjarenplanaanpassing 2017-2020/4
actualisatie 2017 onveranderd:
 2018: € 1 446 182,91
 2019: € 1 321 073,74
 2020: € 1 388 025,10
De meerjarenplanaanpassing 2014-2020/5 is in evenwicht:
 het kasresultaat is elk jaar positief;
 de autofinancieringsmarge is cumulatief (2014-2020) positief en in het laatste jaar
van het plan (2020) is deze eveneens positief.
De negatieve autofinancieringsmarge in 2019 past in deze voorwaarde.
Met 12 stemmen voor (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Mark Van Neste, Benedikte Demunck,
Trudo Dejonghe, Jeanine De Poorter - Maes, Leen Gryffroy, Chantal De Vriese, Simon Suys,
Lutgard Vermeyen, Marijke Eeckhout, Christel Verleyen), 8 onthoudingen (Frans Naessens,
Lieven Lekens, Lieve Van Lancker, Antoine Van Nieuwenhuyze, Willem Rombaut, Vincent Van
Peteghem, Laure Reyntjens, Kathleen Ghyselinck)
Besluit:
Enig artikel
De meerjarenplanaanpassing 2014-2020/5, actualisatie 2018, van het OCMW De Pinte vast te
stellen.
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OCMW De Pinte - Budgetwijziging 2018/1 - kennisname

Feiten en context
Vanaf 1 januari 2011 past gemeente De Pinte de regels uit het besluit van 25 juni 2010 van
de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe.
Een budgetwijziging is alleen vereist voor die veranderingen die niet door een interne
kredietaanpassing kunnen worden opgevangen (art. 28 BVR BBC). Een budgetwijziging
bestaat uit een verklarende en een financiële nota (art 29 BVR BBC).
De gemeentelijke bijdrage bleef onveranderd op 1 446 182,91 euro.
De raad van het OCMW stelde op 12 december 2018 de budgetwijziging 2018/1 vast.
De gemeenteraad stelt op 19 december 2018 de meerjarenplanaanpassing OCMW 20142020/5 vast.
De budgetwijziging 2018/1 komt integraal uit deze meerjarenplanaanpassing, waarbij de
gemeentelijke bijdrage ongewijzigd blijft.
De gemeenteraad dient van de budgetwijziging 2018/1 kennis te nemen (artikel 150 OCMWdecreet).
Hogere regelgeving






Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn
Besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
Omzendbrief BB 2018/2 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 20142020 en de budgetten 2019

Vorige beslissingen



Besluit van de OCMW-raad van 12 december 2018 betreffende de vaststelling van de
meerjarenplanaanpassing 2014-2020/5 - actualisatie 2018
Besluit van de OCMW-raad van 12 december 2018 betreffende de vaststelling van de
budgetwijziging 2018/1
Gemeente De Pinte
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Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 betreffende de vaststelling van
de meerjarenplanaanpassing 2014-2020/5 - actualisatie 2018

Motivering
In de budgetwijziging 2018/1:
 werd het gecumuleerd budgettaire resultaat uit de jaarrekening 2017 van 2 885
575,92 euro verwerkt;
 sluit het begrotingsjaar af met een positief kasresultaat van 325 756,38 euro;
 bekomen we een autofinancieringsmarge van 95 719,93 euro.
De budgetwijziging 2018/1 past in de meerjarenplanaanpassing 2014-2020/5 als
 het kasresultaat is elk jaar positief;
 de autofinancieringsmarge even positief is.
De gemeentelijke bijdrage bleef onveranderd op 1 446 182,91 euro.
Besluit:
Enig artikel
Kennis te nemen van de budgetwijziging 2018/1 OCMW De Pinte.
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Eenjarig meerjarenplan 2019 - deel OCMW

Feiten en context
De gemeente De Pinte koos ervoor om de nieuwe regels van de beleids- en beheerscyclus al
vanaf 2019 toe te passen, we dienen bijgevolg voor 2019 een éénjarig meerjarenplan op te
maken.
De besturen die vanaf boekjaar 2019 de nieuwe BBC-regelgeving toepassen, kunnen voor het
boekjaar 2019 geen budget meer opmaken. Het éénjarig meerjarenplan vervangt het budget
voor 2019 en bevat de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties voor 2019 met de
bijhorende ramingen en kredieten voor dat jaar.
Omwille van de overgangsperiode tussen de twee legislaturen dient het éénjarig
meerjarenplan voor 2019 niet te passen in het lopende meerjarenplan 2014-2019. Daarom is
de geraamde autofinancieringsmarge voor 2019 in het éénjarig meerjarenplan geen strikt
afdwingbare norm.
Om vanaf de eerste dag van 2019 over uitvoerbare kredieten te beschikken, kunnen de
uittredende raden er voor kiezen om de planning voor 2019 nog in 2018 vast te stellen. In dit
geval stellen de gemeente en het OCMW elk hun deel van het gezamenlijk éénjarig
meerjarenplan vast met toepassing van de bestaande procedure volgens het gemeente- en
OCMW-decreet.
Het éénjarig meerjarenplan is een gezamenlijk beleidsrapport voor gemeente en OCMW, met
één doelstellingenboom waarbij de doelstellingen van beide entiteiten vervlochten zijn. Elk
rechtspersoon blijft afzonderlijk instaan voor de eigen verplichtingen en verbintenissen.
Daarom blijft er een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en
die van het OCMW (schema M3).
Er is geen gemeentelijke bijdrage van de gemeente naar het OCMW.
Het éénjarig meerjarenplan bevat een strategische nota, een financiële nota, een toelichting
en documentatie.
Hogere regelgeving








Gemeentedecreet
OCMW-decreet
Decreet over het lokaal bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
Ministerieel besluit van 20 november 2018 betreffende de gemeenten, OCMW's, AGB's
en welzijnsverenigingen die beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale
besturen toepassen en dit vanaf 1 januari 2019
Gemeente De Pinte
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Vorige beslissingen





Besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
Besluit van de OCMW-raad van 16 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 november 2018
waarbij voorontwerp eenjarig meerjarenplan werd geadviseerd
Besluit van de OCMW-raad van 12 december 2018 waarbij eenjarig meerjarenplan
deel OCMW werd vastgesteld

Motivering
Het éénjarig meerjarenplan 2019 is met uitzondering van de gemeentelijke bijdrage een
identieke overname uit de meerjarenplanaanpassingen 2014-2020 (actualisatie 2018) van
beide entiteiten die eind december op beide raden ter vaststelling zal voorgelegd worden.
In het éénjarige meerjarenplan 2019:
 werd het resultaat van de jaarrekening 2017 van beide entiteiten verwerkt
(opgenomen in de individuele meerjarenplanaanpassingen 2014-2020 actualisatie
2018 van beide entiteiten);
 is het (geconsolideerde) beschikbare budgettaire resultaat positief met 441 836,42
euro;
 bekomen we een (geconsolideerde) negatieve autofinancieringsmarge van 89 233,36
euro.
De autofinancieringsmarge is een criterium voor de beoordeling van het structureel
evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden.
In het verleden was het binnen beide entiteiten, gemeente De Pinte en OCMW De
Pinte, de gewoonte om minstens 3 toekomstige jaren te tonen. In december 2018
wordt aan beide raden, elk voor hun entiteit, een meerjarenplanaanpassing 2018 2020 voorgelegd, waar het evenwicht gehaald wordt in het laatste jaar van het
meerjarenplan, 2020.
Een aantal geconsolideerde kengetallen:

Exploitatie-uitgaven
Exploitatie-uitgaven, incl. GemB
GemB
Sociale Maribel
Exploitatie-ontvangsten
Exploitatie-ontvangsten, incl. GemB
Gem B
Sociale Maribel
Investeringsuitgaven
Investeringsontvangsten
Financieringsuitgaven
Financieringsontvansgten
Budgettair resultaat boekjaar
Gecumuleerde budgettaire res. vorig
boekjaar
Gecumuleerde budgettair resultaat
boekjaar
Bestemde Gelden
Resultaat op kasbasis
Autofinancierinsmarge

OCMW
Gemeente
Geconsolideerd
MJP 2014MJP 20140.MJP 2020/5
2020/6
éénjarig 2019
6.011.041,75 11.246.318,44 17.257.360,19
12.474.672,18
1.321.073,74
92.720,00
4.584.661,01 13.119.237,80 17.703.898,81
5.905.734,75 13.026.517,80
1.321.073,74
92.720,00
217.750,00
3.924.915,79
4.142.665,79
545.418,60
69.533,38
614.951,98
0,00
601.382,98
601.382,98
0,00
4.065.611,00
4.065.611,00
222.361,60
160.691,23
383.052,83
2.904.925,69

811.037,55

3.715.963,24

3.127.287,29

971.728,78

4.099.016,07

3.127.268,65
18,64

529.911,00
441.817,78

3.657.179,65
441.836,42

-105.307,00

16.073,64

-89.233,36

* GemB = Gemeentelijke bijdrage
* Nieuwe boekingsfiches BBC 2020 vragen om Sociale Maribel als ontvangst te verwerken
en niet als uitgave (exploitatie)
In het OCMW werd deze sinds 2011 verwerkt als ontvangst, in de gemeente als uitgave

Gemeente De Pinte

14/26

Met 12 stemmen voor (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Mark Van Neste, Benedikte Demunck,
Trudo Dejonghe, Jeanine De Poorter - Maes, Leen Gryffroy, Chantal De Vriese, Simon Suys,
Lutgard Vermeyen, Marijke Eeckhout, Christel Verleyen), 8 onthoudingen (Frans Naessens,
Lieven Lekens, Lieve Van Lancker, Antoine Van Nieuwenhuyze, Willem Rombaut, Vincent Van
Peteghem, Laure Reyntjens, Kathleen Ghyselinck)
Besluit:
Enig artikel.
Het éénjarig meerjarenplan 2019 - deel OCMW vast te stellen.
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Eenjarig meerjarenplan 2019 - deel gemeente

Feiten en context
De gemeente De Pinte koos ervoor om de nieuwe regels van de beleids- en beheerscyclus al
vanaf 2019 toe te passen, we dienen bijgevolg voor 2019 een éénjarig meerjarenplan op te
maken.
De besturen die vanaf boekjaar 2019 de nieuwe BBC-regelgeving toepassen, kunnen voor het
boekjaar 2019 geen budget meer opmaken. Het éénjarig meerjarenplan vervangt het budget
voor 2019 en bevat de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties voor 2019 met de
bijhorende ramingen en kredieten voor dat jaar.
Omwille van de overgangsperiode tussen de twee legislaturen dient het éénjarig
meerjarenplan voor 2019 niet te passen in het lopende meerjarenplan 2014-2019. Daarom is
de geraamde autofinancieringsmarge voor 2019 in het éénjarig meerjarenplan geen strikt
afdwingbare norm.
Om vanaf de eerste dag van 2019 over uitvoerbare kredieten te beschikken, kunnen de
uittredende raden er voor kiezen om de planning voor 2019 nog in 2018 vast te stellen. In dit
geval stellen de gemeente en het OCMW elk hun deel van het gezamenlijk éénjarig
meerjarenplan vast met toepassing van de bestaande procedure volgens het gemeente- en
OCMW-decreet.
Het éénjarig meerjarenplan is een gezamenlijk beleidsrapport voor gemeente en OCMW, met
één doelstellingenboom waarbij de doelstellingen van beide entiteiten vervlochten zijn. Elk
rechtspersoon blijft afzonderlijk instaan voor de eigen verplichtingen en verbintenissen.
Daarom blijft er een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en
die van het OCMW (schema M3).
Er is geen gemeentelijke bijdrage van de gemeente naar het OCMW.
Het éénjarig meerjarenplan bevat een strategische nota, een financiële nota, een toelichting
en documentatie.
Hogere regelgeving








Gemeentedecreet
OCMW-decreet
Decreet over het lokaal bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
Ministerieel besluit van 20 november 2018 betreffende de gemeenten, OCMW's, AGB's
en welzijnsverenigingen die beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale
besturen toepassen en dit vanaf 1 januari 2019

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
Besluit van de OCMW-raad van 16 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2018 waarbij
voorontwerp eenjarig meerjarenplan werd goedgekeurd
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Besluit van de OCMW-raad van 12 december 2018 waarbij eenjarig meerjarenplan
deel OCMW werd vastgesteld

Motivering
Het éénjarig meerjarenplan 2019 is met uitzondering van de gemeentelijke bijdrage een
identieke overname uit de meerjarenplanaanpassingen 2014-2020 (actualisatie 2018) van
beide entiteiten die eind december op beide raden ter vaststelling zal voorgelegd worden.
In het éénjarige meerjarenplan 2019:
 werd het resultaat van de jaarrekening 2017 van beide entiteiten verwerkt
(opgenomen in de individuele meerjarenplanaanpassingen 2014-2020 actualisatie
2018 van beide entiteiten);
 is het (geconsolideerde) beschikbare budgettaire resultaat positief met 441 836,42
euro;
 bekomen we een (geconsolideerde) negatieve autofinancieringsmarge van 89 233,36
euro.
De autofinancieringsmarge is een criterium voor de beoordeling van het structureel
evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden.
In het verleden was het binnen beide entiteiten, gemeente De Pinte en OCMW De
Pinte, de gewoonte om minstens 3 toekomstige jaren te tonen. In december 2018
wordt aan beide raden, elk voor hun entiteit, een meerjarenplanaanpassing 2018 2020 voorgelegd, waar het evenwicht gehaald wordt in het laatste jaar van het
meerjarenplan, 2020.
Een aantal geconsolideerde kengetallen:

Exploitatie-uitgaven
Exploitatie-uitgaven, incl. GemB
GemB
Sociale Maribel
Exploitatie-ontvangsten
Exploitatie-ontvangsten, incl. GemB
Gem B
Sociale Maribel
Investeringsuitgaven
Investeringsontvangsten
Financieringsuitgaven
Financieringsontvansgten
Budgettair resultaat boekjaar
Gecumuleerde budgettaire res. vorig
boekjaar
Gecumuleerde budgettair resultaat
boekjaar
Bestemde Gelden
Resultaat op kasbasis
Autofinancierinsmarge

OCMW
Gemeente
Geconsolideerd
MJP 2014MJP 20140.MJP 2020/5
2020/6
éénjarig 2019
6.011.041,75 11.246.318,44 17.257.360,19
12.474.672,18
1.321.073,74
92.720,00
4.584.661,01 13.119.237,80 17.703.898,81
5.905.734,75 13.026.517,80
1.321.073,74
92.720,00
217.750,00
3.924.915,79
4.142.665,79
545.418,60
69.533,38
614.951,98
0,00
601.382,98
601.382,98
0,00
4.065.611,00
4.065.611,00
222.361,60
160.691,23
383.052,83
2.904.925,69

811.037,55

3.715.963,24

3.127.287,29

971.728,78

4.099.016,07

3.127.268,65
18,64

529.911,00
441.817,78

3.657.179,65
441.836,42

-105.307,00

16.073,64

-89.233,36

* GemB = Gemeentelijke bijdrage
* Nieuwe boekingsfiches BBC 2020 vragen om Sociale Maribel als ontvangst te verwerken
en niet als uitgave (exploitatie)
In het OCMW werd deze sinds 2011 verwerkt als ontvangst, in de gemeente als uitgave
Met 12 stemmen voor (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Mark Van Neste, Benedikte Demunck,
Trudo Dejonghe, Jeanine De Poorter - Maes, Leen Gryffroy, Chantal De Vriese, Simon Suys,
Lutgard Vermeyen, Marijke Eeckhout, Christel Verleyen), 8 onthoudingen (Frans Naessens,
Lieven Lekens, Lieve Van Lancker, Antoine Van Nieuwenhuyze, Willem Rombaut, Vincent Van
Peteghem, Laure Reyntjens, Kathleen Ghyselinck)
Besluit:
Enig artikel.
Gemeente De Pinte
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Het éénjarig meerjarenplan 2019 - deel gemeente vast te stellen.
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Definiëren begrip dagelijks bestuur (per dringende spoed)

Feiten en context
De gemeenteraad is volgens artikel 41, tweede lid, 8° van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB)
bevoegd om de definitie dagelijks bestuur te bepalen. Met ingang van 1 januari 2019 wordt
het begrip dagelijks bestuur niet meer gekoppeld aan het visum en het budgethouderschap,
doch blijft dit bepalend voor de bevoegdheidsverdeling met betrekking tot
overheidsopdrachten.
De gemeenteraad is volgens artikel 41, tweede lid, 10° DLB immers bevoegd voor het
vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van
overheidsopdrachten tenzij: a) de opdracht past binnen het begrip “dagelijks” bestuur
waarvoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is;
Daartegenover voorziet artikel 56, §3, 5° DLB dat het college van burgemeester en
schepenen bevoegd is om de plaatsingsprocedure en voorwaarden van overheidsopdrachten
vast te stellen voor opdrachten die passen binnen het begrip dagelijks bestuur.
Hogere regelgeving








Gemeentedecreet
OCMW-decreet
Decreet over het lokaal bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
Ministerieel besluit van 20 november 2018 betreffende de gemeenten, OCMW's, AGB's
en welzijnsverenigingen die beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale
besturen toepassen en dit vanaf 1 januari 2019

Vorige beslissingen







Besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
Besluit van de OCMW-raad van 16 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 waarbij het eenjarig
meerjarenplan 2019 werd vastgesteld
Besluit van de gemeenteraad van 12 februari 2007 waarbij “Bepaling van het begrip
“Dagelijks Bestuur” in het kader van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 –
goedkeuring” beslist werd
Besluit van de gemeenteraad van 13 oktober 2008 waarbij de “ Bepaling van het
begrip “dagelijks bestuur” in het kader van het gemeentedecreet – aanpassing beslist
werd
Besluit van de OCMW-raad van 26 maart 2013 in verband met het huishoudelijk
reglement

Motivering
De definitie dagelijks bestuur, zoals opgenomen in het decreet lokaal bestuur, handelt over
het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van
overheidsopdrachten.
Om een soepele en efficiënte werking te behouden dient de definitie dagelijks bestuur
vernieuwd te worden. Hiervoor werden de gemeenteraadsbesluiten 2007 en 2008
overgenomen en toegepast op het decreet lokaal bestuur.
Het vaststellen van het begrip dagelijks bestuur is aangewezen om tot een soepele en
efficiënte dagdagelijkse werking te komen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Gemeente De Pinte
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Besluit:
Artikel 1.
Gemeenteraadsbesluit van 12 februari 2007 “Bepaling van het begrip “Dagelijks Bestuur” in
het kader van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 – goedkeuring” wordt opgeheven op 31
december 2018.
Artikel 2.
Gemeenteraadsbesluit van 13 oktober 2008 “ Bepaling van het begrip “dagelijks bestuur” in
het kader van het gemeentedecreet – aanpassing” wordt opgeheven op 31 december 2018.
Artikel 3.
Volgende overheidsopdrachten vallen binnen het begrip dagelijks bestuur, waarvoor het
college van burgemeester en schepenen bevoegd is om de plaatsingsprocedure en
voorwaarden vast te stellen de opdrachten:
 die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de gemeente;
 die de dagelijkse werking van de gemeente moeten verzekeren;
 die een dringend karakter vertonen en een snel optreden vereisen;
 waarvoor de uitgaven kredieten voor exploitatie en financiering zijn ingeschreven;
 die noodzakelijk zijn wegens dwingende en onvoorziene omstandigheden.
De besluiten van het college in deze zin worden meegedeeld aan de gemeenteraad die
er op zijn eerstvolgende vergadering akte van neemt.
Artikel 4.
Het college van burgemeester en schepenen kan aan overeenkomsten en bijhorende
verbintenissen mbt investeringen wijzigingen aanbrengen die het bij de uitvoering van de
opdracht nodig acht voor zover hier geen bijkomende uitgaven van meer dan 10 procent uit
voortvloeien en dit binnen de grenzen van de beschikbare kredieten. De beschikbare
kredieten zijn af te lezen uit de schema’s van de beleidsdocumenten: meerjarenplan of haar
aanpassing.
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Nominatieve subsidies – reglement (per dringende spoed)

Feiten en context
Op 17 december 2018 werd het eenjarig meerjarenplan 2019 vastgesteld. Het cijfermateriaal
van de nominatieve subsidies is hierin opgenomen.
Het artikel 41 23° van het decreet lokaal bestuur stipuleert: De volgende bevoegdheden
kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen toevertrouwd worden: het
vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.
Met BBC 2020 worden de nominatieve subsidies niet meer automatisch toegekend bij het
vaststellen van het éénjarig meerjarenplan 2019.
Daarom dient de gemeenteraad de nominatieve subsidies in een afzonderlijke reglement toe
te kennen.
Hogere regelgeving








Gemeentedecreet
OCMW-decreet
Decreet over het lokaal bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
Ministerieel besluit van 20 november 2018 betreffende de gemeenten, OCMW's, AGB's
en welzijnsverenigingen die beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale
besturen toepassen en dit vanaf 1 januari 2019

Vorige beslissingen
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Besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
Besluit van de OCMW-raad van 16 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 waarbij het eenjarig
meerjarenplan 2019 werd vastgesteld

Plaats in meerjarenplan en budget



Algemene rekeningen die beginnen met een 649, met uitzondering van subsidies die
onder een premiereglement vallen
Algemene rekeningen die beginnen met een 664

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad kent de nominatieve subsidies 2019 toe volgens het document in bijlage
gehecht.
Artikel 2.
De gemeenteraad geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de
nominatieve subsidies toe te kennen binnen het voorziene krediet per begunstigde zoals
opgenomen in de bijlage.
Een nominatieve subsidie wordt uitgevoerd op basis van een dotatiebesluit of een
subsidieaanvraag.
Een subsidieaanvraag wordt ondersteund met een kasverslag, jaarverslag of
activiteitenverslag waaruit de financiële vraag duidelijk is.
Na controle kan een nominatieve subsidie uitbetaald worden onder voorbehoud dat het
uitvoeren van een nominatieve subsidie een controlerecht inhoudt en dat de nominatieve
subsidie (deels) kan teruggevorderd worden wanneer de subsidie niet wordt aangewend voor
de algemene werking van de begunstigde, aanvrager.
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Eenjarig meerjarenplan 2019 – opdrachten voor werken, leveringen en
diensten nominatief delegeren aan het college burgemeester en
schepenen (per dringende spoed)

Feiten en context
De gemeenteraad is volgens artikel 41 10° van het decreet over het lokaal bestuur bevoegd
voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van
overheidsopdrachten tenzij:
 a) de opdracht past binnen het begrip `dagelijks bestuur', waarvoor het college van
burgemeester en schepenen bevoegd is;
 b) de raad de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden voor die
overheidsopdracht nominatief aan het college van burgemeester en schepenen heeft
toevertrouwd.
Daartegenover staat artikel 56, §3 van het decreet over lokaal bestuur dat stipuleert dat het
college van burgemeester en schepen bevoegd is voor:
 5° de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip
‘dagelijks bestuur’;
 6° de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van
overheidsopdrachten voor de opdrachten waarvoor de gemeenteraad dat nominatief
aan het college van burgemeester en schepenen heeft toevertrouwd.
Op 17 december 2018 werd het éénjarig meerjarenplan 2019 vastgesteld.
Met BBC 2020 wordt de lijst waarmee overheidsopdrachten nominatief gedelegeerd worden
aan het college van burgemeester en schepenen niet meer automatisch toegekend bij het
vaststellen van het éénjarig meerjarenplan 2019.

Gemeente De Pinte
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De gemeenteraad is bevoegd om de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de
voorwaarden voor die overheidsopdrachten nominatief aan het college van burgemeester en
schepenen toe te vertrouwen.
Hogere regelgeving








Gemeentedecreet
OCMW-decreet
Decreet over het lokaal bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
Ministerieel besluit van 20 november 2018 betreffende de gemeenten, OCMW's, AGB's
en welzijnsverenigingen die beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale
besturen toepassen en dit vanaf 1 januari 2019

Vorige beslissingen





Besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
Besluit van de OCMW-raad van 16 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 waarbij het eenjarig
meerjarenplan 2019 werd vastgesteld
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 waarbij de definitie dagelijks
bestuur werd vastgesteld (per dringende spoed)

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad delegeert nominatief de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de
voorwaarden van overheidsopdrachten aan het college van burgemeester en schepenen
volgens de lijst overheidsopdrachten werken, leveringen en diensten uit het eenjarig
meerjarenplan 2019 , zoals gehecht in de bijlage.
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Vrijgestelde verrichtingen visumverplichting (per dringende spoed)

Feiten en context
Op grond van artikel 266 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) zijn de voorgenomen
financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokastroom onderworpen aan een
voorafgaand visum van de financieel directeur. Dit na onderzoek van de wettigheid en
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis.
Voorzien wordt dat de gemeenteraad, na advies van de financieel directeur en binnen de
perken zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering, bepaalde categorieën van verrichtingen
kan uitsluiten van de visumverplichting.
Hogere regelgeving







Gemeentedecreet
OCMW-decreet
Decreet over het lokaal bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
Gemeente De Pinte
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Ministerieel besluit van 20 november 2018 betreffende de gemeenten, OCMW's, AGB's
en welzijnsverenigingen die beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale
besturen toepassen en dit vanaf 1 januari 2019

Vorige beslissingen






Besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
Besluit van de OCMW-raad van 16 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 waarbij het eenjarig
meerjarenplan 2019 werd vastgesteld
Besluit van de gemeenteraad van 12 februari 2007 waarbij de verrichtingen werden
bepaald die vrijgesteld zijn van de voorafgaande visumverplichting
Besluit van de OCMW-raad van 22 december 2009 waarbij de verrichtingen werden
bepaald die vrijgesteld zijn van de voorafgaande visumverplichting

Adviezen
Positief advies op 12 december 2018 van de financieel directeur
Motivering
Om een soepele en efficiënte werking te behouden dient de vaststelling van de vrijgestelde
verrichtingen van de visumverplichting vernieuwd te worden.
De enige wijziging is het bedrag van het visum dat omwille van de integratie gelijkgeschakeld
werd met het bedrag van het OCMW, van 5 500 euro excl. BTW naar 7 500 euro excl. BTW.
De Vlaamse Regering stelde de categorieën van verrichtingen vast die niet kunnen worden
uitgesloten van de visumverplichting. Het gaat om volgende verrichtingen:
 de aanstelling van statutaire personeelsleden;
 de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur;
 de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of
meer;
 de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan 50.000 euro;
 de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en
waarvan het jaarlijks bedrag hoger is dan 25.000 euro;
 de investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan 10.000 euro;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Gemeenteraadsbesluit van 12 februari 2007 waarbij de van visum vrijgestelde verrichtingen
werden vastgesteld, wordt opgeheven op 31 december 2018.
Artikel 2.
De voorwaarden waaronder de financieel directeur de controle, bedoeld in artikel 266 van het
decreet lokaal bestuur, uitoefent worden bepaald als volgt:
 de voorgenomen verbintenissen waarvan het bedrag niet hoger is dan 7 500,00 EUR
excl. BTW zijn vrijgesteld van de voorafgaande visumverplichting;
Om te bepalen of een verrichting uitgesloten is van voorafgaande visumverplichting
houdt de financieel directeur rekening met de volledige looptijd van de voorgenomen
verbintenis.
Een opdracht is in principe beperkt tot 4 jaar, inclusief verlengingen.
Een opdracht kan in functie van de economische realiteit meer dan 4 jaar duren. Dit
wordt omstandig gemotiveerd.
In dat geval houdt de financieel directeur rekening met een forfaitaire looptijd van vier
jaar.
 voor voorgenomen verbintenissen beneden de 7 500,00 EUR excl. BTW kan indien
gewenst het voorafgaand visum aangevraagd worden.
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Samenwerkingsovereenkomst Huis van het Kind De Pinte - SintMartens-Latem (per dringende spoed)

Gemeente De Pinte
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Feiten en context
De gemeenteraad heeft op 1 oktober 2018 een 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 Sint-Martens-Latem. Daarbij werd ook de
gezamenlijke subsidieaanvraag voor de intergemeentelijke dienst "Huis van het Kind"
bekrachtigd. De intergemeentelijke samenwerking tussen De Pinte en Sint-Martens-Latem
start vanaf 1 januari 2019.
De coördinatoren van het Huis van Het Kind van de gemeente De Pinte en van Sint-MartensLatem hebben een voorstel uitgewerkt voor een samenwerkingsovereenkomst tussen beide
besturen.
Hogere regelgeving



Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013
houdende de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning

Vorige beslissingen






Besluit van het bijzonder comité Beleid en Organisatie van 14 augustus 2018 in
verband met het advies van de intergemeentelijke samenwerking "Huis van het Kind"
Besluit van de OCMW-raad van 28 augustus 2018 in verband met de aanvraag tot
intergemeentelijke samenwerking
Besluit van de OCMW-raad van Sint-Martens-Latem van 4 september 2018 in verband
met de goedkeuring tot de opstart van de samenwerking van het Huis van het Kind
Besluit van de gemeenteraad van 17 september 2018 van Sint-Martens-Latem in
verband met de goedkeuring tot de oprichting van een intergemeentelijke dienst 'Huis
van het Kind"
Besluit van de gemeenteraad van 01 oktober 2018 in verband met het advies tot de
samenwerkingsovereenkomst 'Huis van het Kind" De Pinte en Sint-Martens-latem

Motivering
De intergemeentelijke samenwerking tussen De Pinte en Sint-Martens-Latem start vanaf 1
januari 2019. Het is noodzakelijk om de nodige afspraken te maken over de werking van het
"Huis van het Kind" en dit te verwerken in een samenwerkingsovereenkomst.
Deze samenwerkingsovereenkomst is een startdocument. In de toekomst zullen er nieuwe
afspraken gemaakt moeten worden in verband met het "lokaal loket Kinderopvang" en het
"lokaal overleg kinderopvang".
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst "Huis van het Kind" tussen de
gemeente De Pinte en Sint-Martens-Latem, zoals in bijlage gehecht, goed.
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Politiezone Schelde-Leie - dotatie 2019

Feiten en context
De lokale politie wordt niet uitsluitend gefinancierd met federale dotaties. De
gemeentebesturen moeten de financiële middelen van de zones van de lokale politie
aanvullen met een gemeentelijke dotatie.
De gemeentelijke dotatie moet minimaal volstaan om de zone waar de gemeente deel van
uitmaakt over voldoende middelen te laten beschikken zodat alle uitgaven kunnen worden
gedekt die voortkomen uit de vervulling van haar wettelijk verplichte opdrachten.
In de politieraad van 21 november 2018 werd het budget 2019 goedgekeurd.
De gemeenteraad stelt dotatie 2019 vast.
Hogere regelgeving


Gemeentedecreet van 15 juli 2005
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Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus en wijzigingen
Koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en
de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een
meergemeentenpolitiezone en wijzigingen
Omzendbrief 2013/4 betreffende de instructies voor het opstellen van de strategische
meerjarenplanning (2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleidsen beheerscyclus

Vorige beslissingen



Begroting 2019 van de politiezone ‘Schelde-Leie’ zoals goedgekeurd op 21 november
2017 door de politieraad
Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2018 houdende goedkeuring het
eenjarig meerjarenplan 2019

Motivering
De gevraagde dotatie werd conform de verdeelsleutel van 21,62% voor 2019 berekend en
bedraagt 1 056 087,79 euro:
 987 898,31 euro voor de gewone dienst
 68 189,48 euro voor de buitengewone dienst
De gevraagde werkingstoelage van 987 898,31 euro voor 2019 past in het eenjarig
meerjarenplan 2019.
De gevraagde investeringstoelage van 68 189,48 euro voor 2019 past in het eenjarig
meerjarenplan 2019.
Plaats in meerjarenplan en budget



2019/040000.01/0400-00/649530/BESTUUR/CBS/IE-GEEN
2019/040000.01/0400-00/664300/BESTUUR/CBS/IE-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De dotatie 2019 voor de politiezone Schelde-Leie vast te stellen op 987 898,31 euro voor de
gewone begroting en op 68 189,48 euro voor de buitengewone begroting van de politiezone.
Artikel 2.
Een afschrift van onderhavige beraadslagingen zal worden overgemaakt aan de heer
gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en aan de voorzitter van het politiecollege.
Gemeenteraad
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Toekennen van de titel van ereschepen

Feiten en context
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 3 december 2018 beslist om
de procedure op te starten voor de toekenning van de titel van ereschepen aan de heer Mark
Van Neste. Om te voldoen aan de voorwaarden voor de eretitel van schepen, dient de
betrokkene minstens 12 jaar gezeteld te hebben in het schepencollege van de gemeente De
Pinte of in de gemeente Zevergem voor de fusie van 1976 of minstens 6 jaar gezeteld te
hebben in het schepencollege van de gemeente De Pinte of in de gemeente Zevergem voor de
fusie van 1976 en ten minste twaalf jaar bijkomend een mandaat als raadslid bekleed te
hebben. Het college legt de aanvraag ter beoordeling aan de gemeenteraad voor. De
gemeenteraad is bevoegd voor de toekenning van een eretitel van een schepen.
Hogere regelgeving


Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen
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Besluit van de gemeenteraad van 01 januari 2001 in verband met de aanstelling van
de nieuwe raadsleden
Besluit van de gemeenteraad van 23 december 2012 in verband met de aanstelling
van de heer Van Neste als vijfde schepen
Besluit van de gemeenteraad van 02 januari 2007 in verband met de aanstelling van
de heer Van Neste als derde schepen
Besluit van de gemeenteraad van 02 januari 2013 in verband met aanstelling van de
heer Van Neste als tweede schepen
Besluit van de gemeenteraad van 2 september 2013 in verband met het reglement
voor de aanvraag van de eretitel van burgemeester en het toekennen van de eretitels
aan schepenen en gemeenteraadsleden - aanpassen reglement
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2018 in
verband met het opstarten van de procedure voor het toekennen van een eretitel van
schepen

Motivering
De heer Mark Van Neste zetelde in de gemeenteraad van 01/01/2001 tot en met 22/12/2002.
Hij zetelt in het college vanaf 23 december 2002 en zal vanaf de installatievergadering op 2
januari 2019 geen mandaat meer bekleden. De heer Mark Van Neste is van onberispelijk
gedrag en heeft een uittreksel uit het strafregister voorgelegd. Hij stemt in met de voordracht
voor het voeren van de titel van ereschepen.
De heer Mark Van Neste voldoet aan alle voorwaarden voor het toekennen van een eretitel als
schepen.
Zoals bepaald in artikel 35 §2 van het Gemeentedecreet wordt er geheim gestemd:
met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Enig artikel.
De titel van ereschepen wordt toegekend aan de heer Mark Van Neste, wonende te
Goudvinkenlaan 6 te 9840 De Pinte en dit vanaf 03 januari 2019.
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Toekennen van de titel van eregemeenteraadslid

Feiten en context
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 3 december 2018 beslist om
de procedure op te starten voor de toekenning van de titel van eregemeenteraadslid aan de
heer Frans Naessens. Om te voldoen aan de voorwaarden voor de eretitel van
gemeenteraadslid, dient de betrokkene minstens 18 jaar gezeteld te hebben in de
gemeenteraad van De Pinte of in de gemeente Zevergem voor de fusie van 1976. Het college
legt de aanvraag ter beoordeling aan de gemeenteraad voor. De gemeenteraad is bevoegd
voor de toekenning van een eretitel van een gemeenteraadslid.
Hogere regelgeving


Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen






Besluit van de gemeenteraad van 03 januari 1989 in verband met de aanstelling van
de raadsleden
Besluit van de gemeenteraad van 01 januari 1995 in verband met de aanstelling van
de raadsleden
Besluit van de gemeenteraad van 01 januari 2001 in verband met de aanstelling van
de heer Naessens als vierde schepen
Besluit van de gemeenteraad van 02 januari 2007 in verband met de aanstelling van
de heer Naessens als vierde schepen
Besluit van de gemeenteraad van 2 september 2013 in verband met het reglement
voor de aanvraag van de eretitel van burgemeester en het toekennen van de eretitels
aan schepenen en gemeenteraadsleden - aanpassen reglement
Gemeente De Pinte
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Besluit van de gemeenteraad van 18 maart 2013 in verband met het toekennen van
de titel van ereschepen aan de heer Frans Naessens
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2018 in
verband met het opstarten van de procedure voor het toekennen van een eretitel van
gemeenteraadslid

Motivering
De heer Frans Naessens zetelde in de gemeenteraad van 01/01/1989 tot en met 31/12/2000
en van 01/01/2013 tot 31/12/2018.
Hij zetelde in het college vanaf 1 december 2001 tot en met 31 december 2012 en zal vanaf
de installatievergadering op 2 januari 2019 geen mandaat meer bekleden. De heer Naessens
is van onberispelijk gedrag en heeft een uittreksel uit het strafregister voorgelegd. Hij stemt
in met de voordracht voor het voeren van de titel van eregemeenteraadslid
De heer Frans Naessens voldoet aan alle voorwaarden voor het toekennen van een eretitel als
gemeenteraadslid.
Zoals bepaald in artikel 35 §2 van het Gemeentedecreet wordt er geheim gestemd:
met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Enig artikel.
De titel van eregemeenteraadslid wordt toegekend aan de heer Frans Naessens, wonende te
Florastraat 3 te 9840 De Pinte en dit vanaf 03 januari 2019.
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Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

De voorzitter van de gemeenteraad deelt mee dat de verkiezingen van 14 oktober 2018
geldig werden verklaard.

25

Mondelinge vragen

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 Suys informeert naar de stand van zaken in verband met het plaatsen van de
geluidsschermen van Zevergem. Er wordt geantwoord dat het voorstel van gunning werd
overgemaakt ter ondertekening aan de Administrateur-Generaal van het Agentschap voor
Wegen en Verkeer. Er wordt voorzien dat de werken in het voorjaar 2019 zullen worden
opgestart.

Namens de gemeenteraad

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Gemeente De Pinte

Wim Vanbiervliet
Voorzitter gemeenteraad
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Burgemeester
Hilde Claeys

Schepenen

Mark Van Neste

Benedikte Demunck

Trudo Dejonghe

Jeanine De Poorter-Maes

Leen Gryffroy
Raadsleden

Frans Naessens

Lieven Lekens

Lieve Van Lancker

Antoine Van Nieuwenhuyze

Willem Rombaut

Chantal De Vriese

Vincent Van Peteghem

Simon Suys

Lutgard Vermeyen

Marijke Eeckhout

Laure Reyntjens

Kathleen Ghyselinck

Marlies Deconinck

Gemeente De Pinte

Christel Verleyen
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