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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
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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, mits aanpassing van de
aanwezigheden.

Openbaar
IZ-Personeel
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Geïntegreerd organogram en de daaruit voortvloeiende formatie van
het gemeente- en OCMW personeel
Gemeente De Pinte
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Feiten en context
In het kader van de integratie van het OCMW met de gemeente werd een nieuw geïntegreerd
organogram opgemaakt. Bij de opmaak van dit organogram werden de verschillende diensten
betrokken. Op de gemeenteraad van 19 december 2016 werd er een visietekst integratie
OCMW en gemeente met een tijdslijn voorgelegd waarbij gesteld werd dat de eerste
resultaten van het ontwerp van geïntegreerd organogram verwacht werden tegen maart
2017. De stuurgroep "integratie" besprak het ontwerp van het organogram gedurende de
jaren 2017 en 2018. Het organogram werd daarna eerst informeel besproken met de
vakorganisaties en op 13 juni 2018 officieel voorgelegd. Op 12 september 2018 werd er door
de vakorganisaties een formeel advies gegeven. Het geïntegreerde organogram is een
volledig nieuw document dat gebaseerd is op een clustermodel. Er zijn drie clusters nl:
“Mens”, “Ruimte” en “Organisatie”. De personeelsformatie, die gebaseerd wordt op dit
organogram, moet worden vastgesteld door de gemeenteraad en door de OCMW-raad. De
personeelsformatie bevat een opsomming van het aantal en de soorten betrekkingen, met
uitzondering van de betrekkingen die in contractueel dienstverband ingesteld worden ter
uitvoering van de werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden.
Het concept van dit organogram wordt ter goedkeuring aan de beide raden voorgelegd.
Gezien de aanzienlijke financiële impact van dit vernieuwde organogram zullen de budgetten
voor de nieuwe functies momenteel niet worden opgenomen in het meerjarenplan.
Hogere regelgeving





Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
OCMW-decreet van 19 december 2008 en latere wijzigingen
Decreet voor lokaal bestuur van 22 december 2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Vorige beslissingen






Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 februari 2016 in
verband met het oprichten van een stuurgroep voor Integratie OCMW-gemeente
Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 in verband met aan aanpassing
van het organogram en de daaruit voortvloeiende formatie van het
gemeentepersoneel
Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 in verband met de visietekst
integratie OCMW en gemeente
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 oktober 2017 in
verband met de aanpassing van het organogram en de daaruit voortvloeiende
formatie van het gemeentepersoneel
Besluit van de OCMW-raad van 30 augustus 2011 in verband met het
personeelsbehoefteplan voor het OCMW

Adviezen
Negatief advies van de vakorganisaties in verband met het geïntegreerde organogram en de
daaruit voortvloeiende formatie van het gemeente- en OCMW personeel
Motivering
De toelichtende nota, opgemaakt door de algemeen directeur, werd in de bijlage toegevoegd.
Om te voldoen aan de eisen van een dynamische en performante organisatie wordt een
volledig nieuw organogram voorgelegd. Met dit gemeenschappelijk organogram krijgen de
beide besturen een beter zicht op de mogelijkheden tot een efficiëntere samenwerking. De
personeelsbezetting optimaliseren is een essentiële voorwaarde voor een betere
dienstverlening. Dit organogram geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan
waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden.
De nieuwe functies zullen, rekening houdend met het budget, pas worden ingevuld zodra er
financiële marge is. Op heden zijn deze nieuwe functies budgettair niet voorzien.
Motivatie stemgedrag
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De CD&V-fractie onthoudt zich omdat zij geen zicht kreeg op het financiële kader waarbinnen
dit organogram zal uitgevoerd worden. Daarnaast zullen er geen financiële middelen voorzien
worden in de meerjarenplanning en de timing om dit nog op de gemeenteraad te brengen is
bijzonder ongelukkig.
Met 13 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, Marlies Deconinck, 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.
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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Administratief medewerker

Contractueel

C1-C3

1

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
 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
Gemeente De Pinte
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Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland (IVM).
De raad van bestuur van IVM stelde in zijn zitting van 7 augustus 2018 de dagorde vast voor
de buitengewone algemene vergadering van IVM van 12 december 2018.
De gemeente werd per aangetekende brief van IVM van 8 augustus 2018 uitgenodigd om deel
te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IVM die plaatsvindt op woensdag
12 december 2018 om 19 u in de vergaderzaal van het administratief gebouw van IVM, SintLaureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo.
Een dossier met de agenda en de informatie betreffende de agendapunten 1 en 2 werd aan de
gemeente overgemaakt.
De nazending met de informatie betreffende de agendapunten 3, 4, 5 en 6 van de
buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018 werd per aangetekende brief
bezorgd op 17 oktober 2018.
Hogere regelgeving







Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de gemeenteraad voor elke algemene vergadering
zijn goedkeuring moet hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en
het mandaat van de vertegenwoordiger moet vaststellen
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen
Artikel 30 bis van de statuten van IVM met cijfergegevens

Vorige beslissingen




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

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de buitengewone algemene vergadering
een debat te voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de buitengewone algemene vergadering
van IVM.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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.
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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
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.

4

Intergemeentelijke Vereniging Veneco - buitengewone algemene
vergadering van 6 december 2018 - beraadslagen agenda - bepalen
mandaat volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente is vennoot van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco.
De gemeente werd per brief van 31 augustus 2018 uitgenodigd om deel te nemen aan de
buitengewone algemene vergadering van Veneco die plaatsvindt op donderdag 6 december
2018 om 19.00 u in Cultuur Centrum De Mastbloem, Waregemsesteenweg 22 te 9770
Kruishoutem.
Een dossier met de dagorde en documentatie bij de agendapunten werd aan de gemeente
overgemaakt.
De nazending inzake de informatie betreffende de andere agendapunten werd per
aangetekende brief bezorgd op 5 oktober 2018.
Hogere regelgeving








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


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

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van Veneco.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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.

5

IGS Westlede - buitengewone algemene vergadering van 4 december
2018 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager
Gemeente De Pinte
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Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij IGS Westlede.
De gemeente werd per brief van 5 oktober 2018 opgeroepen om deel te nemen aan de
buitengewone algemene vergadering van IGS Westlede die op 4 december 2018 plaatsheeft
om 19 u in het hoofdgebouw van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080
Lochristi.
Een dossier met de dagorde en documentatie bij de agendapunten werd aan de gemeente
overgemaakt.
Hogere regelgeving





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

Vorige beslissingen


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

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van IGS
Westlede.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
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.

6

Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en
Oost-Vlaanderen (Imewo) - algemene vergadering in buitengewone
zitting van 13 december 2018 - beraadslagen agenda - bepalen
mandaat volmachtdrager

Gemeente De Pinte
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Feiten en context
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening
in West- en Oost-Vlaanderen.
De gemeente werd per aangetekende brief van 28 september 2018 opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Imewo die op 13 december
2018 om 17 u plaatsheeft in Hotel Brugge Oostkamp, Kapellestraat 146 te 8020 Oostkamp.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van
28 september 2018 werd aan de gemeente overgemaakt.
Hogere regelgeving





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

Vorige beslissingen




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

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van Imewo.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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.
Gemeente De Pinte
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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

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de projectvereniging 'Platform Omgeving Leie en Schelde'
afgekort POLS.
De statuten moeten aangepast worden om conform te zijn met de bepalingen binnen het
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
De raad van bestuur van POLS keurde de aangepaste nieuwe statuten goed tijdens de
bestuursvergadering van 19 september 2018.
De gewijzigde statuten dienen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ter
goedkeuring worden voorgelegd.
Per brief van 21 september 2018 werden de nieuwe statuten aan de gemeente overgemaakt.
Hogere regelgeving



Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen






Besluit van de gemeenteraad van 1 maart 2010 betreffende de goedkeuring van de
ontwerpstatuten van POLS in oprichting
Besluit van de gemeenteraad van 18 februari 2013 betreffende de aanduiding van een
lid en plaatsvervangend lid met raadgevende stem in de raad van bestuur van POLS
Besluit van de gemeenteraad van 24 april 2017 betreffende de vervanging van een lid
met raadgevende stem in de raad van bestuur van POLS
Besluit van de gemeenteraad van 18 februari 2013 betreffende de aanduiding van
twee effectieve leden in de raad van bestuur van POLS
Besluit van de gemeenteraad van 29 maart 2017 betreffende de vervanging van een
bestuurder in de raad van bestuur van POLS

Motivering
De nieuwe samenstelling van de raad van bestuur kan vanaf 1 januari 2019 gebeuren
conform het Decreet over het lokaal bestuur.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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.

8

TMVS dv - buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018
- beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVS dv.
De gemeente werd per aangetekende brief van 25 oktober 2018 opgeroepen om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv die bij beslissing van de
raad van bestuur in zitting van 24 oktober 2018 werd vastgelegd op woensdag 19 december
2018 om 15 u in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Groot-Bijgaarden.
Gemeente De Pinte
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De oproepingsbrief bevat de agenda met documentatie en toelichting bij de agendapunten.
Hogere regelgeving






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

Vorige beslissingen


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

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de buitengewone algemene vergadering
een debat te voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de buitengewone algemene vergadering
van TMVS dv.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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.

9

TMVW ov - buitengewone algemene vergadering van 21 december
2018 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVW ov.
De gemeente werd per aangetekende brief van 6 november 2018 opgeroepen om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov die bij beslissing van de
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raad van bestuur in zitting van 25 oktober 2018 werd vastgelegd op vrijdag 21 december
2018 om 14.30 u in het Concertgebouw Brugge, Het Zand 34 te 8000 Brugge.
De oproepingsbrief bevat de agenda met documentatie en toelichting bij de agendapunten.
Hogere regelgeving






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

Vorige beslissingen


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

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de buitengewone algemene vergadering
een debat te voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de buitengewone algemene vergadering
van TMVW ov.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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.
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

Feiten en context
Gemeente De Pinte
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De gemeente is aangesloten bij TMVW ov.
De gemeente werd per aangetekende brief van 6 november 2018 opgeroepen om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov die bij beslissing van de
raad van bestuur in zitting van 25 oktober 2018 werd vastgelegd op vrijdag 21 december
2018 om 14.30 u in het Concertgebouw Brugge, Het Zand 34 te 8000 Brugge.
De oproepingsbrief bevat de agenda en een overzicht per deelnemer van het aantal aan te
duiden vertegenwoordigers in de algemene vergadering.
De vertegenwoordigers worden aangeduid door de gemeenteraad onder de
gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de gemeente.
De bestuurders, de leden van de adviescomités en het directiecomité kunnen geen
gemeentelijke vertegenwoordiger zijn in de algemene vergadering.
De vertegenwoordiger wordt aangeduid voor de periode vanaf aanduiding tot na de
jaarvergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden.
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke
vergadering.
Hogere regelgeving






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

Vorige beslissingen


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

Motivering
De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een bijkomend effectief volmachtdrager aan te
duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVW ov.
Zoals bepaald in artikel 35 §2 van het Gemeentedecreet wordt er geheim gestemd:


Op naam van Chantal De Vriese - algemene vergadering TMVW ov: 21 stembiljetten
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen

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.

Gemeente De Pinte
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EVA Onderwijs en Samenwerking vzw – Algemene vergadering van 22
november 2018 - Beraadslagen agenda - Bepalen mandaat
volmachtdrager

Feiten en context
Volgens artikel 12. §2. in de statuten van EVA Onsa vzw moet de agenda van de algemene
vergadering voorafgaandelijk ter kennisgeving voorgelegd worden aan de gemeenteraad. De
gemeenteraad spreekt zich uit over de agendapunten en bepaalt het stemgedrag van zijn
vertegenwoordigers.
Hogere regelgeving


Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 waarbij het B-lid en een
plaatsvervanger voor EVA Onsa vzw werd aangeduid
Besluit van de gemeenteraad van 29 maart 2017 waarbij een nieuw plaatsvervangend
B-lid werd aangeduid

Motivering
De gemeenteraad moet zich uitspreken over de agendapunten van de Algemene vergadering
van 22 november 2018 en moet ook het stemgedrag van zijn vertegenwoordigers bepalen.
Het B-lid, mevrouw Demunck, dient op deze Algemene Vergadering dan te handelen volgens
de instructies van de gemeenteraad.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt kennis genomen van de agenda en goedkeuring gegeven aan de agendapunten van
de Algemene vergadering van EVA Onsa vzw op 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.

12

VZW Sportbeheer eva De Pinte - Algemene vergadering van 29
november 2018 - Beraadslagen agenda en bepalen mandaat van de
volmachtdrager

Feiten en context
Zoals beschreven in artikel 13 in de statuten van de VZW Sportbeheer eva De Pinte moet de
agenda van de algemene vergadering voorafgaandelijk voorgelegd worden aan de
gemeenteraad, zodat het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger, het B-lid, kan worden
bepaald.
Het vast contractueel personeel van VZW Sportbeheer eva De Pinte werd opgenomen in het
gemeentelijk organogram. De toelage aan VZW Sportbeheer eva De Pinte, €52.120 zoals
opgenomen in de meerjarenplanning, was niet afgestemd op deze personeelswijziging. Deze
kan dus lager worden ingeschat.
Gemeente De Pinte
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Hogere regelgeving


Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen



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

Motivering
De gemeenteraad moet zich uitspreken over de agendapunten van de algemene vergadering
van 29 november 2018 en het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger, het B-lid, bepalen.
Het B-lid dient op deze Algemene vergadering te handelen volgens de instructies van de
gemeenteraad.
Plaats in meerjarenplan en budget


2019/074002.01/0740-02/649232/BESTUUR/CBS/IE-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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.

13

EVA Jeugdhuis Impuls vzw - Algemene vergadering van 5 december
2018 - Beraadslagen agenda en bepalen mandaat van de
volmachtdrager

Feiten en context
Volgens artikel 8 in de statuten van EVA Jeugdhuis Impuls vzw moet de agenda van de
algemene vergadering voorafgaandelijk ter kennisgeving voorgelegd worden aan de
gemeenteraad. De gemeenteraad spreekt zich uit over de agendapunten en bepaalt het
stemgedrag van zijn vertegenwoordigers.
Hogere regelgeving


Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 2 september 2013 waarin het B-lid en het
plaatsvervangend B-lid voor EVA Impuls vzw wordt aangeduid

Motivering
Gemeente De Pinte
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De gemeenteraad moet zich uitspreken over de agendapunten van de algemene vergadering
van 16 mei 2018 en moet ook het stemgedrag van zijn vertegenwoordigers bepalen. het Blid, de heer Trudo Dejonghe, dient op deze algemene vergadering dan te handelen volgens de
instructies van de gemeenteraad.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt kennis genomen van de agenda en goedkeuring gegeven aan de agendapunten van
de algemene vergadering van EVA 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.
Juridische dienst

14

Kennisname ontbinding vzw PWA De Pinte

Feiten en context
In het kader van de zesde staatshervorming werd het PWA-stelsel overgedragen aan de
gewesten. In Vlaanderen is het PWA-stelsel hervormd naar wijk-werken. Op 7 juli 2017 vond
de definitieve goedkeuring plaats van het decreet wijk-werken en op 29 september 2017 werd
het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende wijk-werken definitief goedgekeurd.
Het nieuwe stelsel wijk-werken is van start gegaan op 1/1/2018.
Door deze nieuwe regelgeving heeft de Algemene Vergadering van PWA De Pinte vzw per 28
juni 2018 besloten de vzw vrijwillig te ontbinden en in vereffening te gaan.
Het saldo van beschikbare middelen bedraagt op heden ongeveer 10 000 euro. De algemene
vergadering van 28 juni 2018 heeft beslist dat dit saldo naar Wijk-Werken Leie en Schelde
gaat.
De Algemene Vergadering heeft ook besloten de starttoelage van 2.478,94 euro, verstrekt
aan PWA De Pinte vzw bij de start-up, terug te storten aan de gemeente De Pinte.
Deze terugstorting dient te gebeuren voorafgaandelijk aan de uiteindelijke vereffening van de
vzw, gezien de algemene vergadering een financieel nul euro eindsaldo dient vast te stellen.
Hogere regelgeving



Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 1994 tot principiële akkoordverklaring
met de oprichting van het PWA De Pinte vzw

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.

Gemeente De Pinte
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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

Feiten en context
Het ontwerpdossier voor de wegenis- en rioleringswerken in de Baron de Gieylaan werd
goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 augustus 2002. Deze werken werden uitgevoerd in
de periode 2004-2005.
Voor het realiseren van dit nieuwe ontwerp werd een grondwervingsdossier met bijhorende
onteigeningstabel opgemaakt door studiebureel Vanderstraeten, Aan de Bocht 24, 9840 De
Pinte. Op 22 december 2003 ging de gemeenteraad akkoord met de grondwerving. Alle
verkopers hebben zich akkoord verklaard met het prijsvoorstel van 50 euro per lopende meter
inname.
Aangezien de grondinnames nooit werden gefinaliseerd in een akte, heeft het college op 9
januari 2017 een landmeter aangesteld voor de opmaak van de plannen en de aanvraag van
het planreferentie- en perceelsidentificatienummer.
Hogere regelgeving


Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 26 augustus 2002 betreffende de goedkeuring van
het ontwerpdossier voor de wegenis- en rioleringswerken in de Baron de Gieylaan –
Pintestraat
Besluit van de gemeenteraad van 22 december 2003 betreffende de grondinnames voorlopige vaststelling
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 januari 2017
betreffende aanstellen landmeter

Plaats in meerjarenplan en budget


2018/020001.30G/0200-01/220800/BESTUUR/CBS/IE.02

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde vergoedingen voor de grondinnames
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

Feiten en context
De eigenaar van het perceel verzocht het gedeelte ingenomen door het fietspad ter hoogte
van de inrit naar de dreef naar het kasteel van Welden op de Veldstraat over te nemen.
Gemeente De Pinte
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Initieel was deze grondaankoop niet voorzien voor de aanleg van de fietspaden in de
Veldstraat aangezien de ontwerper van de werken ervan overtuigd was dat de toegang tot de
dreef toebehoorde tot het openbaar domein.
Het schepencollege van 24 november 2014 verklaarde zich reeds akkoord met het voorstel tot
betaling voor de grondinname.
Hogere regelgeving


Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 november 2014
betreffende fietspaden Veldstraat - bijkomende onteigening

Plaats in meerjarenplan en budget


2018/020001.29G/0200-01/220800

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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-Stedenbouw

17

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

Feiten en context
In navolging van de collegebeslissing van 12 oktober 2015 binnen het kader van het
bouwproject De Rank - Spoorweglaan 19 waarbij de goedkeuring werd gegeven tot de
opmaak van een lokaal toewijsreglement voor sociale huurwoningen en daarmee
samenhangend het doelgroepenplan 'personen met een handicap' keurde het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 7 mei 2018 een geactualiseerde versie van beide
documenten goed. Eerder ging het lokaal woonoverleg in vergadering van 13/10/2015 en
29/03/2018 akkoord met de opmaak en inhoud van beide documenten. Beide documenten
werden aan de gemeenteraad van 28 mei 2018 ter goedkeuring voorgelegd en nadien ook
aan de minister van Wonen.
Met het schrijven van 14 september 2018 laat de minister weten dat het lokaal
toewijzingsreglement sociaal wonen (voorlopig) wordt afgewezen en wordt gevraagd een
aangepast nieuw dossier aan haar voor te leggen rekening houdende met de
afwijzingsgronden vermeld in het schrijven. In essentie dient te worden aangetoond dat de
beoogde doelgroep van De Rank geen andere doelgroepen in de kou zal laten staan. Er wordt
hierbij verwezen naar de verhoudingsgewijze aantallen en typologieën zoals vermeld in de
omzendbrief W/2014/01 houdende het voorbehouden van sociale woningen voor kandidaat
huurders ouder dan 65 jaar. Omdat volgens de minister uit de gegevens van het
voorliggende dossier niet éénduidig blijkt dat voldaan wordt aan deze voorwaarden wordt
gevraagd het dossier in die zin bijkomend te motiveren en bij te sturen (zie brief in bijlage).
Ondertussen vond, op 4 oktober, een lokaal woonoverleg bij de dienst van Wonen-Vlaanderen
plaats met als agendapunt de bijsturing van het dossier naar aanleiding van hogervermeld
schrijven.
Gemeente De Pinte
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Als bijlage gaat de herwerkte versie van zowel het doelgroepenplan als van het lokaal
toewijzingsreglement voorzien van de bijlagen.
Op 1 januari 2008 is het nieuwe sociaal huurbesluit in werking getreden. Dit besluit geeft
uitvoering aan titel VII van de Vlaamse Wooncode Artikel 4 van de Vlaamse Wooncode
formuleert de bijzondere doelstellingen waarmee rekening moet worden gehouden bij het
woonbeleid en dus ook bij de toewijzingssystemen van sociale huurwoningen. Het besluit
geeft de mogelijkheid aan steden en gemeenten om een eigen toewijzingsbeleid te voeren. De
Vlaamse overheid wil gemeenten meer mogelijkheden geven om hun regierol betreffende
wonen te versterken.
Een belangrijk element van een woonbeleid op maat van lokale noden is het beleid
betreffende toewijzing van sociale woningen.
Het Vlaams woonbeleid heeft in het bijzonder aandacht voor de meest behoeftige gezinnen en
alleenstaanden.
Het woonbeleid is gericht op: de realisatie van optimale ontwikkelingskansen voor iedereen,
een optimale leefbaarheid van de wijken, het bevorderen van de integratie van bewoners in
de samenleving, het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen.
De Vlaamse wooncode (art. 95) bepaalt dat een toewijzingsreglement een lokale invulling kan
geven aan de prioriteiten en toewijzingsregels die de Vlaams regering vaststelt.
De Vlaamse Wooncode voorziet (art. 95 §2) dat een toewijzingsreglement tot stand komt in
overleg met de gemeente. De gemeente legt de procedure van de totstandkoming vast. Ze
betrekt bij de totstandkoming de relevante lokale actoren. Het toewijzingsreglement wordt
samen met het administratieve dossier ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering.
In het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het
sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (het sociaal
huurbesluit) wordt het toewijzingsreglement verder uitgewerkt. In de betreffende artikels
(art. 26 tot art. 29) wordt verstaan onder "de gemeente": de gemeente of het
intergemeentelijk samenwerkingsverband (art. 25).
Hogere regelgeving



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

Vorige beslissingen






Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 oktober 2015
houdende akkoord tot opmaak van het lokaal toewijsreglement en het hieraan
gekoppelde doelgroepenplan
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 april 2018 houdende
de stedenbouwkundige vergunning 20170195 Volkshaard Spoorweglaan 19 waarbij de
vergunning werd verleend tot het slopen van bestaande gebouwen en het bouwen van
21 sociale huurwoningen voor volwassenen met een verstandelijke beperking
Besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 houdende de goedkeuring van het
lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen en het doelgroepenplan 'personen
met een handicap'
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 november 2018
houdende akkoord tot opmaak van het lokaal toewijsreglement en het hieraan
gekoppelde doelgroepenplan

Adviezen








Lokaal woonoverleg van 13 oktober 2015
Lokaal woonoverleg van 29 maart 2018
Lokaal woonoverleg van 4 oktober 2018
Lokaal woonoverleg van 6 november 2018
Deinse Bouwmaatschappij van 21 december 2015, positief advies
SVK Leie-Schelde van 14 december 2015 positief advies
Thaleia vzw van 30 oktober 2015 positief advies

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Gemeente De Pinte
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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

Feiten en context
De gemeenteraad keurde op 25 juni 2018 de samenwerking goed met IVM voor het plaatsen
van een mobiele camera op het grondgebied.
De lokale politiezone Schelde-Leie verleende voor de bewakingscamera’s een gunstig advies
op 4 juni 2018.
Zoals voorzien in artikel 5§2 van de wet van 1 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en
het gebruik van bewakingscamera’s, zoals gewijzigd bij Wet van 12 november 2009, 3
augustus 2012 en 4 april 2014 dient de gemeenteraad van de betrokken gemeente een
positief advies te formuleren.
Aan de hand van beide adviezen zal de verwerker de plaatsing vervolledigen en de beslissing
meedelen aan de lokale politiezone in het kader van de nieuwe Privacywetgeving van
25/05/2018, dit uiterlijk de dag vóór de camera’s in gebruik worden genomen.
Volgens de laatste recente wetgeving is het noodzakelijk om een geldigheidstermijn te
bepalen in de gemeenteraadsbeslissing voor het gebruik ‘tijdelijke’ vaste camera’s.
IVM adviseert dan ook aan de deelnemende gemeenten om als geldigheidstermijn
31/12/2025 te nemen.
Hogere regelgeving













Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42 en
43
Wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet)
Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009, 3 augustus
2012 en 4 april 2014 (Camerawet)
Koninklijk Besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt
aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt, zoals gewijzigd door het koninklijk
besluit van 21 augustus 2009
Ministeriele omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart
2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s zoals
gewijzigd door de omzendbrief van 13 mei 2011
14 december 2017 - De federale ministerraad keurde een voorontwerp van wet tot
wijziging van een aantal wetten over het gebruik van (bewakings)camera's goed. De
nieuwe camerawet zal opgesplitst worden in een luik politioneel gebruik, dat volledig
nieuw is en technisch gezien opgenomen zal worden in de Wet op het Politieambt
(WPA), en in een luik dat de bestaande Camerawet (Wet van 21 maart 2007) zal
wijzigen.
27 april 2016 – verordening betreffende de verwerking van persoonsgegevens van
natuurlijke personen in de EU door een natuurlijk persoon, een onderneming of een
organisatie, in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens
21 maart 2018 - Wet tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van
camera’s door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart
2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, van de wet
van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere
veiligheid4 mei 2016 – toepassing vanaf 25 mei 2018_nieuwe Privacywetgeving, de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
8 mei 2018 - Koninklijk Besluit van betreffende de aangiften van de plaatsing en het
gebruik van bewakingscamera’s en betreffende het register van de
beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera’s

Vorige beslissingen

Gemeente De Pinte
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Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 april 2018 betreffende
de groepsaankoop camera's
Besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 betreffende de goedkeuring van het
cameraproject

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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
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
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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.
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.
Grondzaken
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Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - invoeren
zonale snelheidsregeling

Feiten en context
In de periode 2015 - 2018 werd er gewerkt aan de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan
voor De Pinte.
De eerste fase in dit proces was de oriëntatiefase: het oplijsten van suggesties en knelpunten.
In deze fase werd er geluisterd naar de bekommernissen, ideeën en problemen van de
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burgers en adviesraden via verschillende communicatiekanalen. Deze fase vond plaats in het
najaar van 2015. De binnengekomen reacties werden gebruikt om bijkomend
verkeersonderzoek uit te voeren in het voorjaar van 2016.
Het participatietraject (fase 2) startte in het najaar van 2016. De inwoners van De Pinte
konden participeren bij het uitwerken van de voorstellen. Op 30 november 2016 werd er een
inspraakavond georganiseerd in het OCP. Aan de hand van gesprekstafels konden burgers
hun mening geven over de voorstellen die studiebureau Maes uitgewerkt had. Nadien hadden
burgers de mogelijkheid om hun mening te formuleren op de website
www.depinteonderweg.be tot en met 15 januari 2017.
Het openbaar onderzoek vond plaats in de periode van 8 januari 2018 tot en met 28 februari
2018. Om het mobiliteitsplan toe te lichten werd er op 11 januari 2018 een infovergadering
gehouden. In het kader van het openbaar onderzoek werden er 35 bezwaarschriften en 2
adviezen ontvangen. Deze werden behandeld door de mobiliteitsraad van 14 maart 2018. Het
verslag van deze vergadering werd, samen met het goedgekeurde ontwerp van het
mobiliteitsplan, op 7 mei 2018 doorgestuurd naar het Departement Mobiliteit en Openbare
Werken om voor te leggen op de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) van 28 mei 2018. Op
basis van de bezwaarschriften, het advies van de mobiliteitsraad en van de RMC heeft
studiebureau Maes de nodige aanpassingen gedaan aan het mobiliteitsplan.
Gedurende het volledige traject werd de mobiliteitsraad iedere vergadering ingelicht over de
stand van zaken van het mobiliteitsplan: studiebureau Maes heeft een aantal keer het dossier
toegelicht, er werd verslag gebracht van de adviezen van de Gemeentelijke
Begeleidingscommissie, de Regionale Mobiliteitscommissie en de stand van zaken van het
dossier. Er werd meerdere malen advies gevraagd aan de mobiliteitsraad over verschillende
aspecten van het mobiliteitsplan gedurende het volledige traject. De mobiliteitsraad kon ook
iedere vergadering opmerkingen en suggesties geven of vragen stellen.
Het mobiliteitsplan werd uiteindelijk goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 juni 2018. In
het mobiliteitsplan is de onderverdeling van De Pinte in zonale snelheidsregimes opgenomen.
Alle wegen op grondgebied De Pinte worden daardoor ingedeeld in 2 snelheidsregimes:
 Zone 30
 Zone 50
Op het volledige grondgebied van De Pinte geldt een snelheidsbeperking van 50 km/uur.
Hiervan wordt afgeweken in het centrum van De Pinte en Zevergem, waar een
snelheidsbeperking geldt van 30 km/uur. In Den Beer, de Grote Steenweg (Wontergemstraat
- Den Beer) en de Veldstraat (Grote Steenweg - Molenstraat) geldt een snelheidsbeperking
van 70 km/uur. De snelheidsbeperking van 70 km/uur op de Grote Steenweg zal pas
ingevoerd worden na de aanleg van vrijliggende fietspaden. Voorlopig geldt in de Grote
Steenweg dus ook een snelheidsbeperking van 50 km/uur.
Hogere regelgeving








Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
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
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 21 december 2017 betreffende de goedkeuring van
het ontwerp van het mobiliteitsplan
Besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 betreffende goedkeuring van het
mobiliteitsplan 2018 - 2023

Adviezen





Advies
Advies
Advies
Advies

van
van
van
van

gemeente Sint-Martens-Latem van 27 januari 2017
de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) van 31 januari 2017
de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) van 31 mei 2017
de regionale mobiliteitscommissie (RMC) van 3 juli 2017
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Advies van de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) van 25 oktober 2017
Advies van de mobiliteitsraad van 14 maart 2018 betreffende de bezwaren van het
openbaar onderzoek
Advies van de regionale mobiliteitscommissie (RMC) van 28 mei 2018

Motivering
In het mobiliteitsplan van De Pinte werd voorgesteld om de wegen op grondgebied De Pinte in
te delen in twee snelheidsregimes: zone 30 en zone 50. Om deze snelheidsbeperkingen te
kunnen invoeren dient een algemeen reglement op de politie over het wegverkeer te worden
goedgekeurd door de gemeenteraad.
Plaats in meerjarenplan en budget


2018/P020001.05/0200-01/224107/BESTUUR/CBS/P.IE.03

Met 13 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, Marlies Deconinck, 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.
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)
 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)
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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
 Hageland
 Heirweg
 Hemelrijkstraat
 Hondelestraat
 Kannestraat
 Klein leenstraatje
 Krekelstraat
 Kriekestraat
 Landuitstraat
 Mattestraatje
 Mieregoed
 Molenstraat
 Nieuwstraat
 Oude Gentweg (van de Hemelrijkstraat tot de fietsstraat)
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 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:
 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

Gemeente De Pinte

27/38

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

Feiten en context
In 2013 zijn de verkeersborden B22 en B23 aan de wegcode toegevoegd. Deze borden
betekenen resp. dat fietsers door het rood naar rechts mogen afslaan en door het rood
rechtdoor mogen rijden. Enkele steden en gemeenten hebben deze borden reeds geïnstalleerd
op een aantal kruispunten. Vooral in Brussel en Gent zijn er reeds meerdere kruispunten
aangepast.
De borden werden ingevoerd onder meer op vraag van de Fietsersbond, die van mening is dat
verkeerslichten doorgaans bedoeld zijn om het autoverkeer te regelen. Ze gelden ook voor
fietsers, maar op veel kruispunten kan er veilig door het rood gefietst worden. Hierdoor staan
fietsers vaak te wachten voor het rode licht. De gemeente kan op lokaal niveau fietsen
efficiënter en aantrekkelijker maken door op bepaalde plaatsen de doorgang voor fietsers te
versoepelen.
Op 27 mei 2018 heeft een inwoner gevraagd of het mogelijk is om Rechtsaf-door-Rood
(RADR) in te voeren voor fietsers op het kruispunt Polderdreef - Vredestraat. Voor fietsers
komende van de N60 is dit een relatief veilige beweging, gezien het fietspad zonder
problemen gevolgd kan worden.
De mobiliteitsraad heeft dit voorstel besproken op 27 juni 2018 en is van mening dat het
RADR-principe ingevoerd kan worden komende van de N60 naar de Vredestraat en komende
van de Vredestraat richting de kerk. De politie adviseerde op 29 oktober 2018 echter om
enkel Rechtsaf-door-Rood toe te laten op de as van de Polderdreef, nl. komende van de N60
naar de Vredestraat en komende van de kerk naar de Koning Boudewijnlaan. De bewegingen
van de zijstraten op de Polderdreef zijn volgens hen niet wenselijk, gezien de kans op
conflicten tussen afslaande fietsers en deze die het fietspad in de Polderdreef volgen
(waaronder veel jonge fietsers die zich van en naar de lagere school begeven).
Stad Gent heeft laten weten dat zij reeds op 24 locaties dergelijke borden hebben, waarvan
de eerste in 2014. Het RADR-principe wordt in het algemeen erg positief ontvangen. Er
hebben bovendien nog geen geregistreerde ongevallen plaatsgevonden die werden
veroorzaakt door RADR.
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
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Adviezen



Advies van de mobiliteitsraad van 27 juni 2018
Advies van de politie van 29 oktober 2018

Motivering
Er wordt gevraagd om fietsers toe te laten rechtsaf te slaan door het rood op het kruispunt
Vredestraat - Polderdreef. Hiervoor is een aanvullend reglement op de politie over het
wegverkeer vereist.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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

21

Samenwerkingsovereenkomst routetaal fietssnelwegen F45 en F7

Feiten en context
Op 5 februari 2018 heeft de gemeente zich akkoord verklaard met de inplanting van de
Bovenlokale en Lokale Functionele Fietsroutenetwerken op grondgebied De Pinte. Op 1 maart
2018 heeft de provincie Oost-Vlaanderen de bouwstenencatalogus met routetaal voor de
fietssnelwegen bezorgd aan de gemeente. Hierbij werden ook de locaties en het type
borden/markeringen voor de fietssnelweg F45 op grondgebied De Pinte aangeleverd. Op 12
maart 2018 werd het bebordingsplan goedgekeurd door het college. De provincie heeft
vervolgens de borden en wegmarkeringen geplaatst voor 1 april 2018. In het voorjaar van
2019 zal de fietssnelweg F7 naar Deinze aangelegd worden en zal ook daar de nodige
bebording en wegmarkering voorzien worden door de provincie.
De kostprijs voor de realisatie van de signalisatie en markeringen van de fietssnelwegen is
100% ten laste van de Provincie. Ook de ontwerpkosten worden gedragen door de Provincie.
Na oplevering wordt de gemeente eigenaar van de bebording en markering fietssnelwegen en
staat de gemeente in voor het onderhoud en het beheer ervan.
Daarom heeft de Provincie op 12 september 2018 twee exemplaren opgestuurd van de
samenwerkingsovereenkomst voor de uitrol van 'routetaal fietssnelwegen' op de
fietssnelwegen F45 (Gent - Oudenaarde - Kortrijk) en F7 (Gent - Deinze - Kortrijk) op
grondgebied De Pinte. Deze overeenkomst werd reeds door de deputatie ondertekend in
zitting van 6 september 2018. De Provincie vraagt om de voorwaarden in deze
samenwerkingsovereenkomst goed te keuren door de gemeenteraad.
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Vorige beslissingen



Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 februari 2018
betreffende de inplanting van de BFF en LFF op grondgebied De Pinte
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2018
betreffende de routetaal fietssnelwegen

Motivering
De Provincie vraagt om de samenwerkingsovereenkomst in verband met de 'routetaal
fietssnelwegen' goed te keuren.
Plaats in meerjarenplan en budget


2018/0.WEGEN/0200-01/613230/BESTUUR/CBS/IE-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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

Feiten en context
Voor het plaatsen van gele onderbroken markering op het openbaar domein, als aanduiding
van zones waar een stilstaan- en parkeerverbod geldt, is een aanvullend reglement op de
politie over het wegverkeer vereist.
De markeringen werden aangebracht op locaties waar frequent wagens foutief stilstaan- en/of
parkeren, of waar parkeren door de breedte van de straat probleem geeft naar passage toe
van andere weggebruikers.
Hogere regelgeving








Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van 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
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009

Motivering
Het aanbrengen van de gele onderbroken markeringen op de locaties in dit besluit, is nodig
om de doorgang op deze locaties niet te belemmeren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt een gele, onderbroken markering aangebracht langs volgende locaties, om stilstaanen parkeren te verbieden:
 Kruispunt Koning Albertlaan - Koning Leopoldlaan
 Vredestraat
Gemeente De Pinte
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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

Feiten en context
Op 22 augustus 2016 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de brief
van Eandis van 3 juni 2016 inzake de uitrol van elektrische laadinfrastructuur. Deze
verplichting voor de Vlaamse distributienetbeheerders bestaat uit:
 De opmaak van een situeringsplan van publiek toegankelijke laadpunten voor
basisinfrastructuur
 De aanbesteding, plaatsing, onderhoud en commerciële uitbating van maximaal 7.000
bijkomende laadpunten
 De oprichting van een gezamenlijke databank en loketfunctie
 De verwerking van meldingen van laadpunten
Het college van burgemeester en schepenen ging in op het aanbod van Eandis voor de
plaatsing van één publieke laadpaal. Voor deze laadpaal worden geen kosten aangerekend
aan de gemeente voor de plaatsing, aansluiting en uitbating.
In overleg met de gemeente besliste Eandis om de laadpaal te plaatsen op het
gemeenteplein. Op deze locatie kunnen twee wagens op hetzelfde moment opladen. Voor het
vrijhouden van beide parkeerplaatsen is een aanvullend reglement vereist.
Hogere regelgeving









Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
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
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Ministeriële omzendbrieven van 3 april 2001 en 25 april 2003 betreffende het
voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009

Vorige beslissingen


Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 augustus 2016
betreffende de uitrol van elektrische laadinfrastructuur
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Motivering
Voor het vrijhouden van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen is een
aanvullend reglement vereist.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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
 de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare
Werken
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Conciërgewoning OCP - verkoop trap

Feiten en context
De dienst Vrije Tijd stelt voor om de trap in de conciërgewoning van het OCP te verwijderen
en te vervangen door een platform. Deze trap wordt nooit gebruikt. Door de trap te
verwijderen komt er zowel op het gelijkvloers als op het eerste verdiep ruimte vrij om
materiaal te bewaren.
De technische uitvoeringsdienst zal deze werken zelf uitvoeren. Het nodige materiaal hiervoor
werd reeds in maart 2018 aangekocht.
In eerste instantie was het de bedoeling om de trap naar het recyclagepark te brengen. De
dienst Grondzaken stelt echter voor om de trap te verkopen aan de hoogste bieder. De trap
werd daarom te koop aangeboden via 2dehands.be van 29 oktober 2018 tot en met 16
november 2018. De verkoop werd ook op de website van de gemeente openbaar gemaakt
gedurende dezelfde periode.
Hogere regelgeving


Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald art. 43, § 2,
°12

Vorige beslissingen


Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 oktober 2018
betreffende de verkoop van de trap

Motivering
De trap van de conciërgewoning wordt te koop aangeboden via 2dehands.be in plaats van
deze af te voeren naar het recyclagepark. Op die manier draagt de gemeente haar steentje bij
aan de circulaire economie.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
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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
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Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn De Pinte - Budget 2019 kennisname

Feiten en context
De besturen van de eredienst stellen jaarlijks een budget op met als basis het meerjarenplan.
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn keurde op 14 juni 2018 het
budget 2019 goed.
Het erkend representatief orgaan Bisdom Gent verleende een gunstig advies op 21 augustus
2018.
Het budget past binnen het meerjarenplan, in dat geval moet de gemeenteraad enkel akte
nemen van het budget 2019, dit binnen de 50 dagen na ontvangst van het document.
Op 22 oktober 2018 was het dossier volledig, kennisname van het budget 2019 kan tot 11
december 2018.
Overeenkomstig artikel 48 van het gewijzigd decreet van 7 mei 2004 dient de gemeenteraad
kennis te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek.
Hogere regelgeving









Gemeentedecreet van 15 juli 2005
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van het eredienstendecreet
Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale
besturen van de eredienst
Ministerieel besluit van 12 februari 2013 tot wijziging modellen boekhouding besturen
van de eredienst
Omzendbrief BB-2013/01 van 01 maart 2013 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst

Vorige beslissingen



Gemeenteraad van 23 april 2018 - Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn jaarrekening 2017 – advies
Gemeenteraad van 21 oktober 2013 - Kerkfabriek Sint-Nicolaas van Tolentijn –
meerjarenplan 2014–2019 - goedkeuren

Motivering
De gevraagde exploitatietoelage bedraagt 17 000 euro en past in de berekende
exploitatietoelage die 28 000 euro bedroeg in het meerjarenplan 2014–2019.
De gevraagde investeringstoelage bedraagt 8 500 euro en past in de berekende
investeringstoelage die 8 500 euro bedroeg in het meerjarenplan 2014–2019.
Het resultaat van de jaarrekening 2017 werd correct verwerkt:
 12 748,91 euro in exploitatie;
 0 euro in investeringen.
De gevraagde toelagen passen binnen het goedgekeurde gemeentelijke
meerjarenplanaanpassing 2017-2020/5.
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Plaats in meerjarenplan en budget



2019/0.DOTATIE/0790-00/649521/BESTUUR/CBS/IE-GEEN
2019/0.DOTATIE/0790-00/664100/BESTUUR/CBS/IE-GEEN

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

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Kathleen Ghyselinck, Raadslid
Feiten en context
De kerkfabriek dient een budgetwijziging op te maken indien het totaal van de ontvangsten of
uitgaven van een hoofdfunctie wijzigt of als er kredieten worden opgenomen op een artikel
waarop in het budget nog geen kredieten waren opgenomen of wanneer de investeringen
wijzigen.
De kerkraad van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart keurde op 17 mei 2018 de
budgetwijziging 2018/1 goed.
Het erkend representatief orgaan Bisdom Gent verleende een gunstig advies op 21 augustus
2018.
De budgetwijziging past binnen het meerjarenplan, in dat geval moet de gemeenteraad enkel
akte nemen van de budgetwijziging 2018/1, dit binnen de 50 dagen na ontvangst van het
document.
Op 22 oktober 2018 was het dossier volledig, kennisname van budgetwijziging 2018/1 kan tot
11 december 2018.
Overeenkomstig artikel 48 van het gewijzigd decreet van 7 mei 2004 dient de gemeenteraad
kennis te nemen van de budgetwijziging 2018/1 van de kerkfabriek.
Hogere regelgeving








Gemeentedecreet
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van het eredienstendecreet
Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst
Ministerieel besluit van 12 februari 2013 tot wijziging modellen boekhouding besturen
van de eredienst
Omzendbrief BB-2013/01 van 01 maart 2013 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst

Vorige beslissingen



Gemeenteraad van 27 november 2017 - Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart - budget
2018 - kennisnemen
Gemeenteraad van 28 november 2016 - Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart meerjarenplanwijziging 2014 – 2019 - goedkeuren

Motivering
De voorgestelde budgetwijziging 2018/1 overschrijdt de grens van de in de goedgekeurde
meerjarenplanwijziging niet.
In het budget 2018 bedroeg de gemeentelijke exploitatietoelage 3 215,24 en verhoogt in
budgetwijziging 2018/1 naar 4 085,24 euro.
Er werd een looncontract beëindigd en het vervroegd vakantiegeld uit dienst was niet
voorzien.
In de volgende gemeentelijke budgetwijziging 2018 zal de exploitatietoelage geactualiseerd
worden.
De gevraagde investeringstoelage blijft onveranderd op 15 000 euro.
Plaats in meerjarenplan en budget
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0.DOTATIE/0790-00/649552/BESTUUR/CBS/IE-GEEN
0.DOTATIE/0790-00/664200/BESTUUR/CBS/IE-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Kathleen Ghyselinck, Raadslid
Feiten en context
De besturen van de eredienst stellen jaarlijks een budget op met als basis het meerjarenplan.
De kerkraad van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart keurde op 17 mei 2018 het budget
2019 goed.
Het erkend representatief orgaan Bisdom Gent verleende een gunstig advies op 21 augustus
2018.
Het budget past binnen het meerjarenplan, in dat geval moet de gemeenteraad enkel akte
nemen van het budget 2019, dit binnen de 50 dagen na ontvangst van het document.
Op 22 oktober 2018 was het dossier volledig, kennisname van het budget 2019 kan tot 11
december 2018.
Overeenkomstig artikel 48 van het gewijzigd decreet van 7 mei 2004 dient de gemeenteraad
kennis te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek.
Hogere regelgeving









Gemeentedecreet van 15 juli 2005
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van het eredienstendecreet
Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale
besturen van de eredienst
Ministerieel besluit van 12 februari 2013 tot wijziging modellen boekhouding besturen
van de eredienst
Omzendbrief BB-2013/01 van 01 maart 2013 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst

Vorige beslissingen



Gemeenteraad van 23 april 2018 - Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart - jaarrekening
2017 – advies
Gemeenteraad van 28 november 2016 - Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart meerjarenplanwijziging 2014–2019 - goedkeuren

Motivering
De gevraagde exploitatietoelage bedraagt 4 480,94 euro en past in de berekende
exploitatietoelage die 19 815 euro bedroeg in de meerjarenplanwijziging 2014–2019.
De gevraagde investeringstoelage bedraagt 15 000 euro en past in de berekende
investeringstoelage die 15 000 euro bedroeg in de meerjarenplanwijziging2014–2019.
Het resultaat van de jaarrekening 2017 werd correct verwerkt:
 11 793,82 euro in exploitatie;
 11 717,65 euro in investeringen.
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De gevraagde toelagen passen binnen de goedgekeurde gemeentelijke
meerjarenplanaanpassing 2017-2020/5.
Plaats in meerjarenplan en budget



2019/0.DOTATIE/0790-00/649522/BESTUUR/CBS/IE-GEEN
2019/0.DOTATIE/0790-00/664200/BESTUUR/CBS/IE-GEEN

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

Feiten en context
Lot 4 - asbestverwijdering - van de renovatie van het gemeentehuis werd gegund op 30 april
2018 aan Libreco nv voor 42.000 euro (excl. btw) of 51.425,00 euro (incl. btw).
Op 2 mei 2018 zijn de renovatiewerken aan het gemeentehuis gestart. De aannemer heeft
toen ontdekt dat er onder het dubbel plafond van de dienst Burgerzaken asbestisolatie
aanwezig was. Dit was niet opgenomen in de asbestinventaris van 17 februari 2011 van
Securex en bijgevolg een onbekend feit. Na het wegnemen van de lamellen (een meerwerk
van 5.940 euro excl. btw) heeft aannemer Libreco nv een offerte ingediend voor het
verwijderen van deze isolatie. Gezien andere aannemers op korte termijn geen tijd hadden
om dit werk uit te voeren, werd deze opdracht bij hoogdringendheid gegund door het college
van burgemeester en schepenen van 4 juni 2018 aan Libreco nv voor 28.518,00 euro (excl.
btw) of 34.506,78 euro (incl. btw).
Op 22 juni 2018 heeft een arbeider van Vandewalle nv, aannemer van de HVAC, een leiding
met asbestisolatie doorgeslepen in het archief. Hierdoor werd het archief ontoegankelijk voor
het eigen personeel en dreigden de renovatiewerken vertraging op te lopen (met bijhorende
claims en kosten tot gevolg). Firma Libreco nv heeft vervolgens een interventie gedaan om de
doorgeslepen buizen en losse asbestisolatie meteen op te kuisen, voor een bedrag van
3.186,89 euro (excl. btw) of 3.856,14 euro (incl. 21% btw)
In de gemeenteraad van 13 oktober 2008 werd beslist het college van burgemeester en
schepenen de bevoegdheid te gegeven om, in gevallen van dringende spoed die voortvloeien
uit onvoorziene omstandigheden, de nodige maatregelen te nemen inzake de vaststelling van
de voorwaarden en wijze van gunnen voor opdrachten voor werken, leveringen en diensten
die normaal tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren. Daarom werd er beslist in
volgende fases te werken:
 Fase 1: Leegmaken van de lokalen aangrenzend aan het archief en alles stockeren in
het kopieerlokaal
 Fase 2: Verwijderen van de asbest in de leeggemaakte lokalen en aangrenzende
traphal
 Fase 3: Leegmaken van het archief en alles gereinigd stockeren in de lokalen
aangrenzend aan het archief
 Fase 4: Verwijderen asbest in het archief, het kopieerlokaal en het stooklokaal
Gelet op de hoogdringendheid van dit dossier werd er gekozen voor de procedure van
aanvaarde factuur.
Voor deze werken werden er offertes gevraagd en ontvangen van volgende firma's:
 Viabuild Special Services nv, Schaliënhoevedreef 20F, 2800 Mechelen
 Libreco nv, Bohemen 156, 9260 Wichelen
 Romarco nv, Baaikensstraat 17, 9240 Zele
Romarco nv heeft de laagste offerte ingediend van 43.362,00 euro (excl. btw) of 52.468,02
euro (incl. 21% btw). Het college heeft deze opdracht gegund aan Romarco nv op 24
september 2018. Deze offerteprijs werd opgegeven zonder plaatsbezoek in de stookkelder,
gezien deze op het moment van het plaatsbezoek door de werken niet bereikbaar was. De
vermoedelijke hoeveelheid asbest in de stookkelder lag echter ruim hoger dan ingeschat,
waardoor de finale offerteprijs 49.548,00 euro (excl. btw) of 59.953,08 euro (incl. 21% btw).
Desondanks blijft Romarco nv de goedkoopste inschrijver.
In het budget 2018 werd P011903.01 "Administratief gemeentehuis renoveren" gedelegeerd
naar het college van burgemeester en schepenen. Voor de uitgave van de asbestverwijdering
was er 20.000 euro voorzien. De nodige kredieten, indicatief geraamd op 109.692,89 euro
(excl. btw) of 132.728,40 euro (incl. btw), zullen voorzien worden in de eerstvolgende
budgetwijziging van 2018.
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Hogere regelgeving








Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen artikelen 43 § 2 – 9°
en 10°, 57 § 3 – 5°, 94 – 1, 159 en 160 § 2
Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016
Besluit van de gemeenteraad van 12 februari 2007 betreffende de bepaling van het
begrip "dagelijks bestuur"
Besluit van de gemeenteraad van 13 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het
begrip "dagelijks bestuur"
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 april 2018 betreffende
de gunning van lot 04 - asbestverwijdering
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 juni 2018 betreffende
bijkomende werken in Burgerzaken
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 september 2018
betreffende de gunning voor de asbestverwijdering van het archief

Adviezen




Visum van de financiële directeur met nummer 2018/27
Visum van de financiële directeur met nummer 2018/29
Visum van de financiële directeur met nummer 2018/42

Motivering
Gezien het archief momenteel ontoegankelijk was voor het personeel en de renovatiewerken
vertraging dreigden op te lopen, met de bijhorende claims en kosten als gevolg, diende het
archief zo snel mogelijk opgekuist te worden en de asbestisolatie verwijderd te worden.
Plaats in meerjarenplan en budget


2018/P011903.01/0119-03/221107/BESTUUR/CBS/P.IE.01

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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.
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Mondelinge vragen

Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een mondelinge vraag wil stellen,
wordt genoteerd:
Raadsleden Naessens en Vermeyen: één vraag.
De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.
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Raadslid Naessens wenst te verwijzen naar de vernieuwing van het voetpad in de Florastraat.
Deze werken werden tijdelijk stopgezet en hij wenst nu te vernemen wanneer de aannemer
zijn werkzaamheden terug zal hervatten. Er wordt geantwoord dat er vanuit het bestuur quasi
dagelijks bij de aannemer wordt aangedrongen om deze werken verder uit te voeren.
Raadslid Vermeyen vraagt of er aan het nieuwe aangelegde fietspad op het einde van de
Keistraat en ter hoogte van de Rosdamstraat, reflectoren kunnen worden aangebracht. Er
wordt geantwoord dat zal worden aangebracht, samen met de schrikblokken.

Namens de gemeenteraad

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Gemeente De Pinte

Wim Vanbiervliet
Voorzitter gemeenteraad
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