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Gemeenteiaad

Versla van 25 februa,ri 2OI9 om 2O.OO uur
Aanwezig

Kath leen G hysel nck, Voorzitter gemeenteraad
Vincent Van Peteghem, Burgemeester
Willem Rombaut, Benedikte Demunck, Laure Reyntjens, Schepenen
Lieve Van Lancker, Voorzitter BCSD
Wim Vanbiervliet, Guy Blomme, Hilde Claeys, Antoine Van
N ieuwen h uy ze, T rudo Dejon ghe, Lutga rd Vermeyen, Leen Gryffroy,
Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann
Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyng Gomes, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur
I
I
Kristof Agache, Schepen
Ina Quintyn, Raadslid
\
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Verontschuldigd

/

Afwezig

a

Antwoorden op de mondelinqe vraoen van de voriqe raadszittinq
Er wordt op de vraag met betrekking tot het gebruik van de Veldblomme als antwoord
gegeven dat de poetsdienst instaat voor een wekelijks onderhoud. Er is bij het niet
proper achterlaten door de gebruiker, de mogelijkheid vanuit de gemeente om een
financiële vordering in te stellen maar dat is geen ideale situatie. Er kan gekeken
worden om een beter opvolgsysteem uit te werken, bv. door onder meer te werken
met een logboek. Dit wordt nog verder bekeken.

o

Met betrekking tot de vraag inzake de Keistraat wordt er geantwoord dat destijds aan
de aannemer de opdracht was gegeven om een stippellijn te trekken, dit ter hoogte
van de Rosdamstraat. Omdat de aannemer op dat moment niet over een
zandstraalmachine beschikte, werd deze stippellijn niet aangebracht. Dit zal nog
worden uitgevoerd in een latere fase.

a

Met betrekking tot de vraag inzake de sportkampen wordt er,geantwoord dat de
sportdienst vooraf het maximum aantal plaatsen voor de lagere school en kleuters
bepaalt, Dit maximum wordt bepaald op basis van realistisch aantal inschrijvingen ten
opzichte van maximum aantal kinderen per monitor. We proberen die zo dicht
mogelijk bij elkaar te laten komen om zo voldoende inkomsten te hebben om de
kosten te dragen. Als we merken dat er voldoende kinderen op de wachtlijst staan
werven we ook een extra monitor aan om deze extra groep te begeleiden. Het gebeurt
maximaal 2 weken tijdens de zomervakantie dat we voor de kleuters ook op ons
plafond qua beschikbare accommodatie botsen en dan niet meer kunnen uitbreiden.
Voor de kampen geldt er geen maximum per geboortejaar; we delen de groepen in bij
aanvang van het kamp volgens een inschatting op dat moment.

a

Met betrekking tot de vraag inzake de Kriebeltuin wordt er geantwoord dat er drie
groepen worden vooropgesteld die elk een uurtje kleuterturnen krijgen: instappertjes,
1" kleuterklas, 2e & 3" kleuterklas. Voor de instappertjes (18 voor 15 plaatsen) en le
kleuterklas (26 voor 20 plaatsen + 4 wachtlijst) zitten we volzet. We zijn dus een
beperkt aantal boven het vooropgestelde maximum gegaan. Er werd al zoveel
mogelijk doorgeschoven tussen de groepen om zoveel mogelijk kinderen een plaatsje

te geven.

Openbaar

1

Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige vergadering

Feiten en context
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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

2

Huishoudelijkreglementgemeenteraad

Feiten en context

ì

De gemeenteraad stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement
vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen
De gemeenteraad kan het huishoudelijk reglement ten allen tijde wijzigen.
Het ontwerp werd besprokeh met de fractievoorzitters en het college oþ tt en 25 februari

20t9.

Hogere regelgeving

.

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2OL7 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen
Besluit van de gemeenteraad van 27 november 2017 waarbij het huishoudelijk

o

reg

lement werd vastgesteld

Op basis van de annotaties van de fractieleiders, legt de burgemeester een overzicht van
amendementen aan de voltallige raad voor. Een kopie van het document wordt ter zitting aan
de raadsleden bezorgd.
Raadslid Vanbiervliet vraagt om het amendement inzake artikel 39,par.2, lste alinea aan te
passen inzake de datum van de aankoopfacturen. Hij stelt voor om 'vanaf 14.10.2018'te
hanteren in de plaats van 1 januari 2079.
De raad gaat éénparig akkoord met dit voorstel van gewijzigd amendement.
Vervolgens gaat de raad éénparig akkoord met al andere amendementen

Met 12 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut,
Benedikte Demunck, Laure Reyntjens, Lieve Van Lancker, Guy Blomme, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche), 7
niet gestemd (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel
Verleyen, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes)

Besluit:

Artikel

1.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals vastgesteld op de gemeenteraad van
27 november 2017 wordt opgeheven vanaf heden

Artikel 2.
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt vastgelegd zoals in bijlage
ü*¡
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Interlokale scholengemeenschap - aánduiden van een lid van het

3

beheerscomité

Feiten en context
Een schoolbestuur kan in het kader van de organisatie van haar basisonderwijs een

scholengemeenschap vormen met onderwijsinstellingen van andere schoolbesturen. De
overeenkomst scholengemeenschap 2074 -2020, in de vorm van een interlokale vereniging
werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016. De scholengemeenschap
bestaat uit de gemeentelijke basisscholen van De Pinte, Nevele en Sint-Martens-Latem en de
vrije school Ten Dries uit Landegem.
Volgens de overeenkomst wordt door elke gemeenteraad een lid van het schepencollege
afgevaardigd als lid van het beheerscomité , alsmede een vervange¡d lid met hetzelfde

mandaat ingeval van afwezigheíd van het effectief

lid.
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Hogere regelgeving
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Decreet over het lokaal bestuur

Decreetbasisonderwijs
Decreet van 6 juli 2001 in verband met intçrgemeentelijke samenwerking
Decreet van 2 april 2004 in verband met participatie op school en de Vlaamse
onderwijsraad
Decreet van 17 juni 2011 in verband met scholengemeenschappen in het basis -en
secundair onderwijs

Vorige beslissingen

.
.

Besluit vân de gemeenteraad van 23

juni

2OI4 in verband met de verlenging van de

scholengemeenschap 2074-2020

Besluit van de gemeenteraad van 26 september 2016 in verband met de gewijzigde
samenstelling van de scholengemeenschap

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
Op naam van Benedikte Demunck als vertegenwoordiger Interlokale scholengemeenschap

met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen
Op naam van Lieve Van Lancker als plaatsvervangend vertegenwoordiger Interlokale
scholengemeenschap

met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen

Besluit:

Artikel

1.

Mevrouw Benedikte Demunck, schepen, wonende te 9840 De pinte, Hageland 1, wordt
afgevaardigd als lid van het beheerscomité van de interlokale scholengemeenschap.

Artikel

2.

Mevrouw Lieve Van Lancker, schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale
dienst, wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed 15, wordt afgevaardigd als plaatsvervangenil lid
van het beheerscomité van de interlokale scholengemeenschap.

4

Dienstverlenende Vereniging, voor Ruimtelijke Ordening en
Economische Ontwikkeling (Veneco) - Buitengewone Algemene
vergadering van 28 maart 2or9 - beraadslagen agenda en bepalen
mandaat van de vertegenwoordiger
Lì*;ri ¡i* *ir': i) r: 7}¡'t¡*

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging Veneco. Veneco heeft op 23
januari 2019 een oproepingsbrief aan de gemeente overgemaakt voor de buitengewone
algemene vergadering van 28.maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld.
De gemeenteraad moet voor elke algemene vergadering het mandaat van de
veftegenwoordiger vaststellen en goedkeuring verlenen aan de punten op de agenda van 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 eìqevens 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 2077

.
o
Vorige

.

beslissingen

ì

Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 in verband met het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend veftegenwoordiger voor de
Algemene vergaderingen 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 28 maart 2019
worden goedgekeurd:
1. Toelichting werking Veneco
2. Akteneming verslag jaarvergadering 12/06/2018
3. Akteneming verslag Buitengewone Algemene Vergadering O6/I2/2OLB
4. Benoeming bestuurders a) Bestuurders lid van de gemeenteraad b) Bestuurder buiten
de raad
5. Benoeming bestuurders met raadgevende stem
6. Benoemingdeskundigen

Artikel 2.
Aan de vertegenwoordiger, mevrouw Leen Gryffroy, gemeenteraadslid, wonende te Blijpoel
17 te 9840 De Pinte, van de gemeenteraad De Pinte, houder van 100 aandelen, die zal
deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de Intergemeentelijke
Vereniging Veneco die plaatsvindt op 28 maart 2019 om 18u00 in "zaal SouplexBisschopstraat 6 te 9800 Deinze, wordt het mandaat gegeven om, met recht van de
indeplaatsstelling door de heer Kristof Agache, schepen, wonende te Stijn Streuvelslaan 13 te
9840 De Pinte.
. 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 ondeftekenen en in het algemeen, het nodige te doen om de
agendapunten van de Algemene Vergadering uit te voeren.
. Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, ingeval
de op 28 maaft 2019 geplande buitengeworie 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 èn in het algemeen, het
nodige te doen om de agendapunten van de Algemene Vergadering te realiseren.

Artikel 3,
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis

i!i:l ¡t **rtLr'r i.)* îì ¡:l¿:

van te geven aan Veneco, ter attentie van mevrouw Veronique Verstraeten, Panhuisstraat
te 9070 Destelbergen.

1

Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en
Economische Ontwikkeling (Veneco) - voordragen van een kandidaatbestuurder voor de Raad van Bestuur en een lid met raadgevende stem
van de Raad van Bestuur

5

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging Veneco.
De ontslagnemende Raad van Bestuur heeft de aandeelhouders van groep A geraadpleegd
omtrent de verdeling van de voordrachtrechten voor drie opeenvolgende periodes van twee
jaar, waarbij elke bestuurder door maximaal een aandeelhouder kan worden voorgddragen.
Rekening houdend met het resultaat van deze raadpleging deed de Raad van Bestuur een
voorstel over de verdelingen van de voordrachtrechten van þroep A. Het voorstel van de Raad
van Bestuur is bindend voor de aandeelhouders van groep A. Elk van de aandeelhouders van
groep A draagt voor die van de 3 periodes waarvoor hij over een voordrachtrecht beschikt zijn
kandidaat-bestuurders voor. De kandidaat-bestuurders die voor een bepaalde periode niet
beschikken over een voordrachtrecht kunnen aangeven dat zij zich voor die periode
aansluiten bij de voordracht van één andere aandeelhouder van de groep die wel over een
voordrachtrecht beschikt. Als ze dit niet doen worden ze tijdens de betrokken periode

veftegenwoordigd door voorzitter van de Raad van Bestuur
Het gemeentebestuur mag volgens de verdeling door de Raad van Bestuur op 22 januari 2019
een kandidaat-bestuurder voordragen voor de bestuursperiode lopende van 01-04-2019 tot
31-03-2021 en voor de bestuursperiode lopende van 01-04-2023 tot 31-03-2025. Voor de
bestuursperiode lopende van 01-04-2021tot 31-03-2023 mag het gemeentebestuur van De
Pinte een kandidaat-deskundige voordragen voor voordracht door de gemeente Destelbergen.
De kandidaat-deskundige is verplicht dezelfde persoon die voorgedragen wordt als
kandidaat-bestuu rder.

Daarnaast beschikt iedere.deelnemende gemeente ook over het recht om een lid met
raadgevende stem af te vaardigen, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen, en deze aanwijzing voor te leggen
aan de Algemene Vergadering die overgaat tot de samenstelling van de Raad van Bestuur.

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 28 januari 2019 in verband met het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend veftegenwoordiger voor de
Algemene vergaderingen van Veneco

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
Op naam van Benedikte Demun'ck als kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur Veneco

met 17 sterhmen voor, 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen
Op naam van Lutgard Vermeyen als lid met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur
Veneco
{::

Í:}'l

met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen

Besluit:

Artikel

1.

Mevrouw Benedikte Demunck, schepen , wonende te 9840 De Pinte, Hageland 1 wordt
voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de bestuursperiode lopende van 01-04-2019 tot
31-03-2021en voor de bestuursperiode lopende van 01-04-2023 tot 3t-03-2025 en voor
voordracht door gemeente Destelbergen voorgesteld als kandidaat-deskundige voor de
bestuursperiode lopende van 01-04-2027 tot 31-03-2023.

Artikel 2.
Mevrouw Lutgard Vermeyen , gemeenteraadslid , wonende te 9840 De Pinte, Reevijver 67,
wordt aangewezen als lid met raadgevende stem van de Raad van Bestuur van Veneco.

Artikel 3.
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.

vervoerregioraad van de vervoerregio Gent - toetreding en aandu¡den
van vertegenwoordigers

6

Feiten en context
De Vlaamse Regering heeft op 21 december 2018 tret ontwerp van decreet betreffende de
basisbereikbaarheid goedgekeurd. Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering de indeling
van het grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio's en de afbakening van deze
vervoerregio's goed. Bij die afbakening maakt de gemeente De Pinte deel uit van de

vervoerregio Gent. Voor iedere vervoerregio dient een regionaal mobiliteitsplan opgemaakt te
worden. De opmaak en de goedkeuring van dit plan is een taak van de op te richten
vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt. De gemeenteraad
dient de vertegenwoordigers van de gemeente in de vervoerregioraad van de vervoerregio
Gent aan te duiden. Daarnaast moet ook een ambtelijke veftegenwoordiger aangeduid
worden.

Hogere regelgeving

¡
.

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2Ot7
Vlaams Decreet van 21 december 2018 betreffende de basisbereikbaarheid

Motivering
De gemeenten die via de vervoerregioraad tot de vervoerregio behoren worden integraal
betrokken bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de regio. Ze krijgen een
belangrijke rol in de gelaagde organisatie van het openbaar vervoer, de synchromodaliteit en
de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren van maatregelen inzake
verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokãal functioneel
fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de gewestelíjke
overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma en het prioriteren,
opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma's en -projecten die van
strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio.
Het engagement voor de gemeente houdt het volgende in: actief participeren aan de werking
en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (o.m: uit het
eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties.

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

gestemd:

Op naam van Benedikte Demunck als vertegenwoordiger van de vervoerregioraad
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met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen
Op naam van Willem Rombaut als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
vervoerreg ioraad

met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
j'

Besluit:

Artikel

1.

Mevrouw Benedikte Demunck , schepen , wonende te 9840 De Pinte, Hageland 1, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger voor de vervoersregioraad van de vervoerregio Gent .

Artikel

2.
De heer Willem Rombaut ,schepen, wonende te 9B4O De Pinte, Ginstbulken 5, wordt

aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de vervoersregioraad van de
vervoerregio Gent .

Artikel 3.
De mobiliteitsambtenaar is de ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente in de
vervoerregio Gent. De mobiliteitsambtenaar is gemachtigd de vergaderingen van de
werkgroepen bij te wonen.

Artikel 4.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig zolang
de gemeente tot deze vervoerregio hoort of tot de volgende hernieuwing van de
gemeenteraad.

Artikel 5.
De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan van
de vervoerregio Gent. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van

het mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de
vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of
de voorbereiding van concrete projecten.

Artikel 6.
Het college van burgemeester en schepenen wordt þelast met de uitvoering van dit besluit.

Artikel 7.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van de vervoerregio
Gent, p/a Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 80 Gent of per mail

vervoerregio. gent@vlaanderen. be.

ov (Tussengemeentelijke Maatschappij der vlaanderen voor
Watervoorziening Opdrachthoudende Vereniging) - buitengewone
algemene vergadering van 22 maart 2org - beraadslagen agenda en
bepalen mandaat vertegenwoordigers

TMVW

7

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVW OV. TMVW OV (opdrachthoudende vereniging) heeft op
18 januari 2019 een oproepingsbrief aan de gemeente overgemaakt voor de buitengewone
algemene vergadering,van TMVW OV op 22 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld.

De gemeenteraad moet voor elke algemene vergadering het mandaat van de
vertegenwoordiger vaststellen en goedkeuring verlenen aan de punten op de agenda van 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 tevens het mandaat van de
vertpgenwoordiger 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

a

Vorige beslissingen

¡

Besluit van de gemeenteraad van 19 november 2018 in verband met de buitengewone
algemene vergadering van 21 december 2018 waarbij goedkeuring wordt verleend
aan de agenda en het mandaat van de volmachtdrager wordt bepaald

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit:

Artikel

1.

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering TMVW OV van 22 maart 2019 en de daarbij behorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingêvolge diverse toetredingen,
uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
Benoemingen Raad van Bestuur
Benoemingen regionale adviescomités Domeindiensten
Benoemingen adviescomité Secundaire Diensten
Mededelingen
Varia

Artikel 2.
De raad draagt de vertegenwoordigers op om namens het bestuur alle akten en bescheiden
met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVW OV vastgesteld op 22
maart 2019, te onderschrijven en hun stemgedrag af stemmen op'het in de beslissing van de
gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van
voormelde algemene vergadering.

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
20 79 O322BAVTMVW@fa rys. be.

TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening Opdrachthoudende Vereniging) - aanduiden van
twee vertegenwoordigers en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de Algemene Vergaderingen

8

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVW OV . TMVW OV (opdrachthoudende vereniging) heeft
op 18 januari 2079 een oproepingsbrief aan de gemeente overgemaakt voor de buitengewone
algemene vergadering van TMVW OV op 22maart2OLg,waarin de agenda werd meegedeeld.
De gemeenteraad kan twee vertegenwoordigers en een plaatsvervanger aanduiden om te
zetelen in de Algemene Vergaderingen voor de komende legislatuur. Er bestaat een
onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op dê algemene vergadering
en dat van lid van één van de andere organen.

Hogere regelgeving

.
.

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
Vlaams decreet van 6

o

Decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen

.

Besluit van de gemeenteraad van 27 november 2Ot7 waarbij als gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van TMVW OV de heer Wim
Vanbiervliet en als plaatsvervanger de heer Trudo Dejonghe werd aangewezen
Besluit van de gemeenteraad van 19 november 2018 in verband met de buitengewone
algemene vergadering van 2t december 2018 waarbij mevrouw Chantal de Vriese als
bij komend effectief vertegenwoord iger

.

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
Op naam van Antoine Van Nieuwenhuyze en Ann Vandenbussche als vertegenwoordiger
TMVW OV

met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen

op naam van Leen Gryffroy als plaatsvervangend vertegenwoordiger TMVW ov
met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen

Besluit:

Artikel

1.

De heer Antoine Van Nieuwenhuyze, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte , Bosstraat

20, (antoine.vannieuwenhuyze@depinte.be) wordt 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 hèt algemeen
alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeenteraad te behartigen op deze
vergaderingen.

Artikel 2.
Mevrouw Ann Vandenbussche, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Eeuwfeestlaan
50 (ann.vandenbussche@depinte.be) wordt eveneens aangeduid om de gemeente te
veftegenwoordigen 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 ¡n hèt algemeen
alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente raad te behartigen op deze
vergaderingen.

Artikel 3.
Mevrouw Leen Gryffroy ,gemeenteraadslid, wonende te 9B4o De pinte, Blijpoel 17,
(leen.gryffroy@depinte.be) wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegénwoordíger in de
algemene vergaderingen van TMVW OV.

Artikel4.
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.

Artikel 5.
Een afschriftvan deze beslissing wordt bezorgd aan TMVW oV, hetzij per post, p/a.
Intercommunaal BehéerTMVW, Stropstraat 1te 9000 Gent, hetzij pãi etei<tronische post op
20 79 O322BAVTMVW@fa rys. be.

I

ov (Tussengemeentelijke Maatschappij der vlaanderen voor
watervoorziening opdrachthoudende vereniging) - voordragen van
een kand¡daat-bestuurder voor de activiteit Domeindiensten in de
Raad van Bestuur TMVW OV
TMVW
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Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVW OV voor de activiteit Domeindiensten. TMVW OV
(opdrachthoudende vereniging) heeft op 18 januari 2019 een oproepingsbrief aan de
gemeente overgemaakt voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW OV op 22
maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld.
De benoeming van een lid van Raad van Bestuur geschiedt op basis van een stemming in de
algemene vergadering. De gemeente De Pinte kan kandidaten voordragen.
De Raad van Bestuur van TMVW OV telt maximum 15 leden benoemd op voordracht van de
houders van de T-,-D-,2-, V-, -S- enlof SK aandelen. Minimum één van deze mandaten wordt
voorbehouden voor de houders van T-,-D-, Z- enV- aandelen behorende tot de regio
Centrum, waartoe De Pinte behoort. Minimum twee mandaten worden voorbehouden voor de
houders van S- enlof SK- aandelen. De gemeente De Pinte is houder van voornoemde
aandelen. Maximaal 2/3 kunnen leden van hetzelfde geslacht zijn.

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

.
.

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

veftegenwoordiger moet vaststellen

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

gestemd:

Op naam van Willem Rombaut als kandidaat-bestuurder voor de activiteit Domeindiensten

met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen

Besluit:

Artikel

1.

De heer Willem Rombaut , schepen, wonende te 9840 De Pinte, Ginstbulken 5

(willem.rombaut@depinte.be) wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de Raad van
Bestuur van TMVW OV voor de activiteit Domeindiensten.

Artikel

2.

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
20 L9O3Z2BAVTMVW @fa rys. be.
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TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening Opdrachthoudende Vereniging) - voordragen van
een kandidaat-bestuurder voor de activiteit Secundaire diensten in de
Raad van Bestuur TMVW OV

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVW OV voor de activiteit Secundaire diensten. TMVW OV
(opdrachthoudende vereniging) heeft op 18 januari 2019 een oproepingsbrief aan de
gemeente overgemaakt voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW OY op 22

maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld.
De benoeming van een lid van Raad van Bestuur geschiedt op basis van een stemming in de
algemene vergadering. De gemeente De Pinte kan kandidaten voordragen.
De Raad van Bestuur van TMVW OV telt maximum 15 leden benoemd op voordracht van de
houders van de T-,-D-,2-, V-, -S- en/of SK aandelen. Minimum één van deze mandaten wordt
voorbehouden voor de houders van T-,-D-, Z- enV- aandelen behorende tot de regio
Centrum, waartoe De Pinte behoort. Minimum twee mandaten worden voorbehoudèn voor de
houders van S- en/of SK- aandelen. De geméente De Pinte is houder van voornoemde
aandelen. Maximaal 2/3 kunnen leden van hetzelfde geslacht zijn.
{**
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Hogere regelgeving

.

Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder art¡kel 44 dat stelt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring moet hechten aan
de agenda van de algemene vergadering en tevens het mandaat van de

.
¡

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

vertegenwoordiger moet vaststellen

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
Op naam van Kristof Agache als kandidaat-bestuurder voor de activiteit secundaire diensten

met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen

Besluit:
ì
1.
De heer Kristof Agache, schepen , wonende te 9840 De Pinte, Stijn Streuvelslaan 13,

Artikel

(kristof.agache@depinte.be) wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de Raad van
Bestuur van TMVW OV voor de activiteit Secundaire diensten.

Artikel

2.

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
20 79 O322BAVTMVW@fa rys. be.

TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
watervoorziening opdrachthoudende vereniging) - aanduiden van een
lid voor het regionaal adviescomité Domeindiensten
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Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVW OV voor de activiteit Domeindiensten. TMVW OV
(opdrachthoudende vereniging) heeft op 18 januari 2019 een oproepingsbrief aan de
gemeente overgemaakt voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW OY op 22
maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld
De leden worden voorgedragen door de deelnemers van de betrokken regio's volgens
volgende bepalingen: èlt<e ¿ãelnemer heeft recht op 1 lid in het regionaaiadv¡escãmité voor

domeindiensten. Gemeenten hebben het recht om per volledige schijf van 40 OO0 inwoners
bijkomend lid voorte dragen'met dien verstande dat indien een dergelijke deelnemer niet
minstens deelneemt voor zowel distributieactiviteit als zuiveringsactiviteit, het aantal extra
leden dat een dergelijRe deelnemer mag voordragen wordt verminderd met 1. Voor
deelnemers die een vereniging van gemeenten zijn, gebeurt de berekening per individuele
deelnemer van deze vereniging van gemeenten. Indien een deelnemer deelnemer is voor
verschillende geografische regio's, dan wordt het inwonersaantal genomen van de activiteit
waarvoor men deelnemer is met het grootste geografische geheel.

1

Hogere regelgeving

.
o
¡

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
Decreet over het lokaal bestuur

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

Op naam van Willem Rombaut als lid voor de regionale adviescommissie domeindiensten

met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen

Besluit:

Artikel

1.

De heer Willem Rombaut ,schepen. wonende te 9B4O De Pinte, Ginstbulken 5
(willem.rombaut@depinte.be) wordt voorgedragen als lid van het regionaal adviescomité
Domeindiensten 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
bélangen van de gemeente te behartigen in het regionaal adviescomité Domeindiensten van
TMVW OV.

Artikel 2.
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
20 I9O322BAVTMVW@fa rys. be.

TMVW OV (Tussengemeentelijke Maaischappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening Opdrachthoudende Vereniging) - aanduiden van een
lid voor het regionaal adviescom¡té Secundaire diensten
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Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVW OV voor de activiteit Secundaire diensten. TMVW OV
(opdrachthoudende vereniging) heeft op 18 januari 2019 een oproepingsbrief aan de
gemeente overgemaakt voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW OV op 22
maart 20t9, waarin de agenda werd meegedeeld.
De leden worden voorgedragen door de S-deelnemers volgens volgende bepalingen: elke
deelnemer heeft recht op 1 lid in het adviescomité voor secundaire diensten. Daarenboven
hebben gemeenten het recht om per volledige schijf van 40 000 inwoners 1 bijkomend lid
voor te dragen, rnet een maximum van drie bijkomende leden.
Voor deelnemers die een vereniging van gemeenten zijn, gebeurt de berekening per
individuele deelnemer van deze vereniging van gemeenten. Indien een deelnemer deelnemer
is voor verschillende geografische regio's, dan wordt het inwonersaantal genomen van de
activiteit waarvoor men deelnemer is met het grootste geografische geheel.

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

.
.

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

veftegenwoordiger moet vaststellen

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

gestemd:

Op naam van Kristof Agache als lid voor de regionale adviescommissie secundaire diensten

met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen

Besluit:

Artikel

1.

De heer Kristof Agache, schepen, wonende te 9840 De Pinte, Stijn Streuvelslaan 13,

(kristof.agache@depintç.be) wordt voorgedragen als lid van het regionaäl adviescomité

Secundaire diensten 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
L;*rrì** r: j:* .Lt: t?ì¡'tl:tt
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andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de
belangen van de gemeente te behartigen in het adviescomité Secundaire diensten van TMVW

ov.

Artikel 2.
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
20 L9O322BAVTMVW@fa rys. be.
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TMVS DV (Tussengemeentelijke Maatschapp¡j voor Services

Dienstverlenende Vereniging) - buitengewone algemene vergader¡ng
van 2O maart 2Ot9 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat
vertegenwoordigers
Feiten en context
De gemeente ìs aangesloten bij rMVS DV . TMVS DV heeft op 18 januari 2019 een
oproepingsbrief aan de gemeente overgemaakt voor de buitengewone algemene vergadering
van TMVS DV op 20 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld.
De gemeenteraad moet voor elke algemene vergadering het mandaat van de
veftegenwoordiger vaststellen en goedkeuring verlenen aan de punten op de agenda van 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 goedlieuring moet hechten aan
de agenda van de algemene vergadering en tevens het mandaat van de

veftegenwoordiger 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

.
o

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

Artikel

1.

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering TMVS DV van 20 maart 2019 en de daarbij behorende

documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Toetredingen en uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en
uittredingen
3. Benoeming Raad van Bestuur

4. Mededelingen
5. Varia

Artikel

2.
De raad draaEt de vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden
met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS DV vastgesteld op 20
maart 2019, te onderschrijven en hun stemgedrag af stemmen op het in de beslissing van de
gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van

voormelde algemene vergadering

Artikel 3.
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan TMVS DV; hetzij per post, p/a
Intercommunaal Beheer TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post op
20 190320BAWMVS@fArys. be.

!4

TMVS DV (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services
Dienstverlenende vereniging) - aanduiden van een vertegenwoordiger
i lr., 'r'.r': ,':t: í t,. l.j , i¿'
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en een plaatsvervangend vertegenwoord¡ger voor de Algemene
Vergaderingen
Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVS DV. TMVS DV heeft op 18 januari 2019 een
oproepingsþrief aan de gemeçnte overgemaakt voor de buitengewone algemene vergadering
van TMVS DV op 20 maaft 2019, waarin de agenda werd meegedeeld.
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 veftegenwoordiger op de algemene vergadering
en dat van lid van Raad van Bestuur
Hogere regelgeving

.

Vlaams decreet van 6 juli 2OO1 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

.
.

Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende dd interge.meentelijke samenwerking
Decreet over het lokaal bestuur

vertegenwoordiger moet vaststellen

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

gestemd:

Op naam van Leen Gryffroy als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen

met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen
Op naam van Kristof Agache als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene

vergaderingen

met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen

Besluit:

Artikel

1.

Mevrouw Leen Gryffroy, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Blijpoel 17

(leen.gryffroy@depinte.be) wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de
algemene vergaderingen van TMVS DV 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 Oe
belangen van de gemeenteraad te behartigen op deze vergaderingen.

Artikel

2.
De heer Kristof Agache, schepen, wonende te 9840 De Pinte, Stijn Streuvelslaan 13
(kristof.agache@depinte.be) wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemeire vergaderingen van TMVS DV.

Artikel

3.

)

Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.

Artikel 4.
Ee.n afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan TMVW DV, hetzij per post, p/a
Ïntercommunaal Beheer TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post op
20 190320 BAVTMVS@fa rys. be.
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TMVS DV (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services

Dienstverlenende Vereniging) - voordragen van een kandidaat
bestuurder (regio 1)

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVS DV . TMVS DV heeft op 18 januari 2019 een
oproepingsbrief aan de gemeente overgemaakt voor de buitengewone algemene vergadering
van TMVS DV op 20 maaft 2019, waarin de agenda werd meegedeeld.
De Raad van Bestuur van TMVS telt maximum 15 le.den en bestaat uit minimum 4 leden uit
Regio 1 waartoe De Pinte behoort. De bestuurders TMVS DV kunnen geen vertegenwoordiger
zijn op de algemene vergaderingen.

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
Decreet over het lokaal bestuur

.
¡

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
Op naam van Benedikte Demunck als kandidaat-bestuurder TMVS

met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen

Besluit:

Artikel

1.

'

Mevrouw Benedikte Dernunck, schepen, wonende te 9840 De Pinte, Hageland 1, wordt
voordragen als kandidaat bestuurder in de Raad van Bestuur van TMVS DV (regiol).

Artikel 2.
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan TMVS DV, hetzij per post, p/a
Intercommunaal Beheer TMVW, Stropstraat l. te SOOO Cent, hetzij per elektron'¡sche post op

20190320BAVTMVS@farys.be.
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Bovenscheldebekken - aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger in het bekkenbestuur

Feiten en context
Op Vlaams niveau wordt het Integraal Waterbeleid gecoördineerd door de
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, op lokaal niveau door het Bekkenbestuur.
Vlaanderen is voor het Integraal Waterbeleid opgedeeld in 11 bekkens, de gemeente De P¡nte
maakt deel uit yan het Bovenscheldebekken. De provinciegouverneur, voorzitter van het

Bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken, heeft op 4 februari 2019 een brief gericht met

de vraag tot afvaardiging in het Bekkenbestuur, met name de vraag tot aanduiding van een
gemeentelijk mandataris voor alle steden en gemeenten die zich op het grondgebied van het
bekken bevinden.
De gemeenteraad kan een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger

aanduiden voor het Bekkenbestuur.

Hogere regelgeving

.
.

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2OI7
Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

Motivering
Het Bekkenbestuur heeft volgende taken:
1. het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen
{:ìî:i.ll ít* íìar,.
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3.

het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te
keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft
uitgebracht en met de resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 37,
binnen een termijn van 90 dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek en
uiterlijk vier maanden voor het begin van de periode waarop het
stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft
het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed
te keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft
u itgebracht
advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 37

4.
51
5. advies te verlenen over het ontwerp van zoneriñgsplan, vermeld in artikel 9 $ 3 van
6.

7.
B.

het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststãlling van
de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke
saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen
advies te verlenen over a) ontwerpen van investeringsprogramma's met een
rechtstreekse invloed op de watersystemen b) ontwerpen van
investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en kleinschalige
rioolwaterzu iveri n gsi nsta I laties
het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de
onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en
efficiënter beheer te realiseren
indien gewenst, de toelichting en /of bespreking van belangrijke projecten of intenties'
binnen het bekken te agenderen

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

gestemd:

Op naam van Willem Rombaút als vertegenwoordiger Bovenbekkenschelde

met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Op naam van Kathleen Ghyselinck als plaatsvervangend vertegenwoordige"r
Bovenbekkenschelde

met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen

Besluit:

Artikel

1.
De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de deelname van de gemeente in het

Bovenscheldebekken onder voorzitterschap van de gouverneur. De heer Willem Rombaut,
schepen, wonende te 9840 De Pinte, Ginstbulken 5, wordt aangeduid als vertegenwoordiger
in het Bovenscheldebekken.

Artikel 2.
Mevrouw Kathleen Ghyselinck, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Veldstraat

54, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in het Bovenscheldebekken.
Artikel 3.
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.

Artikel 4.
Het antwoordformulier ingevuld verzonden aan het secretariaat Bovenscheldebekken,
Raymonde de Larochelaan 1 te 9051 Sint-Denijs-Westrem(Gent) of
Sêcreta riaat. bovenscheldebekken @vlaa msewaterweg. be.
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Bekken van de Gentse kanalen- aandu¡den van een vertegenwoordiger
en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het bekkenbestuur

{ï¡*r:;::*

ri* #il ír:i

¡

if+

Feiten en context
Op Vlaams niveau wordt het Integ;aal Waterbeleid gecoördineerd door de

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, op lokaal niveau door het Bekkenbestuur.
Vlaanderen is voor het Integraal Waterbeleid opgedeeld in 11 bekkens, de gemeente De Pinte
maakt deel uitvan het bekken van de Gentse kanalen. De provinciegouverneur, voorzitter
van het Bekkenbestuur van het bekken van de Gentse kanalen, heeft op 4 februari 2019 een
brief gericht met de vraag tot afvaardiging in het Bekkenbestuur, met name de vraag tot
aanduiding van een gemeentelijk mandataris voor alle steden en gemeenten die zich op het
grondgebied van het bekken bevinden.
De gemeenteraad kan een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
aanduiden voor het Bekkenbestuur.

Hogere rçgelgeving

' .
.

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Decreet van 1B juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

Motivering
Het Bekkenbestuur heeft volgende taken:
1. het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen
2. het ontwerþ van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te
keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft
uitgebracht en met de resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 37,
binnen een termijn van 90 dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek en
uiterlijk vier maanden voor het begin van de periode waarop het

. stroomgebiedbeheerplanbetrekkingheeft
3. het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma

goed

te keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft

4.
5.
6.
7.
B.

uitgebracht
advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 37
s1
advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9 $ 3 van
het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 mäart 2006 houdende de vaststelling van
de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke
saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen"
advies te verlenen over a) ontwerpen van investerinþsprogramma's met een
rechtstreekse invloed op áe watersystemen b) ontwelrpen van
investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en kleinschalige
rioolwaterzuiveri ngsi nstal laties
het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de
onbevaarbare waterlopen om een meer geintegreerd, logisch samenhangend en
efficiënter beheer te realiseren
indien gewenst, de toelichting en /of bespreking van belangrijke projecten of intenties
binnen het bekken te agenderen

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
Op naam van Erik Van de Velde als vertegenwoordiger voor bekken Gentse kanalen

met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Op naam van Ann Vandenbussche als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor bekken
Gentse kanalen

met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen

Besluit:

Artikel

1.

De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de deelname van de gemeente in het bekken
van de Gentse kanalen,onder voorzitterschap van de gouverneur. De heer Erik Van de Velde,
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gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Reevijver 61, wordt aangeduid als
vertegenwoordiger in het bekken van de Gentse Kanalen.

Artikel 2.
Mevróuw Ann Vandenbussche, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte; Eeuwfeestlaan
50, wordt aangeduid als plaatsvervangênd vertegenwoordiger in het bekken van de Gentse
Kanalen.

Artikel 3.
Als de gemeènteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.

Artikel 4.
Het antwoordformulier ingevuld verzonden aan het secretariaat Bovenscheldebekken,
Raymonde de Larochelaan 1 te 9051 Sint-Denijs-Westrem(Gent) of
Secretariaatgentseka nalen bekken @vlaa msewaterweg. be.
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Leiebekken - aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsverva n gend vertegenwoord iger i n het bekken bestu u r
t

Feiten en context
Op Vlaams niveau wordt het Integraal Waterbeleid gecoördineerd door de

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, op lokaal niveau door het Bekkenbestuur.
Vlaanderen is voor het Integraal Waterbeleid opgedeeld in 11 bekkens, de gemeente De P¡nte
maakt deel uit van het Leiebekken. De provinciegouverneur, voorzitter van het Bekkenbestuur
van het Leiebekken, heeft op 4 februari 2019 een brief gericht met de vraag tot afvaardiging
in het Bekkenbestuur, met name de vraag tot aanduiding van een gemeentelijk mandataris
voor alle steden en gemeenten die zich op het grondgebied,van het bekken bevinden.
De gemeenteraad kan een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
aanduiden voor het Bekkenbestuur.

Hogere regelgeving

¡
¡

Decreet,over het lokaal bestuur van 22 december 2Ot7
Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

Motivering
Het Bekkenbestuur heeft volgende taken:

1.

2.

3.

het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen
het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te
keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft
uitgebracht en met de resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 37,
binnen een termijn van 90 dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoêk en
uiterlijk vier maanden voor het begin van de periode waarop het
stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft
het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed
te keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft
u itgebracht
advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de: documenten vermeld in artikel 37

4.
g1
5. advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld
6.

'
7.
.
8.
{'

in artikel 9 $ 3 van
het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van
de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke
saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen
advies te verlenen over a) ontwerpen van investeringsprogramma's met een
rechtstreekse invloed op de watersystemen b) ontwerpen van
investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en kleinschalige
rioolwaterzu iveri ngsi nsta laties
I

het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de
onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en
efficiënter beheer te realiseren
indien gewenst, de toelichting en /of bespreking van belangrijke projecten of intenties
binnen het bekken te agenderen
^8',,t.
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Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
Op naam van Laure Reyntjens als vertegenwoordiger Leiebekken

met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Op naam van Erik Van de Velde als plaatsvervangend veftegenwoordiger Leiebekken

met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen

Besluit:

Artikel

1.

De gemeenteraad verklaaft zich akkoord met de deelname van de gemeente in het
Leiebekken onder voorzitterschap van de gouverneur. Mevrouw Laure Reyntjens, schepen,
wonende te 9840 De Pinte, Pintestraat 16 wordt aangeduid als vertegenwoordiger in het
Leiebekken.
I

Artikel

2.
De heer Erik Van de Velde, gemeenteraadslid, wonende te 9B4O De Pinte, Reevijver 61, wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in het Leiebekken.

Artikel 3.
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende

vernieuwing van de gemeenteraad.

Artikel 4.
Het antwoordformulier jngevuld Verzonden aan het secretariaat Leiebekken, Zandvoordestraat
375 te 8400 Oostende of Secreta riaatleiebekken @vlaa msewaterweg. be.

rnterlokale vereniging Burensportdienst Leiestreek - aandu¡den van
een vertegenwoord i ger,en een plaatsverva n gend vertegenwoord iger
voor het Beheerscomité

19

Feiten en context
Gemeente De Pinte is sinds Lgg2lid van een intergemeentelijke samenwerking op sportief
vlak tussen de gemeentes De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Gavere, Déinze, Zulte,
Nevele en Aalter; de Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek.
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de
samenstelling van het Beheerscomité van de Burensportdienst.
Het beheerscomité is samengesteld uit 1 afgevaardigde van elke gemeente, namelijk de
schepen van sport. De gemeenten kunnen eveneens een plaatsvervangende afgeváardigde
aanstellen. Deze plaatsvervanger moet een gemeenteraadslid zijn.

Hogere regelgeving

.

.
r

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 meerop 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 decenlber 2O!7, onder andere artikel 285 en
286 van DLB

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

Op naam van Kristof Agache als vertegenwoordiger in de interlokale vereniging
Bu rensportd ienst Leiestreek

met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen
Op naam van Leen Gryffroy als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de interlokale
verenigi ng Bu rensportdienst Leiestreek

met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen

Besluit:

Artikel

1.

De heer Kristof Agache, schepen, wonende te 9840 De Pinte, Stijn Streuvelslaan 13 , wordt
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de interlokale vereniging
Bu renspoftdienst Leiestreek.

Artikel

2.
Mevrouw Leen Gryffroy, gemeenteraadslid /wonende te 9840 De Pinte, Blijpoel
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger)

17, wordt

Artikel 3.
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende

vernieuwing van de gemeenteraad.

.

Artikel 4.
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan IV Burensportdienst Leiestreek,
Kastanjelaan 35, 9800 Deinze.

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vzw aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen

20

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de Vereniging van Viaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
vzw. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de
samenstelling van de leden van de Algemene Vergadering. WSG heeft op 31 januari 2019
een mail gestuurd met het verzoek een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger aan te duiden voor de Algemene Vergaderingen voor de volledige

legislatuu r.

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 2OI7

Vorige beslissingen

.

Besluit van de gemeenteraad van 27 november 2Ot7 in verband met het vervangen
van een plaatsvervangend volmachtdrager op de algemene vergaderingen

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

gestemd:
Op naam van Ann Vandenbussche als vertegenwoordiger voor VVSG

met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Op naam van Erik Van de Velde als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor VVSG
l,Lìt:l¡rel¡:¡r¡l*
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met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen

Besluit:

Artikel

1.

Mevrouw Ann Vandenbussche, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Eeuwfeestlaan
50, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen
van de Vereniging voor Vlaa¡nse Steden en Gemeenten (VVSG) 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 plaatsvervanger,

Artikel 3.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig zolang
de gemeente lid is van WSG of tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad.

Artikel 4,
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaaka uun O. algemeen directeur van VVSG Mieck

Vos via email mieck.vos@vvsg.be.

2L

Onderwijsvereniging van steden en gemeenten (OVSG) vzw aanduiden van een vertegenwoord¡ger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij Onderwijsvereniging van steden en gemeenten (OVSG) vzw
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de
samenstelling van de leden van de Algemene Vergadering. OVSG heeft op 4 februari 2019
een mail gestuurd met het verzoek een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger aan te duiden voor de Algemene Vergaderingen voor de vollðdige

legislatuur.

Hogere regelgeving
van 27 juni 1921, waarbij aan alle verenigingen zonder winstoogmerk en aan de
' . Wet
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:
Op naam van Benedikte Demunck als vertegenwoordiger OVSG

met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen

op naam van Lieve van Lancker alé plaatsvervangend vertegenwoordiger ovsc
met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen

Besluit:

Artikel

1.

Mevrouw Benedikte Demunck, schepen, wonende te 9840 De pinte, Hageland 1, wordt
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van
de Onderwijsvereniging van steden en gemeenten (OVSG) vzw en wordt gemachtigd in naam
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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 Lieve Van Lancker, schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale
dienst, wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed 15, wordt aangeduid als plaatsvervanger.

Artikel 3.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijndeze aanduidingen geldig zolang
de gemeente lid is van OVSG of tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad.

Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan OVSG via mailjochen.soetens@ovsg.be.

22

Onderwijsvereniging van steden en gemeenten (OVSG) vzw voordragen van een kandidaat-bestuurder

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij Onderwijsvereniging van steden en gemeen.ten (OVSG) vzw.
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de
samenstelling van de leden van de Raad van Bestuur. OVSG heeft op 4 februari 2019 een mail
gestuurd waarin vermeld wordt dat er een kandidaat-bestuurder kan voorgedragen worden
voor de Raad van Bestuur.
Hogere regelgeving

o
.

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 20L7

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt.er geheim
gestemd:
Op naam van.Benedikte Demunck als kandidaat-bestuurder voor OVSG

met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen

Besluit:

Artikel

l.

Mevrour¡¡ Benedikte Demunck, schepen, wonende te 9840 De pinte, Hageland 1, wordt
voordragen als kandidaat bestuurder in de Raad van.Bestuur van de Onderwijsvereniging van
steden en gemeenten( OVSG) vzw

Artikel 2.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan OVSG via mailjochen.soetens@ovsg.be.

23

Zefier cvba - aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene
Vergaderingen

;:t:::'ffilliLtr,""r,""ende financierinssverenieinsun (FrNrwo) werden ontbonden en de
cvbà Zefier werd opgericht. Naar aanleiding van'de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de leden van de Algemene Vergadering. Zefier
cvba heeft op 4 februari 2019 een brief gericht aan de algemeen directeur ih verband met de
vertegenwoordiging op de Algemene Vergaderingen.
{ij¡xtf*
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De gemeenteraad kan een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
aanduiden voor de Algemene Vergaderingen voor de volledige legislatuur.

Hogere regelgeving

r
.

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen

Vorige beslissingen

¡

Besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 in verband met de bijzondere
algemene vergadering

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
Op naam van Lieselotte Thienpont als veftegenwoordiger voor Zefier cvba

met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Op naam van Antoine Van Nieuwenhuyze als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor Zefier
cvba

met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen

Besluit:

Artikel

1.

Mevrouw Lieselotte Thienpont, gemeenteraadslid, wonende te 9B4O De Pinte, Frans De
Potterstraat 27, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de
Buitengewone, Bijzondere en Algemene Vergaderingen van Zefier cvba 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 plaatsvervanger.

Artikel 3.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijndeze åanduidingen geldig zolang
de gemeente lid is van Zefier cvba of tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad.

Artikel 4.
Een afschrift van
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dit besluit wordt via mail info@zefier.be overgemaakt.

Habitare + - aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene
Vergaderingen

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij Habitare + ,een fusie tussen de Merelbeekse Sociale
Woningen en de Deinse Sociale Bouwmaatschappij cvba. Naar aanleiding van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de leden van
de Algemene Vergadering. De Eemeenteraad kan een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger aanduiden voor de Algemene Vergaderingen voor de
volledige legislatuur.
Hogere regelgeving

.
.

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Performantiedecreet van 10 februari 2Ot7

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
Op naam van Kathleen Ghyselinck als vertegenwoordiger voor Habitare+

met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Op naam van Antoine Van Nieuwenhuyze als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor
Habitare +

met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen

Bésluit:

Artikel

1.

Mevrouw Kathleen Ghyselinck, gemeenteraadslid, wbnende te 9840 De Pinte, Veldstraat 54,
wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van
de Habitare+ 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 plaatsvervanger,

Artikel 3.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig zolang
de gemeente lid is van Habitare + of tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad.

Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Habitare +, Tolpoortstraat 141 te 9800
Deinze.
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Intergemeentel¡jke drugpreventiedienst - aandu¡den van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het
Beheerscomité

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de Intergemeentelijke Drugpreventiedienst. Naar aanleiding
van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de samenstelling van de
leden van het beheerscomité.
De gemeenteraad kan een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
aanduiden voor de Algemene Vergaderingen voor de volledige legislatuur.

Hogere regelgeving

.
'
.
o

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 explic¡ete 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 2018 in verband met het aanduiden van
een veftegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het
Beheerscomité

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
Op naam van Laure Reyntjens als vertegenwoordiger voor de Intergemeentelijke
d ru g preventied ienst

met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Op naam van Lieve Van Lancker als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
Intergemeente ijke d ru g preve ntied ienst
I

met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen

Besluit:

Artikel

1.

Mevrouw Laure Reyntjens, schepen, wonende te 9B4O De Pinte, Pintestraat 16
(laure.reyntjens@depinte.be) wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in het
Beheerscomité van de Intergemeentelijke drugpreventiedienst en wordt gevolmachtigd in
naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen,
alle notulen, de aanwezigheiOsti¡st en andere documenten te [ekenen, en in hét algemeen
alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeenteraad te behartigen op deze
vergaderingen.

Artikel 2.
Mevrouw Lieve Van Lancker, schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale
dienst , wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed 15, wordt aangeduid als plaatsvervangend
veftegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de Intergemeentelijke
d rug preventiedienst.

Artikel 3.
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende

vernieuwing van de gemeenteraad;

Artikel 4.
Een afschrift van deze beslissing wordt beizorgd aan de beherende gemeente van de
Intergemeentelijke Drugpreventiedienst, Brielstraat 2 te 9800 Deinze;
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Interlokale Vereniging ZOVLA: aanste¡len effectief en
plaatsvervangend beheerder beheerscom¡té

Feiten en context
Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad dient het beheerscomité van
de Interlokale Vereniging ZOVLA terug samengesteld te worden. Fer gemeente dienen er twee
afgevaardigden aangesteld te worden: één effectief beheerder en één plaatsvervangend
beheerder. Dit kunnen uitsluitend gemeenterAadsleden, burgemeester of schepenen zijn,
aangeduid door de gemeenteraad.

Hogere regelgeving

¡
.

Decreet Bovenlokaal bestuur van 6 juni 2018
Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2077, verwijzend naar art. 285 van

het DLB

Vorige beslissingen
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Besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2004 waarbij de statuten van de
Interlokale Vereniging ZOVLA werden goedgekeurd
Besluit van de gemeenteÈaad van 30 mei 2005 waarbij de wijziging van de statuten
van de Interlokale Vereniging ZOVLA werd goedgekeurd
Besluit van de,'gemeenteraad van 20 april 2015 waarbij de wijziging van de statuten
van de Interlokale Vereniging ZOVLA werd goedgekeurd

Motivering
Volgens artikel 8 van de statuten van de Interlokale Vereniging ZOVLA wordt bepaald dat de
leden van het beheerscomité uitsluitend vertegenwoordigd worden door gemeenteraadsleden,
burgemeester of schepenen, daartoe aangeduid door de gemeenteraad, er wordt ook in
bepaald dat de gemeenteraad tevens een vervangend beheerder met hetzelfde mandaat
afvaardigt ingeval van afwezigheid van de effectieve beheerder.
Alle mandaten vallen samen met de duur van de gemeentelijke zittingsperiode (legislatuur),
en bij algehele vernieuwing van de gemeenteraden duiden de deelnemende gemeenten in de
loop van het eerste kwartaal volgend op het jaar van de verkiezingen de nieuwe beheerders
aan.

Logischerwijze is de effectief beheerder de schepen bevoegd voor cultuur i.c. de bibliotheek.
Zoals bèpaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim

gestemd;

Op naam van Willem Rombaut als vertegenwoordiger voor ZOVLA

met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Op naam van Ann Vandenbussche als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor ZOVLA

met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen

Besluit:

Artikel

1.
De heer Willem Rombaut, schepen, wonende te 9840 De Pinte, Ginstbulken 5, wordt
aangeduid als effectief vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging
ZOVLA.

Artikel 2.
Mevrouw Ann Vandenbussche, gemeenteraadslid, wonende te.9840 De Pinte, Eeuwfeestlaan
50, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité van de

Interlokale Vereniging ZOVLA.

Artikel 3.
Deze beslissing wordt in tweevoud overgemaakt aan de secretaris van de Interlokale
Vereniging ZOVLA, p/a Gaston Martensplein 9,9870 Zulte.
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Kleuterspeelplaats Gemeentelijke Basisschool - goedkeur¡ng
vorderingsstaat 3

Feiten en context
Op 5 november 2018 heeft Steenhaut bvba, Nieuwenhovestraat 20, 8540 Deerlijk, de derde
en laatste vorderingsstaat voor het aanleggen van de kleuterspeelplaats op de gemeentelijke
basisschool bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen. Het gemeentelijk
aandeel in deze vorderingsstaat ten bedrage van 6.924,75 euro (excl. btw) of 7.340,24 euro
(incl. 60lo btw) brengt het totaal van het gemeentelijk aandeel op 76.435,04 euro (excl. btw)

of 79:546,79 euro (incl. 60lo btw). De werken werden op 20 maart 2017 gegund waarbij het

gemeentelijk aandeel werd bepaald op 72.572,50 euro (excl. btw) of 76 587,23 euro (incl.
60lo btw).
De oorspronkelijke opdracht werd uitgevoerd voor 67.L29,L6 euro (excl. btw) of 7t.L56,9L
euro (incl.6% btw). Erwerden echter meerwerken uitgevoerd voor9.305,88 euro (excl. btw)
of 9.864,23 euro (incl. 60lo btw).
De meerwerken zijn te wijten aan bijkomende rioleringswerkeh, extra grondverzet en
aanpassingen aan het ontwerp.

Vorige beslissingen

.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20. maart2OIT
betreffende de gunning van de heraanleg van de kleuterspeelplaats

Motivering
De dienst Grondzaken verklaart dat deze vorderingsstaat correct is en betaald mag worden

Plaats in meerjarenplan en budget
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

Artikel

1.

Het bedrag van6.924,75 euro (excl. btw) of 7.340,24 euro (incl. 60lo btw) in deze

eindvorderingsstaat wordt goedgekeurd zodat het totaal van het goedgekeurde gemeentelijk
aandeel kan worden vastgesteld op 79.546,79 euro (incl. 60lo btw).

Artikel

2.
De gemeenteraad geeft toestemming om in een volgende budgetwij ziging 2019 het
investeringskrediet van deze actie te verhogen met 3.500,00 euro.

Samenwerkingsconvenant in het kader van de exploitatie van een
Fietspunt - 2OLg

2A

Feiten en context
Op 10 januari heeft Groep Intro vzw, Charles Parentéstraat 6, 1070 Brussel, het ontwerp van
de samenwerkingsovereenkomst inzake een verdere uitbating van het fietspunt aan het
station De Pinte in 2019 bezorgd aan de dienst Grondzaken.
Met deze overeenkomst geeft de gemeente De Pinte opdracht aan Groep INTRO vzw om als
uitbater van het fietspunt in het station van De Pinte de pendelaars die de trein en de fiets
combineren te voorzien van volgende dienstverlening:
. Toezicht op de fietsstallingen
. Ordehandhaving en onderhoud van de fietsstallingen

.
.
.
.

Beheren weesfietsen

Fietsherstel volgens het thuiskomprincipe
Toeiistisch (fiets-)infopunt
Extra dienstverlening aan het stadsbestuur: signaalfunctie t.a.v. bestuur en politie
m.b.t. vandalisme en overlast, labelacties in samenwerking met de lokale politie
Deze dienstverlening wordt aangeboden gedurende 40 weken per jaar op maandag, dinsdag
en donderdag en dit telkens vanaf 15.45 uur tot 18.45 uur.
De financiële bijdrage voor de periode januari - december 2019 bedraagt7.B73,20 euro (excl
btw) of 9.526,57 euro (incl. 21% btw).

Vorige beslissingen

.

Besluit van college van burgemeester en schepenen van 18 januari 2019 betreffende
de principiële goedkeuring voor de opstart van het fietspunt

Motivering
Om de dienstverlening voor fietsers aan het station te behouden wordt een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst opgestart met Groep INTRO vzw voor het openhouden van het
{.:i+:
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Fietspunt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Het fietspunt zal gedurende 40
weken opengehouden worden op maandag, dinsdag en donderdag en dit telkens van 15.45
uur tot 18.45 uur.

Plaats in meerjarenplan en budget
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit:

Artikel

1.

De bij dit besluit.gevoegde en er integraal deel van uitmakende samenwerkingsconvenant
tussen gemeente De Pinte en Groep INTRO vzw (0461.936.071) betreffende de exploitatie
van het fietspunt wordt goedgekeurd.

Artikel 2.
De financiële bijdrage voor de periode januari

- december 2019

bedraa

btw) of 9.526,57 euro (incl. 2to/o btw).

gt7.873,2O euro (excl

Artikel 3.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving doorgestuurd aan Groep INTRO vzw.
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Renovatie gemeentehuis - goedkeuring meerwerken

Feiten en context

In het kader van de renovatie van het gemeentehuis werden volgende loten gegund door het
college van burgemeester en schepenen:
. Lot 02 - HVAC en sanitair op 12 maart 2018 voor 91.553,19 euro (irrcl. btw) aan
Vandewalle nv, Vlamingveld 51, 8490 Jabbekè (0441.838.859)
. Lot 03 - Elektriciteit en toegangscontrole op 12 maart 2018 voor 97.340,36 euro (incl
btw) aan Electro Verbeke nv , Dentergemstraat 43, 9800 Deinze (0416.596.489)

Bij de uitvoering van de renovatiewerken worden volgende meerwerken nodig geacht voor

een goede uitvoering:

.

Lot 02 - HVAC en sanitair
o VRK 1 - Omleggen leidingen kitchenette - 1.018,70 (incl. btw)
o VRK 2 - Extra buitenkraan - 1.098,12 (incl. btw)
o VRK 3 - Verþlaatsen leidingen onthaal - 2.150,53 (incl. btw)
o VRK 4 - Verplaatsen cv leidingen - 2.002,3I (incl. btw)
o' VRK 7 - Isoleren leidingen asbestisolatie - 9.755,30 euro (incl. btw)
o VRK B - Ventilatie stooklokaal - 1.265,85 euro (incl. btw)
. Lot 03 - Elektriciteit en toegangscontrole
o VRK 1 - Toegangscontrole - 15.749,08 euro (incl. btw)
o VRK 2 - Vloerdozen - 4.283,82 euro (incl. btw)
o VRK 4 - Interventies - 1.082,95 euro (incl. btw)
o VRK 5 - Glasvezelbekabeling - t.stg,i5 euro (incl. btw)
o VRK 6 - Aanpassing branddetectoren - 4.536,04 (incl. btw)
De meerwerken voor lot 02 en lot 03 bedragen dus respectievelijk77.290,B2 euro (incl. btw)
en 27.L71,64 euro (incl. btw).

Hogere regelgeving

¡
.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december

20t7,

onder andere artikel 285 en artikel

286
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2078 betreffende het begrip 'Dagelijks
bestu u r'

Vorige beslissingen

.
.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2018
betreffende de gunning van lot 02 - HVAC en sanitair
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2018
betreffende de gunning van lot 03 - Elektriciteit en toegangscontrole'
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Besluit van het college van burgemeester en schepenen van B februari 2019
betreffende het goedkeuren van de meerwerken

Motivering
De heer Degrande Peter, ontwerper en leidend ambtenaar namens Architecten Boulez &
Degrande bvba, en de dienst Grondzaken achten de meerwerken binnen elk lot nodig om de
renovatie van het gemeentehuis tot een goed einde te brengen.

Plaats in meerjarenplan en budget
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit: ,
Artikel 1.
De gemeenteraad stelt volgende meerwerken van Vandewalle nv, Vlamingveld 51, 8490

Jabbeke (0441,838.859) vast:
. .Lot 02 - HVAC en sanitair
o VRK 1 - Omleggen leidingen kitchenette

- 1.018,70 (incl. btw)
2 - Extra buitenkraan - 1.098,12 (incl. btw)
3 - Verplaatsen leidingen onthaal - 2.150,53 (incl. btw)
4 - Verplaatsen cv leidingen - 2.002,3I (incl. btw)
7 - Isoleren leidingen asbestisolat¡e - 9.7SS,:O eúro (incl. btw)
B - Ventilatie stooklokaal - 1.265,85 euro (incl. btw)
De meerwerken voor lot 02 - HVAC en sanitair - bedragen samen 77.290,82 euro (ihcl. btw).

o
o
o
o
o

VRK
VRK
VRK
VRK
VRK

Artikel 2.
De gemeenteraad stelt volgende meerwerken van Electro Verbeke nv, Dentergemstraat 43,
9800 Deinze (0416.596.489) vast:
. Lot 03 - Elektriciteit en toegangscontrole
o VRK 1 - Toegangscontrole - tS.749,OB euro (incl. btw)
o VRK 2 - Vloerdozen - 4.283,82 euro (incl. btw)
o VRK 4 - Interventies - 1.082,95 euro (incl. btw)
o VRK 5 - Glasvezelbekabeling - !.5t9,75 euro (incl. btw)
o VRK 6 - Aanpassing branddétectoren - 4.536,04 (incl. btw)
De meerwerken voor lot 03 - Elektriciteit en toegangscontrole - bedragen samen 27.17L,64
euro (incl. btw).

Artikel 3.
De vaststelling van bijkomende meerwerken die binnen de grenzen van het krediet blijven.
worden gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 4,
De eindvorderingsstaat van elk lot zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden
voorgelegd.
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Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer snelhe¡dsremmende maatregelen Koning Albertlaan, Eeuwfeestlaan en
Oude Gentweg

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo
Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Mafthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes,
Raadsleden

Feiten en context
Inwoners uit verschillende straten in De Pinte hebben laten weten dat er te snel gereden
wordt in hun straat. Om de snelheid van het autoverkeer te verminderen, sluipvelrkeer te
ontmoedigen en voornamelijk om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren,
werden er snelheidsremmende maatregelen getroffen in een aantal straten.
Er werden daarom geschrankte bloembakken geplaatst in volgende straten:
. Eeuwfeestlaan: twee keer twee bloembakken
¿ :.1i

)

¿:

.
.

Koning Albertlaan: twee keer twee bloembakken
Oude Gentweg: twee keer twee bloembakken
De bloembakken zorgen ervoor dat er afwisselend verkeer ontstaat voor doorgaand

gemobiliseerd vervoer.

Hogere regelgeving

¡
¡
¡
.

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
Koninklijk besluit vair 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 L976 waarbij de minimum afmêtingen en de
bijzondere plaatsi ngsvoorwaa rden va n de verkeerstekens worden bepaa ld
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 2074, 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
Decreet over het Lokaal Bestuur van22 december 2077, onder andere artikel 285 en

.
.
o

artikel 286

Vorige beslissingen

.

Besluit van de burgemeester van 12 februari 2019 betreffende de snelheidsremmende
maatregelen

Motivering
Om de snelheid van gemobiliseerd verkeer te verminderen, sluipverkeer te ontmoedigen en
de veiligheid van de zwakke weggebruikers te verbeteren, worden er snelheidsremmende
maatregelen genomen in de Eeuwfeestlaan, Koning Albertlaan en Oude Gentweg in de vorm
van geschrankte bloembakken. De hierna voorziene maatregelen hebben betrekking op
gemeentewegen bedoeld in artikel 6 van het decreet.

Plaats in meerjarenplan en budgiet

.
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De fracties van RUIMTE en Open VLD verlaten de zitting met als reden dat dit punt niet 8
dagen op voorhand ter beschikking van de raadsleden werd gesteld. Het punt stond echter
wel degelijk op de agenda/ maar om technische redenen was het binnen de softwareapplicatie gedurende een bepaalde korte periode niet zichtbaar voor de raadsleden.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit:

Artikel

1.

Op volgende locaties worden er geschrankte bloembakken geplaatst als snelheidsremmende

maatregel:

.
.
.
.
.
.

Eeuwfeestlaan, ter hoogte van huisnummer 31 en 36
Eeuwfeestlaan, ter hoogte van huisnummer 43 en 50
Koning Albertlaan, ter hoogte van huisnummer 1A en 12
Koning Albertlaan, ter hoogte van huisnummer 25 en 36
Oude Gentweg, ter hoogte van huisnummer 25 en 52
Oude Gentweg, ter hoogte van huisnummer 47 en 72

Artikel 2.
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden 819 en 821,
vergezeld van een verkeersbord A7.
De bloembakken zelf worden voorzien van reflectoren, verkeersbord D1 en verkeersbord
' u itgezonderd fietsers'.

Artikel'3.
Een afschrift van
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dit reglement wordt ter kennisgeving gestuurd aan
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de
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gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
griffie van de politierechtbank van het kanton
griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement
lokale politiezone Schelde-Leie
afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare

Werken
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Mondelinge vragen

Op vraag van de voorzitter wie vah de gemeenteraadsleden een mondelinge vraag wil stellen,

wordt genoteerd:
Raadsleden Dejonghe, Vandenbussche, Ghyselinck: één vraag.
Raadsleden Verleyen, Gomes, Van Den Abbeele, Vanbiervliet:'twee vragen
De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.

Raadslid Verleyen meldt dat er in het midden van de verkaveling Bommelhoek een grote
waterplas is. Deze is niet afgeschermd en dus gevaarlijk voor spelende kinderen. Ze vraagt of
hiervoor iets kan voorzien worden. Er wordt geantwoord dat er eerst in de
verkavelingsvergunning zal worden nagekeken wat daar precies werd over opgenomen.
Vervolgens wenst ze te vernemen of de gemeente op voorhand oþ de hoogte werd gesteld dat
B-post 3 rode brievenbussen heeft verwijderd. Er wordt geantwoord.-dat dit zal worden
nagegaan.
Raadslid Gomes wenst te verwijzen naar de omvergereden spiegel ter hoogte van het
Begoniapark. Deze werd vlug vervangen maar staat nu op een andere plaats en is ook van
richting veranderd. Voor de zichtbaarheid is dit nu een gevaarlijke situatie geworden. Er wordt
geantwoord dat dit zal worden nagegaan.

Vervolgens wenst ze te melden dat boven aan de brug ter hoogte van het recyclagepark, een
tegel ontbreekt. Het wordt nu aangegeven met een omheen gespannên lint. Zij vraagt
wanneer dit zal worden hersteld gezien de gevaarlijke situatie. Aansluitend op deze vraag
meldt raadslid Blomme dat de begroeiing daar ter hoogte van llet fietspad beter eens vlugger
zou gesnoeid worden. Er wordt geantwoord dat dit wellicht tot de bevoegdheid van het
Agentschap Wegen en Verkeer behoort om dit op te volgen. De gemeentä zal dit bij hen
aankaarten.
Raadslid Van Den Abeele vraagt waarom er nog geen oproep werd gelanceerd voor de
samenstelling van de GECORO en de mobiliteitsraad. Er wordt geantwoord dat alles zal
kaderen binnen een bredere oproep die gericht is op een brede participatie en de evaluatie
van de adviesraden. Momenteel is men volop bezig met de zelfevaluatie van deze raden. Voor
de paasvakantie worden hiervan de eerste resultaten verwacht en is er de mogelijkheid om
vanuit de raden zelf een aantal zaken bij te sturen.

Vervolgens wenst ze te melden dat er steeds zwerfvuil aanwezig is in het doodlopende
gedeelte aan hetterrein van de scouts ter hoogte van de Nieuwstraat.Zevraagt om te
bekijken of dit straatje halfweg kan worden afgesloten of een bord kan worden geplaatst. Er
wordt geantwoord dat dit zal worden bekeken.
Raadslid Vanbiervliet wenst te verwijzen naar het collegebesluit waarbij aan personeelsleden
voorrang wordt gegeven orn kinderen bij gemeentelijkã kampen in te schri¡ven op de
inschrijvingsdag van de inwoners. Hij. ís hierbij van oordeel dat het retributiereglement dient
te worden aangepast en dit ook dient voorgelegd te worden aan de vzw Sportbeheer. Hij
vraagt zich verder af waarom deze beslissing werd genomen en hoeveel personeelsleden er
dan van dit voordeel kunnen gebruik maken. Werd er verder ook bij deze keuze rekening
gehouden met de mogelijkheid om ook kinderen die hier niet woonachtig zijn maar wel in
onze gemeente school lopen hier ook gebruik van zouden kunnen maken? Dit zal worden
nagegaan.

in de buurt van het Parkbos heeft raadslid Vanbiervliet vastgesteld dat er loslopende reeën
aanwezig zijn die daar de baan durven oversteken. M.b.t. dit loslopend wild vraagt hij om
hierover een advies aan te vragen bij de politie en Stad Gent. Er wordt geantwoord dat dit zal
worden bekeken.
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Raadslid Dejonghe wenst te vermelden dat in het mobiliteitsplan terecht wordt verwezen naar
de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen met onder meer de invoering van zone 30. Bij
de Breughellaan is dit echter voor de Boomhut vergeten geweest in het mobiliteitsplan. De
aanvullende reglementen van november 2018 (art. 7) dienen in die zin ook nog aangepast te
worden. Het betreft een vergetelheid die beter wordt rechtgezet.
Raadslid Vandenbussche wenst te vernemen of het schepencollege initiatieven heeft
ondernomen m.b.t. de week van de vrijwilliger. Er wordt geantwoord dat de gemeente beroep
doet op heel wat vrijwilligers. Het is belangrijk om ze dagelijks te erkennen. Dit door
bedanking via de gemeentelijke diensten. Daarnaast werd ook een bedankingsfilmpje
gemaakt dat ruim zal worden gepubliceerd (via site, nieuwsbrief e.d.).
Raadslid Ghyselinck vraagt of er in de Veldblomme in een vaste beamer kan worden voorzien
omwille van de meerdere infovergaderingen die daar doorgaan. Er wordt geantwoord dat dit
kan meegenomen worden bij de voorstellen inzake de inrichting van de gemeentelijke
gebouwen.
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Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

Feiten en context
De voorzitter vermeldt dat een ontwerp van deontologische code voor mandatarissen werd
uitgewerkt. Er wordt gevraagd een datum vast te leggen met de fractieleiders om dit te
bespreken.

Namens de gemeenteraad

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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