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Afwezig

/

Antwoorden op de mondelinge vragen van de vorige raadszitting
Op de vraag met betrekking tot de waterplas in de verkaveling Bommelhoek wordt
geantwoord dat deze werd afgeschermd met een omheining en gracht.
Op de vraag inzake de weggenomen rode brievenbussen van B-post wordt geantwoord dat de
gemeente hiervan op de hoogte werd gebracht per brief van 14.11.2018. De brief bevatte een
algemene uitleg en een bericht hierover werd op de site geplaatst.
Op de vraag inzake de spiegel ter hoogte van het Begoniapark wordt aangegeven dat deze
intussen werd gedraaid.
De tegel op de brug ter hoogte van het recyclagepark dient wel degelijk door het Agentschap
Wegen en Verkeer (AWV) te worden hersteld. AWV werd hiervan op de hoogte gebracht. De
begroeiing zal door de gemeentelijke groendienst worden onderhouden.
Op de vraag met betrekking tot het zwerfvuil wordt geantwoord dat dit werd opgekuist. De
technische dienst zal tweemaandelijks een controle uitvoeren in deze straat. Aan het begin
van de straat werd een bord "doodlopende straat" geplaatst.
Op de vraag inzake het loslopend wild in het Parkbos wordt gemeld dat de politie nog geen
meldingen heeft ontvangen van overstekend wild. Stad Gent plaatst waarschuwingsborden
voor overstekend wild op basis van de ongevalscijfers. In de Klossestraat zijn er echter nog
geen ongevallen bekend. Stad Gent bespreekt dit verder op haar sectoroverleg.
Op de vraag inzake de gunstmaatregel voor het personeel bij inschrijving in de sportkampen
wordt geantwoord dat dit punt eerst ter goedkeuring op het CBS werd gebracht omdat dit de
EVA Sportbeheer overstijgt (betreft ook activiteiten jeugddienst). Het tariefreglement van de
activiteiten van de EVA Sportbeheer is de bevoegdheid van de RvB. De vraag werd gesteld op
de Raad van Bestuur EVA Sportbeheer op 27/2/2019 en het reglement werd intussen
aangepast. Op 28/2 werd de vraag ook voorgelegd op het Amigoscomité en ook zij gingen
hiermee akkoord. Voor speelpleinwerking Amigos is er een retributiereglement die we al
moeten worden aangepast en voorgelegd op de gemeenteraad.
Indertijd werd beslist andere tarieven te hanteren voor inwoners dan voor niet-inwoners.
Toen het CBS op 18/1 heeft goedgekeurd dat personeelsleden die niet in De Pinte wonen hun
kinderen kunnen inschrijven onder de voorwaarden van inwoners van De Pinte, kan dit gezien
worden als een gunst die het gemeentebestuur doet naar haar personeelsleden toe. Dit kan je
los van de vraag mbt niet-inwoners met in De Pinte schoollopende kinderen zien. Het ene is
niet noodzakelijk het gevolg van het andere.
Ter info enkele cijfers : van het totaal aantal kinderen (2144) in Ticketgang zijn er 71%
inwoner van De Pinte, 15% geen inwoner die niet naar school gaan in De Pinte en 14% geen
inwoner die wel naar school gaat in De Pinte. Aantal personeelsleden binnen gemeentebestuur
met een kind jonger dan 12 jaar die niet in De Pinte wonen : 10. OCMW : naar schatting 30tal personeelsleden met een kind jonger dan 12 jaar dat niet in De Pinte woont.
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Openbaar
Inte rne zaken

1

Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige vergadering

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


Decreet over het Lokaal Bestuur

Nog apart tekstvak voorzien voor terugkoppeling mondelinge vragen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

2

Samenwerkingsovereenkomst met de FOD Financiën zitdag tax-onweb 2019

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Evelyne Gomes, Raadslid
Feiten en context
De FOD Financiën organiseert jaarlijks zitdagen in gemeenten, waarbij hun medewerkers de
belastingen invullen voor de inwoners die langskomen.
Net zoals vorig jaar vragen zij dat de gemeente instaat voor het systeem van voorinschrijving
en het onthaal op de dag zelf.
Voor de samenwerking in 2019 wordt opnieuw een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt.
Hogere regelgeving


Decreet over het Lokaal Bestuur

Motivering
Er worden jaarlijks heel wat aangiftes ingevuld door de FOD Financiën op de zitdag in De
Pinte. Het is belangrijk dat deze gratis dienstverlening kan behouden blijven.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente De Pinte en de FOD Financiën voor de
zitdag tax-on-web 2019 wordt goedgekeurd.

3

Tijdelijke politieverordening - verkiezingen voor het Europees
Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
deelstaatparlementen op 26 mei 2019

Feiten en context
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Op zondag 26 mei 2019 vinden er verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en de deelstaatparlementen plaats. Het is aangewezen een tijdelijke
politieverordening vast te stellen inzake de verkiezingscampagnes. Er moet vermeden worden
dat door het maken van overdreven verkiezingspropaganda langs de openbare wegen, onder
om het even welke vorm, er zou geschaad worden aan de algemene netheid van de straten,
de veiligheid van het verkeer of aan de openbare rust.
Hogere regelgeving








Decreet over het Lokaal bestuur
Nieuwe gemeentewet
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige
handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (KB van 1 december 1975)
Milieuhandhavingsdecreet van 5 april 1995
Wet van 12 juli 1956 tot vaststelling van het statuut van de autosnelwegen
Politiebesluit van de waarnemend gouverneur van 13 februari 2019

Vorige beslissingen


GAS-reglement Schelde-Leie zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 10 december
2015

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Deze politieverordening is geldig vanaf 1 april 2019 tot en met 30 juni 2019.
Artikel 2.
Het aanbrengen, op welke wijze ook, van affiches, opschriften, beelden en fotografische
voorstellingen, vlugschriften, aanplak- en kleefbiljetten die bestemd zijn voor de verkiezingen
voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
deelstaatparlementen, mag enkel op de plaatsen op de openbare weg die door de gemeente
zijn bestemd voor aanplakking van verkiezingsaffiches.
In het geval deze worden aangebracht op private eigendom, dient de aanbrenger in het bezit
te zijn van een schriftelijke toelating van de eigenaar of de gebruiksgerechtigde.
Artikel 3.
Er worden voor de verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en de deelstaatparlementen openbare aanplakborden voorzien op de
volgende plaatsen:
Deelgemeente De Pinte:
 Vredestraat (t.h.v. postkantoor)
 Langevelddreef
 Nieuwstraat
 Groenstraat (t.h.v. jeugdhuis)
 Europaplein
Deelgemeente Zevergem:
 Dorp Zevergem
 Grote Steenweg (Den Beer)
Artikel 4.
De aangebrachte verkiezingspubliciteit mag niet overplakt, afgerukt, gescheurd, bevuild, noch
onleesbaar worden gemaakt.
Artikel 5.
Het aanbrengen van opschriften op wegen en openbare eigendommen bij middel van verf- of
kleurstoffen is verboden, evenals op private eigendommen.
Artikel 6.
In een strook van 30 meter naast autosnelwegen is het verboden verkiezingsaffiches aan te
brengen, borden te plaatsen of op een andere wijze reclame te maken of publiciteit te voeren.
Artikel 7.
Gemeente De Pinte
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Geen enkele vorm van verkiezingspubliciteit of -propaganda is toegelaten op het openbaar
domein op de dag van de verkiezingen, in een straal van 150 meter vanaf de lokalen waar de
verkiezingsverrichtingen plaatshebben. Indien zich binnen deze straal een lokaal van een
politieke partij zou bevinden, is enkel publiciteit door middel van affiches of kleefbiljetten
toegelaten, mits rekening te houden met het bepaalde in de voorgaande artikelen, doch geen
publiciteit door middel van luidsprekers. In geen geval - zowel op openbaar als op privéterrein
- mag publiciteit gevoerd worden met luidsprekers op de dag van de verkiezingen.
Artikel 8.
Elke vorm van publiciteit aangebracht in strijd met deze politieverordening, zal onmiddellijk
worden verwijderd, onverminderd de politiestraffen, die hieruit kunnen voortvloeien.
Artikel 9.
Dit besluit dient samen te worden gelezen met het Politiebesluit van de waarnemend
gouverneur van 13 februari 2019.
Artikel 10.
De verkiezingspubliciteit moet ten laatste worden verwijderd op 30 juni 2019.
Artikel 11.
Overtredingen van deze politieverordening zullen worden gestraft met politiestraffen, voor
zover door wetten, decreten, besluiten en verordeningen geen zwaardere straffen zijn
voorzien.
IZ- IGS

4

Gemeentelijke Holding nv - in vereffening - aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor
de Algemene Vergaderingen

Feiten en context
De gemeente De Pinte is aandeelhouder van de Gemeentelijke Holding nv - in vereffening.
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de
samenstelling van de leden van de Algemene Vergadering.
De gemeenteraad 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

Vorige beslissingen


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

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
Op naam van Kristof Agache als vertegenwoordiger
met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 5 onthoudingen
Op naam van Leen Gryffroy als plaatsvervangend vertegenwoordiger
met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 5 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
De heer Kristof Agache, schepen, wonende te Stijn Streuvelslaan 13 te 9840 De Pinte,
kristof.agache@depinte.be, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen voor de
Gemeentelijke Holding nv - in vereffening en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente
Gemeente De Pinte
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deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst
en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de
belangen van de gemeenteraad te behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 2.
Mevrouw Leen Gryffroy ,raadslid, wonende te Blijpoel 17 te 9840 De Pinte,
leen.gryffroy@depinte.be, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergaderingen van de Gemeentelijke Holding nv - in vereffening.
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 de Gemeentelijke Holding nv - in
vereffening, Kunstlaan 56 bus 4c, 1000 Brussel.

5

EthiasCo - aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene
Vergaderingen

Feiten en context
De leden van de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht (OVV Ethias GR)
hebben in buitengewone vergadering van 27 november 2017 beslist om de OVV Ethias GR om
te vormen tot de CVBA EthiasCo.
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de
samenstelling van de leden van de Algemene Vergadering . De gemeenteraad 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

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 18 maart 2013 in verband met het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger op de Algemene
Vergaderingen

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
Op naam van Kristof Agache als vertegenwoordiger
met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 5 onthoudingen
Op naam van Erik Van de Velde als plaatsvervangend vertegenwoordiger
met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
De heer Kristof Agache, schepen, wonende te Stijn Streuvelslaan 13 te 9840 De Pinte,
kristof.agache@depinte.be, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de
Algemene Vergaderingen van EthiasCo en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente
deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst
en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de
belangen van de gemeenteraad te behartigen op deze vergaderingen.
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Artikel 2.
De heer Erik Van de Velde , raadslid, wonende te Reevijver 61 te 9840 De Pinte ,
erik.vandevelde@depinte.be, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergaderingen van EthiasCo.
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 EthiasCo, Rue des Croisiers 24 te 4000
Luik.

6

Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba so - aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de Algemene Vergaderingen

Feiten en context
De gemeente is als vennoot aangesloten bij de Sociale Huisvestingsmaatschappij Volkshaard
cvba. Volkshaard cvba heeft op 25 januari 2019 een brief gericht aan de financieel beheerder
(directeur) in verband met de vertegenwoordiging op de Algemene Vergaderingen.
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wijzigt de
samenstelling van de leden van de Algemene Vergadering . De gemeenteraad 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

Vorige beslissingen


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

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
Op naam van Antoine Van Nieuwenhuyze als vertegenwoordiger
met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Op naam van Kathleen Ghyselinck als plaatsvervangend vertegenwoordiger
met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
De heer Antoine Van Nieuwenhuyze, raadslid, wonende te Bosstraat 20 te 9840 De Pinte,
antoine.vannieuwenhuyze@depinte.be, wordt aangeduid om de gemeente te
vertegenwoordigen op de Buitengewone, Bijzondere en Algemene Vergaderingen van
Volkshaard 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.
Mevrouw Kathleen Ghyselinck, raadslid, wonende te Veldstraat 54 te 9840 De Pinte,
kathleen.ghyselinck@depinte.be , wordt aangeduid als plaatsvervanger.
Gemeente De Pinte
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Artikel 3.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig zolang
de gemeente lid is van Volkshaard cvba of tot de volgende hernieuwing van de
gemeenteraad.
Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt aan Volkshaard cvba so, p/a Ravensteinstraat 12 te 9000
Gent overgemaakt.

7

Vrij CLB regio Deinze - aanduiden van een vertegenwoordiger voor de
Algemene Vergaderingen

Feiten en context
Vrij CLB Deinze bedient de vrije en gemeentescholen van de ruime regio: Aalter, Deinze, De
Pinte, Nazareth en Zulte. De gemeenten De Pinte, Nazareth en Zulte zijn inrichtend bestuur
van het gemeentelijk basisonderwijs. De besturen dienen, namens de vier besturen, één
vertegenwoordiger af te vaardigen naar de Algemene Vergadering. Mevrouw Benedikte
Demunck stelt zich kandidaat.
Hogere regelgeving


Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Adviezen
Positief advies van de schepenen van Nazareth en Deinze.
Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
Op naam van Benedikte Demunck als vertegenwoordiger
met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 5 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
Mevrouw Benedikte Demunck, schepen, wonende te 9840 De Pinte, Hageland 1, wordt
voorgedragen om de vier gemeenten (Deinze, De Pinte, Nazareth en Zulte) te
vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van vrij CLB regio Deinze.
Artikel 2.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig zolang
de gemeente tot het Vrij CLB regio Deinze hoort of tot de volgende hernieuwing van de
gemeenteraad.
Artikel 3.
Een afschrift van dit besluit wordt aan de respectievelijke gemeenten, Deinze, Zulte en
Nazareth en het Vrij CLB Regio Deinze bezorgd.
Communica tie

8

Rapportering klachtenbehandeling - kennisname

Feiten en context
Jaarlijks wordt er gerapporteerd aan de gemeenteraad over de ontvangen klachten.
Hogere regelgeving


Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen
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Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 12 februari 2007 waarbij het reglement
klachtenbehandeling werd goedgekeurd

Motivering
De rapportering van klachten aan de gemeenteraad werd voorzien in het Decreet Lokaal
Bestuur. Het reglement van klachtenbehandeling werd goedgekeurd door de gemeenteraad
op 12 februari 2007.
Besluit:
Enig artikel.
Er wordt kennis genomen van de rapportering klachtenbehandeling voor het jaar 2018.
Juridi sche d iens t

9

Oprichting en samenstelling algemene raadscommissie

Feiten en context
Artikel 35 § 1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat de
gemeenteraad een algemene raadscommissie opricht die is samengesteld uit
gemeenteraadsleden. De commissie heeft als taak het voorbereiden van de besprekingen in
de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over
de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor
de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissie kan steeds deskundigen en
belanghebbenden horen.
Artikel 35 § 2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad schrijft tevens voor dat
de gemeenteraad per gemeenteraadscommissie het aantal effectieve leden en aantal
plaatsvervangers bepaalt.
Artikel 36 §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat elke
commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De voorzitter van een commissie
wordt bij de oprichting of vernieuwing van de samenstelling van een commissie aangesteld
door de gemeenteraad.
De algemene raadscommissie biedt de mogelijkheid om specifieke dossiers grondiger en meer
gedetailleerd te bespreken dan in het kader van een gewone gemeenteraad mogelijk is. De
algemene gemeenteraadscommissie buigt zich over het algemene beleid van het lokaal
bestuur en specifieke opdrachten die ze door de gemeenteraad krijgt toegewezen.
Hogere regelgeving



Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen
Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en
latere wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van 25 februari 2019 van de gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
Op naam van Kathleen Ghyselinck als voorzitter van de commissie
met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad richt een algemene raadscommissie op.

Gemeente De Pinte

8/21

Artikel 2.
De gemeenteraad legt vast dat de algemene raadscommissie wordt samengesteld uit alle
gemeenteraadsleden.
Artikel 3.
De algemene gemeenteraadscommissie zal worden voorgezeten door mevrouw Kathleen
Ghyselinck.

10

Oprichting en samenstelling ad hoc commissie zorg

Feiten en context
Tijdens deze legislatuur zal werk gemaakt worden van de bouw/renovatie van een nieuwe
zorgcampus. Om die reden wordt beslist om een ad hoc commissie zorg op te richten. De
commissie heeft als taak het informeren over de beleidskeuzes, het voorbereiden van de
besprekingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen met betrekking tot
het project renovatie/bouw van een nieuwe zorgcampus.
Artikel 35 § 1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat de
gemeenteraad een raadscommissie kan oprichten. Artikel 35 § 2 van het huishoudelijk
reglement van de gemeenteraad schrijft tevens voor dat de gemeenteraad per
gemeenteraadscommissie het aantal effectieve leden en aantal plaatsvervangers bepaalt.
Artikel 36 § 1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat elke
commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De voorzitter van een commissie
wordt bij de oprichting of vernieuwing van de samenstelling van een commissie aangesteld
door de gemeenteraad.
Hogere regelgeving



Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen
Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en
latere wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van 25 februari 2019 van de gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
Op naam van Guy Blomme als voorzitter
met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad richt een ad hoc commissie zorg op.
Artikel 2.
De gemeenteraad legt vast dat de raadscommissie wordt samengesteld uit 10 raadsleden:
CD&V: 5 leden
N-VA: 1 lid
Ruimte: 3 leden
Open VLD: 1 lid
Artikel 3.
De ad hoc commissie zorg zal worden voorgezeten door de heer Guy Blomme.
Artikel 4.
De ad hoc commissie blijft bestaan tot de gemeenteraad deze opheft.
Gemeente De Pinte
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Reglement eretitels

Feiten en context
Gezien de inwerkingtreding van het Decreet lokaal bestuur, zijn er nieuwe politieke organen
binnen de gemeente De Pinte.
De actualisatie van het reglement betreffende de eretitels dringt zich dan ook op.
Artikel 148 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad de eretitels
van de schepenen toekent onder de voorwaarden die hij bepaalt.
Artikel 17 § 4 en 73 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad de
eretitels aan de gemeenteraadsleden toekent onder de voorwaarden die hij bepaalt.
Op 18 januari 2019 stelde de Open VLD-fractie ook de vraag om op de gemeenteraad van 28
januari 2019 het reglement betreffende de eretitels te bespreken. De fractie stelde toen voor
om het reglement in die zin aan te passen zodat men de eretitel van gemeenteraadslid kan
verkrijgen indien men minstens 18 jaar gezeteld heeft in de gemeenteraad en/of OCMW-raad
van De Pinte of in de gemeente Zevergem voor de fusie van 1976.
De wijzigingen die werden doorgevoerd betreffen:
- de toekenningsvoorwaarden
- de uitsluitingsgronden.
Hogere regelgeving




Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen
Artikel 17 § 4, 73 en 148 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur
Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1. Algemeen
De gemeenteraad kan aan personen die gedurende een minimumaantal jaren een mandaat
hebben uitgeoefend bij het lokaal bestuur van De Pinte een eretitel toekennen.
Artikel 2. Definities
§ 1. Onder de term lokaal bestuur van De Pinte valt het gemeentebestuur van De Pinte, het
OCMW-bestuur van De Pinte en het gemeentebestuur van Zevergem voor de fusie in 1977.
§ 2. Onder raadslid bij het lokaal bestuur van De Pinte wordt verstaan het lid zijn van de
gemeenteraad, OCMW-raad of het BCSD.
§ 3. Voor de berekening van de termijnen waarin men raadslid was, wordt rekening gehouden
met de periode waarin de deputatie de gemeenteraadsverkiezingen heeft vernietigd of
opgeschort en met de periode waarin de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of de
Controlecommissie voor Verkiezingsuitgaven de gemeenteraadsverkiezingen heeft vernietigd,
voor zover de Raad van State deze beslissing heeft tenietgedaan, alsook met de periode
waarin de installatie niet kon plaatsvinden omwille van een ongegrond gebleken klacht.
§ 4. Onder ‘onberispelijk gedrag’ wordt verstaan dat de betrokkene tijdens zijn ambtsperiode,
of na zijn ambtsperiode maar voor de toekenning van de eretitel, geen zware tuchtstraf of
een zware strafrechtelijke veroordeling mag opgelopen hebben, noch dat andere erg
onterende feitelijkheden hem ten laste kunnen worden gelegd, voor zover deze straffen of
feitelijkheden een goed en efficiënt bestuur van de gemeente in het gedrang hebben
gebracht.
Artikel 3. Aanvraag
§ 1. De eretitel wordt niet automatisch verleend, doch dient aangevraagd te worden.
§ 2. De aanvraag kan gebeuren door de betrokkene of diens rechtsopvolgers in de dichtste
graad. De aanvraag dient schriftelijk, gedateerd en ondertekend, gericht te worden aan het
College van burgemeester en schepenen.
§ 3. De procedure kan eveneens opgestart worden door het College van burgemeester en
schepenen, dit mits instemming van de betrokkene of diens rechtsopvolgers.
§ 4. De eretitel kan eveneens postuum worden toegekend, zo de aanvraag gebeurt binnen het
jaar na het overlijden van de persoon aan wie de eretitel zou worden toegekend.
Artikel 4. Procedure
Gemeente De Pinte

10/21

§ 1. Het College van burgemeester en schepenen legt elke aanvraag ter beoordeling aan de
gemeenteraad voor.
§ 2. Alvorens de vraag aan de gemeenteraad ter beoordeling voor te leggen, onderzoekt het
College van burgemeester en schepenen of aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan. Het
College van burgemeester en schepenen is hiervoor gemachtigd alle inlichtingen te vragen en
handelingen te stellen teneinde een dossier samen te stellen dat de gemeenteraad toelaat
met kennis van zaken over de aanvraag te beslissen.
§ 3. De gemeenteraad beslist in openbare zitting en als daartoe wordt gevraagd bij geheime
stemming over het al dan niet toekennen van de eretitel. De beslissing wordt genomen bij
eenvoudige meerderheid van stemmen.
Artikel 5. Toekenningsvoorwaarden
§ 1. Om in aanmerking te komen voor de eretitel van schepen, dient de betrokkene te
voldoen aan volgende voorwaarden:
- Minstens 12 jaar gezeteld hebben in het schepencollege van het lokaal bestuur De Pinte;
- Of minstens 6 jaar gezeteld hebben in het schepencollege van het lokaal bestuur De Pinte
en ten minste twaalf jaar bijkomend een mandaat als raadslid bekleed hebben;
§ 2. Om in aanmerking te komen voor de eretitel van voorzitter van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn/voorzitter van het BCSD, dient de betrokkene te voldoen aan
volgende voorwaarden:
- Minstens 12 jaar het mandaat van voorzitter van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn/voorzitter van het BCSD te hebben uitgevoerd;
- Of minstens 6 jaar het mandaat van voorzitter van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn/voorzitter van het BCSD te hebben uitgevoerd en ten minste twaalf
jaar bijkomend een mandaat als raadslid bekleed hebben;
§3. Om in aanmerking te komen voor de eretitel van voorzitter van de gemeenteraad dient de
betrokkene te voldoen aan volgende voorwaarden:
- Minstens 12 jaar de gemeenteraad te hebben voorgezeten van de gemeente De Pinte;
- Of minstens 6 jaar de gemeenteraad te hebben voorgezeten van de gemeente De Pinte en
ten minste 12 jaar bijkomend een mandaat als gemeenteraadslid bekleed hebben;
§4. Om in aanmerking te komen voor de eretitel van gemeenteraadslid dient de betrokkene te
voldoen aan volgende voorwaarden:
- Minstens 12 jaar gezeteld te hebben in de gemeenteraad van het lokaal bestuur De Pinte én
in totaal minstens 18 jaar gezeteld te hebben als raadslid van lokaal bestuur De Pinte;
- Met de jaren dat een mandataris het ambt van burgemeester, schepen, voorzitter van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of voorzitter van de gemeenteraad heeft
bekleed, mag geen rekening worden gehouden, voor zover deze jaren in aanmerking worden
genomen om een andere eretitel aan te vragen.
Artikel 6. Uitsluitingsgronden
§ 1. De eretitel mag niet gevoerd worden als de betrokkene nog een mandaat bekleedt, noch
wanneer hij door het lokaal bestuur bezoldigd wordt.
§ 2. Eretitels kunnen niet samen gevoerd worden.
§ 3. Een eretitel kan enkel aangevraagd worden indien de betrokkene van onberispelijk
gedrag is en een getuigschrift van goed zedelijk gedrag – uittreksel strafregister Model I –
maximum 1 maand oud voor de datum van de aanvraag kan voorleggen. De gemeenteraad is
gerechtigd de door haar verleende eretitel in te trekken wanneer zou blijken dat de verkrijger
ervan geen onberispelijk gedrag meer vertoont na het toekennen van de ambtstitel.
Artikel 7. Vorige reglementen
De raadsbeslissing van 2 september 2013 genomen in dit verband wordt met ingang van 1
april 2019 opgeheven.

12

Gemeentelijke adviesorganen en EVA's - kennisname afgevaardigden
politieke partijen

Feiten en context
Ingevolge de goedgekeurde statuten dienen er vertegenwoordigers van alle fracties in de
gemeenteraad aangeduid te worden in volgende gemeentelijke adviesraden en raden van
bestuur van de EVA's:
 vzw Sportbeheer EVA De Pinte
Gemeente De Pinte
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 EVA Jeugdhuis Impuls vzw
 Vaste commissie van advies Speelpleinwerking
 EVA vzw Onsa
 Seniorenraad
 EVA Programma-vzw De Pinte
 Beheerscomité POB
 MINA-raad
 Mobiliteitsraad
 Lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning
Op 14 maart 2019 werden alle politieke fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad per
mail uitgenodigd om hun vertegenwoordiger tegen uiterlijk vrijdag 22 maart 2019 kenbaar te
maken.
Hogere regelgeving




Artikel 40 en 41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen

De raad gaat eenparig akkoord met de toevoeging van "Artikel 2. De gemeenteraad draagt de
voorgedragen B-bestuurders voor aan de algemene vergadering van de respectievelijke
EVA's."
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
Er wordt kennis genomen dat de volgende afgevaardigden van de politieke partijen werden
aangeduid in de volgende adviesorganen en EVA's:
VZW SPORTBEHEER EVA DE PINTE
afgevaardigde - moet geen gemeenteraadslid zijn
CD&V: mevrouw Liselotte Thienpont, Frans De Potterstraat 27
N-VA: mevrouw Adinda Goeman-DeBoevere, Het Wijngaardeke 70
Ruimte: de heer Trudo Dejonghe, Keistraat 105
Open VLD: de heer Thierry Janssens, Krekelstraat 29 (vervanger: Peter Dick)
EVA JEUGDHUIS IMPULS VZW
afgevaardigde - moet geen gemeenteraadslid zijn
CD&V: de heer Bert Seynhaeve, Baron de Gieylaan 105
N-VA: de heer Laurens Neyens, Moerkensheide 18
Ruimte: mevrouw Marthe Van Den Abbeele, Aan de bocht 3
Open VLD: mevrouw Fauve Caenepeel, Eekbulk 36 (vervanger: Noah Van Renterghem)
VASTE COMMISSIE VAN ADVIES SPEELPLEINWERKING
afgevaardigde - mag geen gemeenteraadslid zijn
CD&V: de heer Bert Seynhaeve, Baron de Gieylaan 105
N-VA: de heer Wouter Loncke, Dryhoek 10
Ruimte: mevrouw Aagje Rottiers, Berkenlaan 16
Open VLD: mevrouw Fauve Caenepeel, Eekbulk 36 (vervanger: Noah Van Renterghem)
EVA VZW ONSA
afgevaardigde - moet geen gemeenteraadslid zijn
CD&V: de heer Lieven Lekens, Koning Albertlaan 15
N-VA: de heer Kris Van Renterghem, Zwaluwlaan 20
Ruimte: mevrouw Ina Quintyn, Baron de Gieylaan 121
Open VLD: mevrouw Marijke Eeckhout, Frans De Potterstraat 5 (vervanger: Isabel Van
Kerckhove)
SENIORENRAAD
afgevaardigde - mag geen gemeenteraadslid zijn
CD&V: de heer Martin Van Peteghem, Baron de Gieylaan 19
N-VA: mevrouw Jeanine Maes, Dryhoek 16
Ruimte: mevrouw Lieve Verschraegen, Berkenlaan 23
Open VLD: de heer Guy Piqué, Oude Gentweg 30
EVA PROGRAMMA-VZW DE PINTE
afgevaardigde - moet geen gemeenteraadslid zijn
CD&V: de heer Hannes Eechaute, Baron de Gieylaan 105
Gemeente De Pinte
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N-VA: de heer René Steyaert, Zwaluwlaan 25
Ruimte: mevrouw Hilde Claeys, Berkenlaan 4A
Open VLD: mevrouw Chantal De Vriese, Baron de Gieylaan 145
BEHEERSCOMITE POB
afgevaardigde - moet geen gemeenteraadslid zijn
CD&V: de heer Niko Gobbin, Spechtenpark 5; mevrouw Kathleen Ghyselinck, Veldstraat 54;
mevrouw Ann Vandenbussche, Eeuwfeestlaan 50 en de heer Hans Vlieghe, Langevelddreef 43
N-VA: mevrouw Saskia De Leeuw, Langevelddreef 4 (bus 202)
Ruimte: mevrouw Liesbet Groffils, Klossestraat 31; de heer Rudy Pieters, Reevijver 36 en
mevrouw Lieve Verschraegen, Berkenlaan 23
Open VLD: mevrouw Els Van Gelder, Varentschoot 9 (vervanger: Guy Piqué)
MINA-RAAD
afgevaardigde - moet geen gemeenteraadslid zijn
CD&V: de heer Hannes Eechaute, Baron de Gieylaan 105
N-VA: de heer Wouter Loncke, Dryhoek 10
Ruimte: mevrouw Lutgard Vermeyen, Reevijver 67
Open VLD: de heer Tom Van Acker, Mieregoed 4 (vervanger: Guy Piqué)
MOBILITEITSRAAD
afgevaardigde - moet geen gemeenteraadslid zijn
CD&V: de heer Erik Van de Velde, Reevijver 61
N-VA: mevrouw Leen Gryffroy, Blijpoel 17
Ruimte: de heer Kenny De Vrieze, Langevelddreef 45
Open VLD: mevrouw Rita De Jaegher, Louis Van Houttepark 16 (vervanger: Evelyne Gomes)
LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG EN OPVOEDINGSONDERSTEUNING
afgevaardigde - mag geen gemeenteraadslid zijn
CD&V: mevrouw Justine De Ruysscher, Grote Steenweg 5
N-VA: mevrouw Yo Deconinck, Scheldeveldestraat 20
Ruimte: mevrouw An Stroobandt, Cyriel Buysselaan 42
Open VLD: mevrouw Marijke Eeckhout, Frans De Potterstraat 5 (vervanger: Isabel Van
Kerckhove)

13

EVA's - aanduiden B-lid en een plaatsvervanger

Feiten en context
De gemeenteraad dient uit zijn leden het B-lid en zijn plaatsvervanger aan te duiden voor de
algemene vergadering van de EVA's en dit telkens bij aanvang van de legislatuur.
Het B-lid dient te handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.
Op 12 maart 2019 werd aan de fractievoorzitter van de bevoegde schepen gevraagd wie hij
als plaatsvervanger wenst aan te duiden.
Op 15 maart 2019 werd doorgegeven wie als plaatsvervanger wordt aangeduid.
Hogere regelgeving



Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen
Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

Motivering
De bevoegde schepen is het meest geschikt om in de desbetreffende EVA te zetelen gezien
zijn kennis van zaken.
Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
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De heer Kristof Agache, schepen/gemeenteraadslid, wonende te Stijn Streuvelslaan 13, De
Pinte, aan te duiden als B-lid in vzw Sportbeheer EVA De Pinte en wordt gemachtigd in naam
van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijsten en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat
nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 2.
De heer Vincent Van Peteghem, burgemeester/gemeenteraadslid, wonende te Groenstraat 6,
De Pinte, aan te duiden als plaatsvervanger van het B-lid in vzw Sportbeheer EVA De Pinte.
Artikel 3.
Mevrouw Laure Reyntjens, schepen/gemeenteraadslid, wonende te Pintestraat 16, De Pinte,
aan te duiden als B-lid in EVA Jeugdhuis Impuls vzw en wordt gemachtigd in naam van de
gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijsten en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat
nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 4.
De heer Willem Rombaut, schepen/gemeenteraadslid, wonende te Ginstbulken 5, De Pinte,
aan te duiden als plaatsvervanger van het B-lid in EVA Jeugdhuis Impuls vzw.
Artikel 5.
De heer Willem Rombaut, schepen/gemeenteraadslid, wonende te Ginstbulken 5, De Pinte,
aan te duiden als B-lid in EVA Programma-vzw De Pinte en wordt gemachtigd in naam van de
gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de
aanwezigheidslijsten en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat
nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 6.
Mevrouw Laure Reyntjens, schepen/gemeenteraadslid, wonende te Pintestraat 16, De Pinte,
aan te duiden als plaatsvervanger van het B-lid in EVA Programma-vzw De Pinte.
Artikel 7.
Mevrouw Benedikte Demunck, schepen/gemeenteraadslid, wonende te Hageland 1, De Pinte,
aan te duiden als B-lid in EVA vzw Onsa en wordt gemachtigd in naam van de gemeente deel
te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijsten en
andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de
belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 8.
Mevrouw Lieve Van Lancker , schepen/gemeenteraadslid, wonende te Mieregoed 15, De Pinte,
aan te duiden als plaatsvervanger van het B-lid in EVA vzw Onsa.
Artikel 9.
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan vzw Sportbeheer EVA De Pinte, EVA
Jeugdhuis Impuls vzw, EVA Programma-vzw De Pinte en EVA vzw Onsa.
Bu rgerzaken

14

Verhoging voorzien budget naar aanleiding van offerte biobox

Feiten en context
In het huidig ontwerp van de nieuwe balie van de dienst Burgerzaken zijn er 4 loketten
voorzien, waarvan 3 volledig uitgerust met de nodige apparatuur (oa een biobox) zodat elke
deeltaak daar kan uitgevoerd worden.
De biobox is nodig voor het plaatsen van de digitale handtekening, het scannen van de
vingerafdrukken en voor de activatie bij de vreemdelingenkaarten. Vanaf juni 2019 zal ook de
aanvraag van een identiteitskaart voor een Belg en de activatie ervan via de biobox verlopen
(opname biometrische gegevens).
Er werd 4000 euro budget voorzien op de jaarbudgetrekening voor de aankoop van een 3de
biobox.
Uit de recente offerte blijkt dat het voorziene budget van 4000 euro niet toereikend is.
Hogere regelgeving
Gemeente De Pinte
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Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen

Vorige beslissingen




Gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2018 - meerjarenplan 2019
Gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2018 - Eenjarig meerjarenplan opdrachten voor werken, leveringen en diensten nominatief delegeren aan het college
van burgemeester en schepenen
Gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2018 - Definiëren begrip dagelijks bestuur

Motivering
De aankoop van hardware is een investering en bijgevolg de bevoegdheid van de
gemeenteraad, tenzij gedelegeerd.
Op de lijst van 17 december 2018 met betrekking tot de plaatsing van opdrachten werd een
delegatie geregeld naar het College van burgemeester en schepenen. Deze delegatie is
beperkt tot een bedrag van 4000 euro.
Gelet op de huidige offerte van 5714 euro (inclusief BTW) is een goedkeuring voor de
verhoging van dit budget noodzakelijk.
Het tekort zal door een interne kredietaanpassing aangevuld worden.
Plaats in meerjarenplan en budget
2019/BACT.05.15/BAP.05/B.01/0130-01/240100/Gemeente/IP-BZN - Digitalisering,
Informatica - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde (4000 euro)
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad delegeert de plaatsingsprocedure voor de aankoop van de biobox,
2019/BACT.05.15/BAP.05/B.01/0130-01/240100/Gemeente/IP-BZN, naar het college ten
belope van 5713,88 euro.
Artikel 2.
De gemeenteraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om het
krediettekort mee te nemen bij een eerst volgende interne kredietaanpassing.
Vrije tijd

15

VZW Sportbeheer eva De Pinte - Algemene vergadering van 28 maart
2019

Feiten en context
Zoals beschreven in artikel 13 in de statuten van de VZW Sportbeheer eva De Pinte moet de
agenda van de algemene vergadering voorafgaandelijk voorgelegd worden aan de
gemeenteraad, zodat het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger, het B-lid, kan worden
bepaald.
De voorziene nominatieve subsidie voor 2019 aan VZW Sportbeheer eva De Pinte bedraagt
12.290,00 euro waarvan, zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst, reeds
6.135,00 euro werd uitbetaald in januari 2019.
Hogere regelgeving


Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 20 april 2015 waarbij de statuten van VZW
Sportbeheer eva De Pinte en samenwerkingsovereenkomst tussen het
gemeentebestuur en de VZW Sportbeheer eva De Pinte werden goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van heden waarbij het B-lid, diens plaatsvervanger en
de B-bestuurders werden aangeduid

Motivering
Gemeente De Pinte
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De gemeenteraad moet zich uitspreken over de agendapunten van de algemene vergadering
van 28 maart 2019 en het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger, het B-lid, bepalen.
Het B-lid dient op deze Algemene vergadering te handelen volgens de instructies van de
gemeenteraad.
Plaats in meerjarenplan en budget


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

De raad gaat eenparig akkoord om in artikel 1 bij de agenda nog een agendapunt toe te
voegen om de nieuwe B-bestuurders voor te dragen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De agenda van de Algemene Vergadering van 28 maart 2019 van VZW Sportbeheer eva De
Pinte wordt goedgekeurd:
 Opening vergadering en nazicht volmachten
 Voordracht nieuwe B-bestuurders
 Goedkeuring verslag van 29 november 2018
 Jaarverslag 2018
 Jaarrekening 2018
 Verslag van de rekeningnazieners
 Goedkeuring van de jaarrekening 2018
 Kwijting aan de bestuurders & rekeningnazieners
Artikel 2.
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van
VZW Sportbeheer eva De Pinte van 28 maart 2019 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.
Artikel 3.
De resterende subsidie van 6.155,00 euro wordt uitbetaald aan VZW Sportbeheer eva De
Pinte.
Financiën

16

Prefinancieringslening Aquario - herschikking

Feiten en context
Tegen 2027 moeten gemeenten een zuiveringsgraad van 100% van het afvalwater behalen,
hiervoor sloot De Pinte op 20 december 2004 aan als Z-vennoot tot de zuiveringsactiviteit van
TMVW.
In overleg worden rioolwaterzuiveringsinvesteringen vastgelegd, vaak van beduidende
omvang.
Om de gemeenten financieel te ondersteunen bood TMVW riofin aan die door De Pinte
onderschreven werd op 7 april 2008: dit betekent extra financiële middelen van 2 176 143
euro, over een looptijd van 50 jaar tegen een intrestvoet van 4,5%.
Methodisch gebeurt de verrekening van deze extra middelen naar de 'rekening Aquario De
Pinte' via een annuïteitenberekening, die 110 118 euro bedraagt.
In 2013 en 2014 werden 2 schijven betaald, samen 220 235 euro. De realisatie van de
investeringen ging echter niet zo snel, daarom werd besloten om deze riofinbijdrage vanaf
2015 te schorsen.
Ondertussen waren de rentevoeten ook gedaald, de rentevoet van 4,5% was niet langer
marktconform.
In de aquario-rapportering, per kwartaal beschikbaar, kunnen we tot 2024 terugvinden of de
beschikbare middelen in evenwicht zijn met de uitgaven.
Tijdens een overleg op 14 mei 2018 communiceerde TMVW, aquario, dat middelen
ontoereikend zouden kunnen zijn in de rapportering 2018Q4.
Om dit negatieve saldo weg te werken kunnen er 2 opties gekozen worden, de gemeente
1. betaalt het volledige tekort via een riofinbijdrage vanuit het meerjarenplan 2019 voor
het tekort in 2018;
Gemeente De Pinte
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2. herschikt, herstart de prefinancieringslening in 2019 en beslist wat er met de 2
betaalde schijven dient te gebeuren:
o in rekening te brengen als extra middelen aquario of
o in rekening te brengen van de aan te gane prefinancieringlening
o terug te laten storten in gemeente.
3. kan bovenstaande mogelijkheden combineren.
De geactualiseerde financieringsmodaliteiten voor een prefinancieringslening van 2 176 143
euro, die start in 2019 zijn:
 looptijd 20 jaar: 1,7%, annuïteit: € 129 264,03
 looptijd 25 jaar: 2,0%, annuïteit: € 111 463,00
 looptijd 30 jaar: 2,2%, annuïteit: € 99 856,97
Deze rentevoeten werden informeel afgetoetst bij 2 grootbanken:
Grootbank 1
 looptijd 20 jaar: 1,593%, annuïteit: € 127 907,70
 looptijd 25 jaar: 1,782%, annuïteit: € 108 623,68
 looptijd 30 jaar: 1,918%, annuïteit: € 96 645,85
Grootbank 2 (geen mogelijkheid 25 jaar en 30 jaar)
 looptijd 20 jaar: 1,487%, annuïteit: € 126 580,36
Op 21 februari kregen we van TMVW zicht op 2018Q4 en leiden we een tekort af van 403 554
euro, wat een aanwending van de prefinancieringslening betekent.
De prefinancieringslening kan uitgesteld worden door een gemeentelijke tussenkomst.
Hogere regelgeving






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

Vorige beslissingen






Besluit van de gemeenteraad van 20 december 2004 houdende toetreding als Zvennoot in de zuiveringsactiviteit van TMVW
Besluit van de OCMW-raad van 12 december 2018 waarbij eenjarig meerjarenplan
2019 deel OCMW werd vastgesteld
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 waarbij het eenjarig
meerjarenplan 2019 deel gemeente werd vastgesteld
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 waarbij het eenjarig
meerjarenplan 2019 deel OCMW werd vastgesteld
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 houdende vaststellen
nominatieve subsidies 2019

Motivering

Om de meest efficiënte financiële afweging te kunnen maken werd de boekhoudkundige
verwerking van deze riofinbijdrage als investeringssubsidie positief afgetoetst met ABB.
Bij de afweging hebben we een aantal scenario's uitgewerkt, waarbij rekening gehouden werd
met de impact op het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge.
Als bijlage vindt u de uitgewerkte scenario's terug.
Scenario's
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Conclusie scenario's op het financieel evenwicht

Risico
Het uitstellen van de prefinancieringslening houdt een renterisico in. Dit risico is eerder
beperkt gezien er indicaties zijn dat de rentevoeten niet onmiddellijk fors zullen aantrekken.
Voorstel
De impact van scenario 6 op het beschikbaar budgettair resultaat is het kleinst. Daarnaast is
er geen impact op de autofinancieringsmarge, wat betekent dat er meer vrije ruimte is voor
andere gemeentelijke investeringen.
Plaats in meerjarenplan en budget



onbeschikbare gelden: € 329 361
werkingssubsidies aquario 2019/0.SUBGZN/0310-03/649451/GEMEENTE/GZN/IPGEEN: € 110 118

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad herschikt de prefinancieringslening van 2008 van 2 176 143 euro, met een
looptijd van 50 jaar en een rentevoet van 4,5%.
De voorwaarden van de nieuwe prefinancieringslening zijn:
 looptijd van 30 jaar
 rentevoet van 2,2%
 jaarlijkse annuïteit van 99 856,97 euro.
Artikel 2.
De betaalde riofinbijdragen van 2013 en 2014 ten belope van 220 235 euro worden
terugbetaald aan gemeente De Pinte.
Artikel 3.
In het meerjarenplan 2019 zijn hiervoor onbeschikbare gelden voorzien van 329 361 euro.
In een volgende meerjarenplanaanpassing zal de de gemeenteraad dit gebruiken om een
investeringssubsidie aquario ten belope van 99 856,97 euro in te schrijven.
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Nominatieve subsidies 2019 – reglement versie GR 20190325

Feiten en context
Op 17 december 2018 werd het eenjarig meerjarenplan 2019 vastgesteld. Het cijfermateriaal
van de nominatieve subsidies is hierin opgenomen.
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Het artikel 41 23° van het decreet lokaal bestuur stipuleert: De volgende bevoegdheden
kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen toevertrouwd worden: het
vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.
Het reglement 'Nominatieve subsidies – reglement (per dringende spoed)' van 17 december
2019 wordt aangepast.
Hogere regelgeving








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

Vorige beslissingen






Besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
Besluit van de OCMW-raad van 16 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 waarbij het eenjarig
meerjarenplan 2019 werd vastgesteld
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 houdende vaststellen
nominatieve subsidies 2019
Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 houdende het herschikken van de
prefinancieringslening aquario

Adviezen
Gunstig visum 2019/04
Motivering
Door het aangaan van de prefinancieringslening voor aquario die vanaf 2019 een
investeringssubsidie vraagt van 99 856,97 euro dient de lijst nominatieve subsidies 2019
aangepast te worden.
Plaats in meerjarenplan en budget



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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het reglement 'Nominatieve subsidies – reglement (per dringende spoed)' van 17 december
2019 wordt opgeheven vanaf heden.
Artikel 2.
De gemeenteraad kent de 'nominatieve subsidies 2019 versie GR 20190325' toe volgens het
document in bijlage gehecht.
Deze kunnen worden aangewend volgens het reglement zoals in artikel 4 van dit besluit
vastgesteld.
Artikel 3.
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Voor het verwerken van het tekort aquario 2018Q4 werd, in het meerjarenplan 2019, 329 361
euro aan onbeschikbare gelden vastgelegd.
In een volgende meerjarenplanaanpassing zal de de gemeenteraad dit gebruiken om een
investeringssubsidie aquario ten belope van 99 856,97 euro in te schrijven.
Artikel 4.
De gemeenteraad geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de
nominatieve subsidies toe te kennen binnen het voorziene krediet, rekening houdend met het
kredietvoorstel in artikel 3, per begunstigde zoals opgenomen in de bijlage.
Een nominatieve subsidie wordt uitgevoerd op basis van een dotatiebesluit of een
subsidieaanvraag.
Een subsidieaanvraag wordt ondersteund met een kasverslag, jaarverslag of
activiteitenverslag waaruit de financiële vraag duidelijk is.
Na controle kan een nominatieve subsidie uitbetaald worden onder voorbehoud dat het
uitvoeren van een nominatieve subsidie een controlerecht inhoudt en dat de nominatieve
subsidie (deels) kan teruggevorderd worden wanneer de subsidie niet wordt aangewend voor
de algemene werking van de begunstigde, aanvrager.
Gemeente raad
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Mondelinge vragen

Raadslid Verleyen meldt dat recent de uitbating van 2 handelszaken werd stopgezet in de
Baron de Gieylaan. Sommige gemeenten geven de nodige ondersteuning bij lokale
handelszaken. Ze vraagt of onze gemeente ook in dergelijke acties zal voorzien. Er wordt
geantwoord dat er voorlopig voorzien is in een beperkte ondersteuning via de LEM-raad en de
braderie. Binnenkort zal de LEM-raad deze ondersteuning evalueren en bekijken hoe extra
ondersteuning kan gegeven worden.
Volgens raadslid Vermeyen wordt de Hugo Verriestlaan steeds meer als sluipweg gebruikt.
Een aantal inwoners hebben haar daar over aangesproken en ze vraagt nu of de gemeente
bereidt is om in overleg met de bewoners en in samenspraak met de mobiliteitsraad
snelheidsbeperkende maatregelen op te leggen. Er wordt geantwoord dat de bezorgdheid in
deze straat gekend is maar om alsook concrete maatregelen door te voeren, dient hiervoor
een concrete vraag vanuit de bewoners te komen. Er kan wel alvast gestart worden met
snelheidsmetingen.
Raadslid Van Den Abbeele vraagt of er een hondenloopweide kan worden voorzien in het
centrum van de gemeente. Er wordt geantwoord dat er reeds een hondlosloopweide is aan
portaal Grand Noble en dat er bijkomend nog 1 wordt voorzien aan parkbos ter hoogte van
het Mieregoed. Dit zal inwoners die meer uit centrum en deze wijken wonen mogelijkheid
geven om hun hond daar vrij rond te laten lopen. We kunnen daarna nog kijken of er nog
bijkomende behoefte is.
Vervolgens wenst raadslid Van Den Abbeele te verwijzen naar de recente 'vrouwendag' op 8
maart met de bijhorende campagne voor meer vrouwen op straat en in het straatbeeld. Onze
huidige straatnamen hebben nauwelijks vrouwennamen. Ze vraagt om daar verandering in te
brengen en dit voor te leggen aan de cultuurraad. Er wordt geantwoord dat dit kan
voorgelegd worden en ook meegegeven kan worden in de huidige procedure waar bij
straatbenamingen ook advies wordt gevraagd aan de heemkundige kring.
Raadslid Vanbiervliet wenst te verwijzen naar de studieruimte in Stekelbees waarbij het voor
de kinderen nog niet mogelijk is om digitaal huiswerk te maken (bv. via Bingel). Er is
bovendien ook een bevraging geweest bij de ouders waarbij deze digitale optie werd
geopperd. Hij vraagt of er kan worden onderzocht om dit mogelijk te maken tegen het
volgende schooljaar. Er wordt geantwoord dat deze vraag terecht is en dat dit nader zal
worden bekeken in samenspraak met Stekelbees.
Vervolgens wenst raadslid Vanbiervliet te vernemen of er in kader van het RUP Functionele
Cluster reeds stappen werden ondernomen om gronden te verwerven voor de inrichting van
de KMO-zone en of de kleine KMO's bij het verwerven van de gronden kunnen worden
betrokken. Er wordt geantwoord dat dit ook mee zal worden bekeken bij de inrichting van het
recyclagepark. Er wordt ondermeer via Veneco nagegaan om gronden te verwerven, maar
ook andere ontwikkelaars hebben reeds hun interesse laten blijken.
Tot slot wenst raadslid Vanbiervliet, in naam van raadslid Claeys, te melden dat er een aantal
wilgen werden geplant in de Wilgenstraat. Ze wenst hierbij te vernemen waarom niet de
volledige straat werd geplant en of hierbij het bomenbeheersplan werd gevolgd. Verder wordt
ook gevraagd of dergelijke aanplantacties ter vergroening van bepaalde buurten steeds in
overleg met de Mina-raad zijn doorgegaan
Er wordt geantwoord dat deze bomen werden aangeplant binnen het kader van het
bomenbeheersplan en dit binnen de actie van 150 jaar De Pinte waarbij de aanplant van 150
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bomen werd voorzien. Bij de aanplanting zelf werd rekening gehouden met de aanwezigheid
van ondergrondse nutsleidingen. De verdere opvolging van deze actie zal ook worden
geagendeerd op een volgende vergadering van de Mina-raad
Raadslid Dejonghe meldt dat door de aanleg van de F7- fietsstraat er problemen kunnen
ontstaan aan de tunnel tot aan het Groenpark zolang de vrachtwagens daar niet worden
omgeleid. Er wordt geantwoord dat dit een terecht aandachtspunt is dat best wordt
bijgestuurd door het voorzien van een omleiding voor vrachtvervoer.
Raadslid Thienpont wenst te melden dat de openbare toiletten op de begraafplaatsen niet
steeds geopend zijn voor het publiek. Er wordt geantwoord dat dit zal worden opgevolgd.
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Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

Er wordt meegedeeld dat Andi Vercruyssen, informatieveiligheidsconsulent, op 29 april 2019
een presentatie komt geven aan de raadsleden over informatieveiligheid, inzagerecht en
GDPR. De presentatie duurt +- 20 minuten.
Volgende data worden meegedeeld aan de raadsleden:
 Gemeente- en OCMW-raad: 29/4, 24/6, 26/8, 30/9, 25/11, 16/12, 17/12 of 18/12
 Commissie zorg: 24/4, 16/5
 Algemene gemeenteraadscommissie: 13/5

Namens de gemeenteraad

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Kathleen Ghyselinck
Voorzitter gemeenteraad
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