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Goedkeuren verslag vorige vergadering
1

Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige vergadering

Feiten en context
De notulen en het zittingsverslag 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


Decreet over het Lokaal Bestuur

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
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Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en
schepenen - kennisname

Feiten en context
Het college van burgemeester en schepenen kan onder zijn leden aan interne werkverdeling
doorvoeren waarbij aan ieder lid de bijzondere verantwoordelijkheid wordt opgedragen voor
een bepaald onderdeel van het gemeentelijk bestuur, zoals aan het college wordt toegewezen
door het Decreet over het Lokaal Bestuur.
Hogere regelgeving


Decreet over het Lokaal Bestuur
Gemeente De Pinte

1/24

Besluit:
Enig artikel.
Er wordt kennisgenomen van de bevoegdheden en taakverdeling van het college van
burgemeester en schepenen:
Burgemeester Vincent Van Peteghem
 Algemeen beleid en coördinatie
 Veiligheid (politie en brandweer)
 Bevolking en burgerlijke stand
 Erediensten
 Dorps- en wijkversterking
 Lokale economie en middenstand
Schepen Willem Rombaut
 Openbare werken en gemeentelijk patrimonium
 Cultuur en erfgoed
 Landbouw en plattelandsontwikkeling
Schepen Kristof Agache
 Financiën en begroting
 Ruimtelijke Ordening, Omgevingsvergunning en Wonen
 Onroerend erfgoed
 Sport
 Informatica
Schepen Laure Reyntjens
 Jeugd
 Milieu en duurzaamheid
 Communicatie en participatie
Schepen Benedikte Demunck
 Verkeer en mobiliteit
 Personeel
 Onderwijs en levenslang leren
 Dierenwelzijn
 Intergemeentelijke samenwerking
Schepen en voorzitter BCSD, Lieve Van Lancker
 Sociale zaken, welzijn en gezondheid
 Zorg voor jong en oud (gezin, kinderopvang en seniorenbeleid)
 Ontwikkelingssamenwerking en gelijke kansen

Openbaar
Interne zaken
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Vervanging van het zittingsverslag gemeenteraad door een audioopname

Feiten en context
Het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de algemeen directeur, naast de notulen,
eveneens een zittingsverslag van de gemeenteraad dient op te maken.
De gemeenteraad kan beslissen het zittingsverslag te vervangen door een audio-opname van
de openbare zitting van de gemeenteraad.
Hogere regelgeving


Decreet over het Lokaal Bestuur

Vorige beslissingen


Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 27 november 2017
Gemeente De Pinte
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het zittingsverslag van openbare zitting van de gemeenteraad wordt vervangen door een
audio-opname.
Artikel 2.
Dit besluit treedt in werking vanaf heden.
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Keistraat (Rosdamstraat - rotonde Baron de Gieylaan) vorderingsstaten

Feiten en context
Op 13 november 2017 heeft het college van burgemeester en schepenen de studieovereenkomst met Ingenieursbureau ASSET NV, Wiedauwkaai 51, 9000 Gent, voor de werken
in de Keistraat (Rosdamstraat - rotonde Baron de Gieylaan) goedgekeurd.
Aangezien TMVW/Farys beheerder is van de riolering op het grondgebied De Pinte, werd de
lopende overeenkomst met Ingenieursbureau ASSET NV op 7 december 2017 overgenomen
door TMVW/Farys.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen door middel van een onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking. De gemeenteraad heeft de gunningsprocedure
goedgekeurd op 25 juni 2018. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 juli
2018 beslist om volgende firma's aan te schrijven:
 bvba Rotsart, Krommeweg 33 te 9960 Maldegem
 Ondernemingen Lievens bvba, Neerrechemstraat 1 te 9770 Kruishoutem
 Ondernemingen N. Vindevogel nv, Ouwegemsesteenweg 215 te 9770 Kruishoutem
 Wegenwerken De Moor, Brusselsesteenweg 426 te 9230 Westrem (Wetteren)
 DM Roadbuilding bvba, Reukenstraat 20 te 9500 Geraardsbergen
Op 31 juli 2018 om 11 uur werden de offertes geopend in gesloten zitting. Er werden drie
offertes ontvangen:
 Ondernemingen Lievens bvba, Neerrechemstraat 1 te 9770 Kruishoutem
 Wegenwerken De Moor, Brusselsesteenweg 426 te 9230 Westrem (Wetteren)
 DM Roadbuilding bvba, Reukenstraat 20 te 9500 Geraardsbergen
De opdracht “Heraanleg Keistraat (Rosdamstraat - rotonde Baron de Gieylaan)” wordt gegund
aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Ondernemingen Lievens bvba,
Neerrechemstraat 1 te 9770 Kruishoutem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
103.806,35 euro (excl. btw), waarvan €74.324,85 euro (excl. btw) ten laste van TMVW AquaRio en 29.481,50 euro (excl. btw) of 35.672,62 euro (incl. btw) ten laste van de
gemeente.
Bij de start van de werken heeft stad Gent alsnog besloten om van de gelegenheid gebruik te
maken enkele aanpassingen te doen. Zo werd er beslist om de aansluiting van het fietspad op
de bestaande betonverharding opnieuw aan te leggen en de aanwezige woningen aan te
sluiten op de riolering. Hierdoor is de rijbaan op grondgebied De Pinte uiteindelijk verder
opgebroken dan voorzien en werd de rijbaan bovendien verbreed en aangepast op
grondgebied De Pinte.
Verder werden volgende meerwerken uitgevoerd:
 Grasdallen over de volledige lengte van de nieuw aangelegde wegenis om te
vermijden dat de berrn kapot gereden zou worden
 Opvullen van de grasdallen langs beide zijden van de weg met grastegelmengsel in
plaats van steenslag om de bermen groen te houden
 Aanleg van een drainage langsheen de wegenis om te voldoen aan de voorwaarden
van de stedenbouwkundige vergunning
 Aansluiten van deze drainage op de beek aan de overzijde van de weg
 Opbreken van een groter gedeelte van het verkeersplateau t.h.v. de Rosdamstraat,
gezien de complexiteit om dit te herstellen
 Nieuwe opritten voor de inwoners, gelijkaardig aan deze bij andere wegeniswerken
 Bijkomende schampblokken en signalisatie om het bestaande restaurant 'Le Noble' te
beschermen
Gezien de periode waarin de werken uitgevoerd werden, lagen de aannemersprijzen
bovendien hoger dan geraamd.
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De totale meerprijs van de werken bedraagt hierdoor 10.332,39 euro (excl. btw) of 12.398,87
euro (incl. btw) boven het gegunde bedrag.
Door de bijkomende werken zal de ontwerpkost ook hoger liggen dan geraamd.
Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 betreffende de goedkeuring van het
ontwerp, bestek en raming
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 augustus 2018
betreffende de gunning

Motivering
De werken aan de Keistraat (Rosdamstraat - rotonde Baron de Gieylaan) zijn duurder
uitgevallen dan verwacht. Dit is te wijten aan een combinatie van grotere hoeveelheden dan
voorzien in de meetstaat, meerwerken en hogere aannemingsprijzen dan voorzien. Ook het
ereloon van het studiebureau ligt hierdoor hoger. Hierdoor is het vastgelegde budget
ontoereikend.
Plaats in meerjarenplan en budget




2018/020001.13/0200-01/224107/BESTUUR/CBS/IE.02
2018/020001.13/0200-01/214307/BESTUUR/CBS/IE.02
2018/067001.01/0670-01/225507/BESTUUR/CBS/IE.02

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De eindstaat van de werken aan de Keistraat (Rosdamstraat - rotonde Baron de Gieylaan) ligt
10.332,39 euro (excl. btw) of 12.398,87 euro (incl. btw) hoger dan verwacht. De
gemeenteraad gaat akkoord met de uitgevoerde meerwerken.
Artikel 2.
De gemeenteraad geeft toestemming om in een volgende budgetwijziging 2019 het
investeringskrediet van deze actie te verhogen met 15.000,00 euro.
IZ-IGS
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Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw - aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger op de
Algemene Vergaderingen

Feiten en context
De gemeente is lid van de Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw . Naar aanleiding
van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
Algemene Vergadering.
De gemeenteraad kan een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aanduiden om te
zetelen in de Algemene Vergaderingen voor de komende legislatuur.
Hogere regelgeving



Wet van 27 juni 1921, waarbij aan alle verenigingen zonder winstoogmerk en aan de
instellingen van openbaar nut, rechtspersoonlijkheid wordt verleend
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 18 februari 2013 in verband met het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger op de Algemene Vergaderingen van
RATO vzw

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:

Gemeente De Pinte
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met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
Mevrouw Kathleen Ghyselinck, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Veldstraat 54,
wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van
Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw en wordt gemachtigd in naam van de
gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijst en andere documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen
wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 2.
Mevrouw Liselotte Thienpont, gemeenteraadslid,wonende te 9840 De Pinte, Frans De
Potterstraat 27, wordt aangeduid als plaatsvervanger.
Artikel 3.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig zolang
de gemeente lid is van RATO vzw of tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan RATO vzw, Gouvernementstraat 1 te
9000 Gent.
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Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) vzw - aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger op de
Algemene Vergaderingen

Feiten en context
De gemeente is aangesloten als werkelijk lid van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG)
vzw. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de
samenstelling van de Algemene Vergadering.
De gemeenteraad kan een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aanduiden om te
zetelen in de Algemene Vergaderingen voor de komende legislatuur.
Hogere regelgeving



Wet van 27 juni 1921, waarbij aan alle verenigingen zonder winstoogmerk en aan de
instellingen van openbaar nut, rechtspersoonlijkheid wordt verleend
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 18 februari 2013 in verband met het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger op de Algemene Vergaderingen van
VVOG vzw

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 19 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
Mevrouw Leen Gryfrroy, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Blijpoel 17, wordt
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van
Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) vzw en wordt gemachtigd in naam van de gemeente
deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst
en andere documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de
belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Gemeente De Pinte
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Artikel 2.
Mevrouw Benedikte Demunck, schepen, wonende te 9840 De Pinte, Hageland 1, wordt
aangeduid als plaatsvervanger.
Artikel 3.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig zolang
de gemeente lid is van VVOG vzw of tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG)
vzw, Predikherenrei 1c te 8000 Brugge.
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Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) vzw - voordragen van een lid
in de Raad van Bestuur

Feiten en context
De gemeente is aangesloten als werkelijk lid van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG)
vzw. Binnen een termijn van hoogstens zes maanden na de eerste januari volgend op de
algemene vernieuwing van de gemeenteraad zal de VVOG in overeenstemming met de
statuten een Algemene ledenvergadering organiseren waarop een nieuwe Raad van Bestuur
verkozen wordt.
De gemeente kan een kandidaat voor de Raad van Bestuur voordragen. Zowel politieke
mandatarissen of ambtenaren van de leden zijn verkiesbaar.
Hogere regelgeving



Wet van 27 juni 1921, waarbij aan alle verenigingen zonder winstoogmerk en aan de
instellingen van openbaar nut, rechtspersoonlijkheid wordt verleend
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 18 februari 2013 in verband met het voordragen
van een lid in de Raad van Bestuur

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 19 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
Mevrouw Leen Gryffroy, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Blijpoel 17, wordt
voorgedragen als lid in de Raad van Bestuur van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG)
vzw.
Artikel 2.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG)
vzw, Predikherenrei 1c te 8000 Brugge.
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Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) vzw - voordragen van een lid
in het Financieel Comité

Feiten en context
De gemeente is aangesloten als werkelijk lid van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG)
vzw. Binnen een termijn van hoogstens zes maanden na de eerste januari volgend op de
algemene vernieuwing van de gemeenteraad zal de VVOG in overeenstemming met de
statuten een Algemene ledenvergadering organiseren waarop drie leden van het Financieel
Comité verkozen worden.
Gemeente De Pinte
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De gemeente kan een kandidaat voor het Financieel Comité voordragen. Zowel politieke
mandatarissen of ambtenaren van de leden zijn verkiesbaar.
Hogere regelgeving



Wet van 27 juni 1921, waarbij aan alle verenigingen zonder winstoogmerk en aan de
instellingen van openbaar nut, rechtspersoonlijkheid wordt verleend
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 18 februari 2013 in verband met het voordragen
van een lid in het Financieel Comité

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 19 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
Mevrouw Leen Gryffroy, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Blijpoel 17, wordt
voorgedragen als lid in het Financieel Comité van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG)
vzw.
Artikel 2.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Vereniging voor openbaar groen (VVOG)
vzw, Predikherenrei 1c te 8000 Brugge.
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IGS Westlede - aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene
Vergaderingen

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de IGS Westlede. Naar aanleiding van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de Algemene
Vergadering.
De gemeenteraad kan een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aanduiden om te
zetelen in de Algemene Vergadering voor de komende legislatuur.
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 onder meer op expliciete wijze aan de
voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de
opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen 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
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 13 mei 2013 in verband met het aanduiden van een
volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager voor de Algemene
Vergaderingen tot de algehele vernieuwing van de gemeenteraden in 2019

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Gemeente De Pinte
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Besluit:
Artikel 1.
Mevrouw Ann Vandenbussche, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Eeuwfeestlaan
50, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de
Algemene Vergaderingen van IGS Westlede voor de volledige legislatuur 2019-2025 en wordt
gemachtigd om 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 de
vergaderingen.
Artikel 2.
Mevrouw Kathleen Ghyselinck, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Veldstraat 54,
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de
Algemene Vergaderingen van IGS Westlede voor de volledige legislatuur 2019-2025.
Artikel 3.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig zolang
de gemeente deelneemt aan IGS Westlede.
Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan IGS Westlede, Smalle Heerweg 60 te
9080 Lochristi.
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IGS Westlede - voordragen van een lid van Raad van Bestuur

Feiten en context
De gemeente is aangesloten IGS Westlede. De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van
Bestuur samengesteld uit 14 stemgerechtigde leden, door de Algemene Vergadering benoemd
op voordracht van de deelnemers.
De toewijzing van de mandaten gebeurt volgens twee principes:
1) Elke gemeente (stad) waar een crematorium is gevestigd heeft recht op één bestuurder.
Concreet zijn dit Lochristi, Sint-Niklaas en Aalst.
2) Per begonnen schijf van 150 000 inwoners heeft elk arrondissement recht op één
bestuurder.
De gemeente De Pinte behoort tot het arrondissement Gent. Indien er meer kandidaten dan
plaatsen zijn wordt de keuze gemaakt door de Algemene 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 onder meer op expliciete wijze aan de
voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de
opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen 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
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 18 februari 2013 in verband met het aanduiden van
een kandidaat-bestuurder voor de Intercommunale Westlede.

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
Gemeente De Pinte
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Mevrouw Ann Vandenbussche, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Eeuwfeestlaan
50, wordt voorgedragen als lid van Raad van Bestuur van IGS Westlede.
Artikel 2.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan IGS Westlede, Smalle Heerweg 60 te
9080 Lochristi.
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IGS Westlede - aanduiden van een lid van Raad van Bestuur met
raadgevende stem

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij IGS Westlede. Iedere deelnemende gemeente heeft het recht
om een gemeenteraadslid aan te duiden als lid van Raad van Bestuur met raadgevende stem.
Indien meerdere gemeenten van dit recht gebruik maken, neemt de Algemene Vergadering
akte van deze beslissingen en bepaalt zij de volgorde van de aangeduide leden met
raadgevende stem in afdalende volgorde volgens de omvang van het aantal maatschappelijke
aandelen in het bezit van de aanduidende gemeenten. Het eerste lid in deze rangorde woont
dan de zittingen van de Raad van Bestuur bij.
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 onder meer op expliciete wijze aan de
voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de
opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen 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
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 18 februari 2013 in verband met het aanduiden van
een bestuurder met raadgevende stem.

Besluit:
Enig artikel.
Er wordt niemand voorgedragen.
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Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en
Oost-Vlaanderen (IMEWO) - aanduiden van een vertegenwoordiger en
een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene
Vergaderingen

Feiten en context
De gemeente neemt voor het distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de
Opdrachthoudende Vereniging IMEWO, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening
in West- en Oost-Vlaanderen. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de Algemene Vergadering. De gemeente werd per
aangetekend schrijven van 3 januari 2019 opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene
Vergadering in buitengewone zitting van IMEWO die op 19 maart 2019 plaatsheeft in de
Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid 8080 te 9000 Gent.
De gemeenteraad kan een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aanduiden om te
zetelen in de Algemene Vergaderingen voor de komende legislatuur. Er bestaat een
onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger en dat van lid van één van de
andere organen.
Hogere regelgeving
Gemeente De Pinte
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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 onder meer op expliciete wijze aan de
voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de
opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen 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
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 17 november 2014 in verband met het aanduiden
van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
Algemene Vergaderingen tot de algehele vernieuwing van de gemeenteraden in 2019

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
De heer Antoine Van Nieuwenhuyze, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Bosstraat
20, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de
Algemene Vergadering in buitengewone zitting van de Opdrachthoudende Vereniging IMEWO
op 19 maart 2019 alsook aan alle Algemene Vergaderingen vanaf 2019 van deze vereniging.
De vertegenwoordiger wordt gemachtigd om 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.
Mevrouw Ann Vandenbussche, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Eeuwfeestlaan
50, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Artikel 3.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig zolang
de gemeente deelneemt aan de Opdrachthoudende Vereniging IMEWO of tot de eerste
Algemene vergadering van 2025.
Artikel 4.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van voormelde
beslissingen. Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van
IMEWO, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle en via het mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
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Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en
Oost-Vlaanderen (IMEWO) - voordragen van een kandidaat-lid voor
het Regionaal Bestuurscomité (RBC) en een kandidaat-lid (bestuurder)
van de Raad van Bestuur

Feiten en context
De gemeente neemt voor het distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de
Opdrachthoudende Vereniging IMEWO, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening
in West- en Oost-Vlaanderen. De gemeente is ingedeeld bij een regionaal bestuurscomité
(RBC).
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 3 januari 2019 opgeroepen om deel te
nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van IMEWO die op 19 maart
2019 plaatsheeft in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid 8080 te 9000 Gent.
Gemeente De Pinte
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Alle mandaten in de verschillende organen van de opdrachthoudende vereniging vervallen
onmiddellijk na de eerste Algemene Vergadering die volgt op de vernieuwing van de
gemeenteraden. Op de eerste Algemene Vergadering van het jaar 2019 zullen de
voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen van de leden van de Raad van
Bestuur en van de Regionale bestuurscomités aan de Algemene Vergadering worden
voorgelegd. Ze zullen worden gevolgd door de installatievergaderingen van de diverse
bestuursorganen, waarbij ook telkens de samenstelling van het bureau zal worden
doorgevoerd.
De gemeenteraad heeft het recht om een kandidaat-lid voor te dragen als Lid van Regionaal
Bestuurscomité en een kandidaat-lid van Raad van Bestuur. Het kandidaat-lid voor de Raad
van Bestuur is verplicht dezelfde persoon die voorgedragen wordt/is als kandidaat-lid
Regionaal Bestuurscomité. Het aantal door de Algemene Vergadering te benoemen
gemeentelijke bestuurders is beperkt tot 9 mandaten. Het moet om "onafhankelijke
bestuurders" gaan en er zijn een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zoals
beschreven in de toelichtingsnota.
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 onder meer op expliciete wijze aan de
voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de
opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen 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
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 18 februari 2013 in verband met het voordragen
van een kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) en een kandidaat-lid
(bestuurder) van de Raad van Bestuur

Beraadslagen agenda en bepalen mandaat:
goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging van 19 maart 2019 met als enig
agendapunt 'statutaire ontslagnemingen en benoemingen'.
Artikel 2.
De heer Willem Rombaut, schepen, wonende te 9840 De Pinte, Ginstbulken 5, wordt
voorgedragen als kandidaat - lid van Regionaal Bestuurscomité (RBC) Centrum van de
opdrachthoudende vereniging voor een duur van zes jaar, vanaf de Algemene Vergadering
van 19 maart 2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar 2025.
Artikel 3.
De heer Willem Rombaut, schepen, wonende te 9840 De Pinte, Ginstbulken 5, wordt
eveneens voorgedragen als kandidaat-lid van Raad van Bestuur van de opdrachthoudende
vereniging voor een duur van zes jaar, vanaf de Algemene Vergadering van 19 maart 2019
tot aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar 2025.
Artikel 4.
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 19 maart 2019 wordt
Gemeente De Pinte
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opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.
Artikel 5.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig zolang
de gemeente deelneemt aan de Opdrachthoudende Vereniging IMEWO of tot de eerste
Algemene vergadering van 2025.
Artikel 6.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van voormelde
beslissingen. Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van
IMEWO, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle en via het mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
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Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor
Huisvuilverwerking Meetjesland (I.V.M) - aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor
de Algemene Vergaderingen

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor
Huisvuilverwerking Meetjesland (I.V.M). Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de Algemene Vergadering.
De gemeenteraad kan een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aanduiden om te
zetelen in de Algemene Vergaderingen voor de komende legislatuur.
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 onder meer op expliciete wijze aan de
voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de
opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen 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
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 in verband met het aanduiden
van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
Algemene Vergaderingen tot de algehele vernieuwing van de gemeenteraden in 2019

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
De heer Erik Van de Velde, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Reevijver 61, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de Algemene
Vergaderingen van de Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor
Huisvuilverwerking Meetjesland (I.V.M). De vertegenwoordiger wordt gemachtigd om 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.
De heer Antoine Van Nieuwenhuyze, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Bosstraat
20, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Gemeente De Pinte
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Artikel 3.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig zolang
de gemeente deelneemt aan de Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor
Huisvuilverwerking Meetjesland (I.V.M).
Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Intergemeentelijke Opdrachthoudende
Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland (I.V.M), Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900
Eeklo.
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Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor
Huisvuilverwerking Meetjesland (I.V.M) - voordragen van bestuurders
en plaatsvervangende bestuurders voor de Raad van Bestuur

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor
Huisvuilverwerking Meetjesland (I.V.M). Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de Raad van Bestuur.
Elke gemeente heeft recht op 1 vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur. Per bestuurder
wordt tevens een plaatsvervanger aangeduid. De bestuurders dienen ofwel lid te zijn van de
gemeenteraad of burgemeester ofwel te voldoen aan artikel 434§ 2 en 3 van het decreet voor
lokaal bestuur: een bestuurder die geen lid van de gemeenteraad of burgemeester is, dient
over een manifest aantoonbare deskundigheid met betrekking tot de statutair bepaalde
doelstellingen te beschikken.
Omwille van het feit dat met het oog op de samenstelling van de nieuwe Raad van Bestuur en
het in het decreet over lokaal bestuur opgelegde "genderquorum" (maximaal 2/3 van de
leden mogen van hetzelfde geslacht zijn) kan het zijn dat dit genderquorum niet wordt
gehaald na voordracht door de gemeenteraden. IVM stelt dan ook de vraag om twee
kandidaten van (een van elk geslacht) voor te dragen.
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 onder meer op expliciete wijze aan de
voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de
opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen 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
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 in verband met het aanduiden
van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
Algemene Vergaderingen tot de algehele vernieuwing van de gemeenteraden in 2019
Besluit van de gemeenteraad van 19 november 2018 in verband met de
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

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
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Mevrouw Laure Reyntjens, schepen, wonende te 9840 De Pinte, Pintestraat 16, wordt
voorgedragen als bestuurder van de Raad Van Bestuur bij de Intergemeentelijke
Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland (I.V.M).
Artikel 2.
De heer Willem Rombaut, schepen, wonende te 9840 De Pinte, Ginstbulken 5, wordt
voorgedragen als plaatsvervangend bestuurder voor de persoon,vermeld in artikel 1.
Artikel 3.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig zolang
de gemeente deelneemt aan de Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor
Huisvuilverwerking Meetjesland (I.V.M).
Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Intergemeentelijke Opdrachthoudende
Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland (I.V.M), Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900
Eeklo.

16

Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor
Huisvuilverwerking Meetjesland (I.V.M) - voordragen van een lid van
de Raad van Bestuur met raadgevende stem

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor
Huisvuilverwerking Meetjesland (I.V.M). Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de Raad van Bestuur.
Elke gemeente of stad heeft het recht 1 gemeenteraadslid tot lid van de Raad van Bestuur
met raadgevende stem aan te duiden, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene
deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen. Indien het aantal gemeenten
dat van dit recht gebruikt maakt meer dan 3 bedraagt, wordt de rangorde bepaald door de
Algemene Vergadering en wonen de eerste drie volgens de rangorde aangeduide leden met
raadgevende stem de zittingen bij.
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 onder meer op expliciete wijze aan de
voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de
opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen 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
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 in verband met het aanduiden
van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
Algemene Vergaderingen tot de algehele vernieuwing van de gemeenteraden in 2019
Besluit van de gemeenteraad van 19 november 2018 in verband met de
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

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
De heer Wim Vanbiervliet, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Klossestraat 31,
wordt voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur met raadgevende stem bij de
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Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland
(I.V.M).
Artikel 2.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Intergemeentelijke Opdrachthoudende
Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland (I.V.M), Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900
Eeklo.

17

Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en
Economische Ontwikkeling (Veneco) - aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger op de
Algemene vergaderingen

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging Veneco. Naar aanleiding
van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
Algemene Vergadering.
De gemeenteraad kan een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aanduiden om te
zetelen in de Algemene Vergaderingen voor de komende legislatuur.
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 onder meer op expliciete wijze aan de
voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de
opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen 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
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 24 april 2017 in verband met het aanduiden van een
volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager
Besluit van de gemeenteraad van 19 november 2018 in verband met
Intergemeentelijke Vereniging Veneco - buitengewone algemene vergadering van 6
december 2018 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 19 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
Mevrouw Leen Gryffroy, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Blijpoel 17, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de Algemene
Vergaderingen van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco. De vertegenwoordiger wordt
gemachtigd om 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.
De heer Kristof Agache, schepen, wonende te 9840 De Pinte, Stijn Streuvelslaan 13, wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Artikel 3.
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Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig zolang
de gemeente deelneemt aan de Intergemeentelijke Vereniging Veneco of bij de vernieuwing
van de gemeenteraad.
Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Intergemeentelijke Vereniging Veneco,
Panhuisstraat 1 te 9070 Destelbergen.
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Vlaamse energielening via Veneco - aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor
de kredietcommissie Energiehuis Veneco

Feiten en context
Veneco is door de Vlaamse Overheid erkend als Energiehuis die goedkope leningen kan
verstrekken. De gemeente De Pinte is aangesloten bij de door Veneco aangeboden VEA
dienstverlening (verstrekken van goedkope leningen voor bepaalde energiebesparende
maatregelen). De kredietcommissie is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente
en één vertegenwoordiger van het bijzonder comité van de sociale dienst.
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 onder meer op expliciete wijze aan de
voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de
opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen 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
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 19 november 2018 in verband met de buitengewone
algemene vergadering van 6 december 2018
Besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 in verband met het voordragen van
Veneco als lokale entiteit voor het Fonds der reductie van de Globale Energiekost en
goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst
Besluit van de gemeenteraad van 18 februari 2013 in verband met het aanduiden van
een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
Kredietcommissie lokale entiteit VENECO²

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
Op naam van Leen Gryffroy als vertegenwoordiger kredietcommissie:
met 19 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Op naam van Liselotte Thienpont als plaatsvervanger:
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
Mevrouw Leen Gryffroy, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Blijpoel 17, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger voor de Kredietcommissie van de Vlaams Energielening ,
opgericht binnen de schoot van de Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en
Economische Ontwikkeling (Veneco), dat fungeert als Energiehuis voor het VEA. De
vertegenwoordiger wordt gemachtigd om in naam van de gemeente deel te nemen aan al de
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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.
Mevrouw Liselotte Thienpont, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Frans De
Potterstraat 27, wordt aangeduid als plaatsvervanger.
Artikel 3.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig zolang de
gemeente lid is van deze dienstverlening of tot de volgende hernieuwing van de
gemeenteraad.
Artikel 4.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen. Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de
Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling
(Veneco), Panhuisstraat 1 te 9070 Destelbergen.

19

Kleine Landeigendom Het Volk cvba - aanduiden vertegenwoordiger en
een plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Algemene
Vergaderingen

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de vennootschap "Kleine Landeigendom Het Volk cvba so".
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de
samenstelling van de Algemene Vergadering.
De gemeenteraad kan een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
aanduiden om te zetelen in de Algemene Vergaderingen voor de komende legislatuur.
Hogere regelgeving



Wet van 27 juni 1921, waarbij aan alle verenigingen zonder winstoogmerk en aan de
instellingen van openbaar nut, rechtspersoonlijkheid wordt verleend
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
De heer Guy Blomme, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Heirweg 39, wordt
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van de
vennootschap "Kleine Landeigendom Het Volk cvba so" en wordt gemachtigd in naam van de
gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijst en andere documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen
wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 2.
De heer Antoine Van Nieuwenhuyze, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Bosstraat
20, wordt aangeduid als plaatsvervangende vertegenwoordiger.
Artikel 3.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig zolang
de gemeente aangesloten is bij de vennootschap "Kleine Landeigendom Het Volk cvba so" of
tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 4.
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Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Kleine Landeigendom Het Volk cvba,
Ravensteinstraat 12 te 9000 Gent.

20

Kleine Landeigendom Het Volk cvba - voordragen van twee kandidaatbestuurders

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de vennootschap "Kleine Landeigendom Het Volk cvba so".
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de
samenstelling van de Raad van Bestuur.
De vennootschap vraagt twee kandidaat-bestuurders te willen voordragen (één man en één
vrouw).
Hogere regelgeving



Wet van 27 juni 1921, waarbij aan alle verenigingen zonder winstoogmerk en aan de
instellingen van openbaar nut, rechtspersoonlijkheid wordt verleend
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
De heer Guy Blomme, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Heirweg 39, wordt
voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de vennootschap Kleine Landeigendom Het Volk
cvba so.
Artikel 2.
Mevrouw Lieve Van Lancker, schepen, wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed 15, wordt
voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de vennootschap Kleine Landeigendom Het Volk
cvba so
Artikel 3.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Kleine Landeigendom Het Volk cvba,
Ravensteinstraat 12 te 9000 Gent.

21

Projectvereniging wijk-werkorganisatie Leie en Schelde - aanduiden
van een bestuurslid met stemrecht (en een plaatsvervanger) en een
bestuurslid met raadgevende stem

Feiten en context
Het PWA-stelsel werd hervormd naar een nieuw Vlaams activeringsinstrument, het
zogenaamde wijk-werken. De gemeente De Pinte trad toe tot de projectvereniging wijkwerkorganisatie Leie en Schelde.
De projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur waarvan de leden benoemd
worden door de deelnemers. De raad van bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden met elk
een plaatsvervanger en raadgevende leden. Alle deelnemende gemeenten hebben recht op 1
stemgerechtigd lid en één raadgevend lid.
Stemgerechtigde leden moeten lid zijn van het college van burgemeester en schepenen of van
de gemeenteraad. Raadgevende leden moeten raadslid zijn in de betrokken gemeenten,
verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van
burgemeester en schepenen.
Hogere regelgeving



Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Decreet betreffende wijk-werken van 5 juli 2017
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Uitvoeringsbesluit wijk-werken van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017
Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 21 december 2017 betreffende de toetreding en
statuten van de projectvereniging wijk-werkorganisatie Leie en Schelde
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 in verband met de
statutenwijziging van de projectvereniging Wijk-werkorganisaties

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
De heer Antoine Van Nieuwenhuyze, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Bosstraat
20, wordt aangeduid als bestuurslid met stemrecht voor de gemeente De Pinte voor de Raad
van Bestuur van de projectvereniging Wijk-werken Leie en Schelde.
Artikel 2.
Mevrouw Kathleen Ghyselinck, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Veldstraat 54,
wordt aangeduid als plaatsvervangend bestuurslid met stemrecht.
Artikel 3.
Mevrouw Christel Verleyen, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Breughellaan 65,
wordt aangeduid als bestuurslid met raadgevende stem voor de gemeente De Pinte voor de
Raad van Bestuur van de projectvereniging Wijk-werken Leie en Schelde.
Artikel 4.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig zolang
de gemeente deelneemt aan de Projectvereniging Wijk-werken Leie en Schelde of de
vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 5.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van de
projectprojectvereniging Wijk-werken Leie en Schelde.

22

Projectvereniging Platform Omgeving Leie en Schelde (POLS) aanduiden van een stemgerechtigd lid en een lid met raadgevende
stem in de Raad van Bestuur

Feiten en context
De gemeente is vennoot van de projectvereniging "Platform Omgeving Leie en Schelde". Naar
aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 moeten de deelnemende
gemeenten van de projectvereniging in de loop van de maand januari die volgt op het jaar
van de verkiezingen overgaan tot het aanwijzen van nieuwe bestuurders. Deze nieuwe
bestuurders treden dan aan op 1 februari 2019.
Elke deelnemende gemeente kan één stemgerechtigd lid afvaardigen in de raad van bestuur.
Stemgerechtigde leden zijn gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen die het
mandaat als lid van raad van bestuur vervullen.
Daarnaast moet elke deelnemende gemeente één gemeenteraadslid afvaardigen als lid met
raadgevende stem. Dit lid dient verkozen te zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene
deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter.
Hogere regelgeving


Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen
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Besluit van de gemeenteraad van 19 november 2018 in verband met de goedkeuring
van de statutenwijziging van de Projectvereniging 'Platform Omgeving Schelde en
Leie" (POLS)

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
De heer Willem Rombaut wonende, te 9840 De Pinte, Ginstbulken 5, wordt aangeduid als
stemgerechtigd lid om de gemeente te vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur van
projectvereniging 'Platform Omgeving Leie en Schelde" (POLS).
Artikel 2.
Mevrouw Hilde Claeys wonende, te 9840 De Pinte, Berkenlaan 4A , wordt aangeduid als lid
met raadgevende stem om de gemeente te vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur van
Projectvereniging 'Platform Omgeving Leie en Schelde" (POLS).
Artikel 3.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig zolang
de gemeente vennoot is van de projectvereniging of tot de volgende hernieuwing van de
gemeenteraad.
Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van POLS & Erfgoedcel
Leie Schelde, Tolpoortstraat 79 te 9800 Deinze.

23

Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond + vzw - aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+ vzw. Omwille van het
groot aantal gemeenten is het LOGO- gebied ingedeeld in vijf zones met een lokaal netwerk.
Om de lokale werking te garanderen werden regioraden opgericht en en omgevormd tot
Netwerken Gezondheidspromotie die het bestuur van Logo Gezond + ondersteunen. Naar
aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling
van de Algemene Vergadering.
De gemeenteraad kan een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
aanduiden om te zetelen in de Algemene Vergaderingen voor de komende legislatuur.
Hogere regelgeving



Wet van 27 juni 1921, waarbij aan alle verenigingen zonder winstoogmerk en aan de
instellingen van openbaar nut, rechtspersoonlijkheid wordt verleend
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 27 november 2017 in verband met het vervangen
van een effectief vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
Gemeente De Pinte

20/24

Mevrouw Lieve Van Lancker, schepen, wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed 15, wordt
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van Lokaal
Gezondheidsoverleg Gezond + vzw en wordt gemachtigd in naam van de gemeente deel te
nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en
andere documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de
belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 2.
De heer Erik Van de Velde, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Reevijver 61, wordt
aangeduid als plaatsvervangende vertegenwoordiger.
Artikel 3.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig zolang
de gemeente aangesloten is bij Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond + vzw of tot de volgende
hernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond +
vzw, Baudelokaai 8 te 9000 Gent.

24

Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond + vzw - voordragen van een
kandidaat-bestuurder

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+ vzw . Omwille van het
groot aantal gemeenten is het LOGO-gebied ingedeeld in vijf zones met een lokaal netwerk.
Om de lokale werking te garanderen werden regioraden opgericht en en omgevormd tot
Netwerken Gezondheidspromotie die het bestuur van Logo Gezond + ondersteunen. Naar
aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling
van de Raad van Bestuur.
Er zijn twee mandaten beschikbaar voor de regio Schelde- Leie. Elke gemeente binnen deze
regio kan zich kandidaat stellen. Bij meerdere kandidaten zal een voordracht gebeuren binnen
het Netwerk Gezondheidspromotie. Zij zullen hun vertegenwoordigers verkiezen en
voordragen aan de Algemene vergadering.
Hogere regelgeving



Wet van 27 juni 1921, waarbij aan alle verenigingen zonder winstoogmerk en aan de
instellingen van openbaar nut, rechtspersoonlijkheid wordt verleend
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
Mevrouw Lieve Van Lancker, schepen, wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed 15, wordt
voordragen als lid van Raad van Bestuur van Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+ vzw.
Artikel 2.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond +
vzw, Baudelokaai 8 te 9000 Gent.

25

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw - aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger

Feiten en context
Gemeente De Pinte
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De gemeente is aangesloten bij Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, een Provinciaal Toeristisch
Samenwerkingsverband. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober
2018 wijzigt de samenstelling van de Algemene Vergadering.
De gemeenteraad kan een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
aanduiden om te zetelen in de Algemene Vergaderingen voor de komende legislatuur.
Hogere regelgeving




Wet van 27 juni 1921, waarbij aan alle verenigingen zonder winstoogmerk en aan de
instellingen van openbaar nut, rechtspersoonlijkheid wordt verleend
Decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische
samenwerkingsverbanden
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 17 november 2014 in verband met het aanduiden
van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
Besluit van de gemeenteraad van 31 augustus 2015 in verband met de goedkeuring
van de statutenwijziging van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
Mevrouw Liselotte Thienpont, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Frans De
Potterstraat 27, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene
Vergaderingen van Toerisme Oost- Vlaanderen vzw en wordt gemachtigd in naam van de
gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijst en andere documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen
wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 2.
Mevrouw Ann Vandenbussche, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Eeuwfeestlaan
50, wordt aangeduid als plaatsvervangende vertegenwoordiger.
Artikel 3.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig zolang
de gemeente aangesloten is bij Toerisme Oost-Vlaanderen vzw of tot de volgende
hernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, PAC Het
Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent.
Gemeenteraad

26

Eregemeenteraadslid (punt aangevraagd door raadsleden Verleyen en
Gomes)

Besluit:
De indiener van het punt is na beraadslaging tijdens de zitting akkoord gegaan dit punt niet
ter stemming voor te leggen.

27

Samenwerking en verhouding tussen het college en de administratie vraag tot advies (punt aangevraagd door raadslid Wim Vanbiervliet)

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Kristof Agache, Schepen
Lieve Van Lancker, Voorzitter BCSD
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Gemeente De Pinte
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Besluit:
De indiener van het punt is na beraadslaging tijdens de zitting akkoord gegaan dit punt niet
ter stemming voor te leggen.

28

Mondelinge vragen

Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een mondelinge vraag wil stellen,
wordt genoteerd:
Raadslid Evelyne Gomes: drie vragen
Raadsleden Lut Vermeyen, Wim Vanbiervliet, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn: één
vraag
De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.
Raadslid Gomes informeert of het mogelijk is het stratenplan van de sneeuw- en ijsbestrijding
aan te passen zodat ook belangrijke toegangswegen naar de scholen en het station worden
gestrooid, bijvoorbeeld de J. Anthierenslaan en de helling van de tunnel in de Florastraat.
Er wordt geantwoord dat er momenteel wijzigingen gebeuren aan dit plan en dat de
suggesties zullen bekeken worden indien zij passen binnen de visie.
Verder informeert raadslid Gomes wat de werkwijze is voor de controle van de netheid na
verhuur van de gemeentelijke lokalen, o.a. de Veldblomme en wat er gebeurt indien de zaal
niet netjes wordt achtergelaten.
Er wordt geantwoord dat de procedure zal worden opgevraagd bij de bevoegde dienst en
hierop zal een antwoord worden geformuleerd tijdens een volgende gemeenteraadszitting.
Raadslid Gomes merkt op dat het in de Keistraat (komende van rotonde) in de bocht niet
duidelijk is waar het baanvak zich precies bevindt. Zij vraagt of er een duidelijke aanduiding
kan komen.
Er wordt geantwoord dat dit zal bekeken worden.
Raadslid Vermeyen informeert naar de stand van zaken van het digitaal aanmeldsysteem voor
de scholen.
Er wordt geantwoord dat er al verschillende overlegmomenten hebben plaatsgevonden met de
scholen en eveneens met verschillende aanbieders van dergelijke software. De voor- en
nadelen van de verschillende softwarepakketten worden afgewogen. In samenspraak met de
scholen werd beslist de instap uit te stellen.
Raadslid Van Den Abbeele wenst te vermelden dat de link uit het Infoblad naar de
adviesraden niet werkt. Bijkomend informeert ze of er al een beslissing werd genomen over
het al dan niet inrichten van niet-verplichte adviesraden. Zij wenst eveneens te vernemen of
het bestuur gebruik zal maken van andere participatievormen.
Er wordt geantwoord dat de link zal worden bijgestuurd. Momenteel wordt er gewerkt aan een
evaluatietraject van de adviesraden. Het bestuur is bezig met het uitwerken van een
participatietraject, de raadsleden zullen hierover nog geïnformeerd worden.
Raadslid Vanbiervliet merkt op dat er voor de bloembakken in 't Kruisken geen advies van de
mobiliteitsraad werd gevraagd, dat er verkeersborden ontbreken en dat het plaatsen van
bloembakken de bevoegdheid van de gemeenteraad is.
Er wordt geantwoord dat dit wel werd besproken in de mobiliteitsraad. De opmerking over de
juridische grond zal worden bekeken.
Raadslid Quintyn vraagt of er bij de planning van de kampen voor kinderen rekening kan
worden gehouden met het piekjaar 2015 qua geboortes in De Pinte.
Er wordt geantwoord dat dit kan bekeken worden, weliswaar rekening houdende met het feit
dat er buiten de gemeentelijke organisatie ook een ruimer aanbod bestaat.

29

Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

Er zijn geen mededelingen.
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Namens de gemeenteraad

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Kathleen Ghyselinck
Voorzitter gemeenteraad
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