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Afwezig

/

De raad gaat éénparig akkoord om agendapunt 17 voor agendapunten 15 en 16 te
behandelen.
De raad gaat éénparig akkoord om het agendapunt 'Intercommunale Maatschappij voor
Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (Imewo) - algemene vergadering en
jaarvergadering van 24 juni 2019 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager'
per dringende spoed te behandelen.
Antwoorden op de mondelinge vragen van de vorige raadszitting


2019/LT/1: Op de vraag van raadslid Thienpont inzake de opening van de openbare
toiletten op de begraafplaatsen wordt geantwoord dat de toiletten 24u op 24u zullen
geopend zijn.



2019/TD/2: Op de vraag van raadslid Dejonghe waarbij werd gemeld 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, wordt het volgende
geantwoord: De mobiliteitsraad heeft geadviseerd om een omleiding via Polderbos en
één via Baron de Gieylaan te signaleren, resp. richting Sint-Martens-Latem en Gent. Er
kan ook voorafgaande signalisatie geplaatst worden aan de Vredestraat. De dienst
Grondzaken werkt dit verder uit.

Openbaar
Interne zaken
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Goedkeuren notulen vorige vergadering

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


Decreet over het Lokaal Bestuur
Gemeente De Pinte
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Met 20 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Wim Vanbiervliet, Guy
Blomme, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy,
Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van
Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn), 1 onthouding (Hilde Claeys)
Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd, mits aanpassing van het
antwoord op de mondelinge vraag van raadslid Verleyen inzake de waterplas in de
verkaveling Bommelhoek. Bij de afwerking van het openbaar domein zal een definitieve
afsluiting rond de grote waterplas worden geplaatst evenals tussen het wandelpad en de
gracht.
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Reglement van Orde van het Bijzonder Onderhandelings- en Hoog
Overlegcomité

Feiten en context
De algemene basisbeginselen voor de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel werden vastgelegd in een kaderwet. Door opeenvolgende wijzigingen bevat
deze wet voor bepaalde zaken gedetailleerde regelingen. Deze regelingen werden werkzaam
door de koninklijke besluiten van 28 september 1984 en 29 augustus 1985.
Het reglement van orde regelt ook de gevallen waarin deze besluiten niet voorzien. Het
reglement van orde werd op 22 maart 2019 voorgelegd aan de aanwezige vakorganisatie. Het
verslag van deze vergadering werd opgestuurd naar de afwezige vakorganisaties. Alle
afgevaardigden dienen akkoord te gaan met dit reglement.
Hogere regelgeving





Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het
bijzonder artikel 40
Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel en de uitvoeringsbesluiten van die wet
Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakbonden van haar personeel
Koninklijk besluit van 29 augustus 1985 tot regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakbonden van haar personeel

Adviezen
De aanwezige vakorganisatie gaat akkoord met het reglement van orde.
De vakorganisatie VSOA geeft het advies om dit geen "huishoudelijk reglement" te noemen,
maar een "reglement van orde". De benaming moet worden aangepast. De gemeenteraad
volgt dit advies.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
Het reglement van orde van het Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité wordt
vastgesteld zoals gehecht in de bijlage.
IZ-IGS
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Zefier cvba - algemene vergadering van 13 juni 2019 - beraadslagen
agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente is vennoot van de cvba Zefier.

Gemeente De Pinte
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De gemeente werd per brief van 18 maart 2019 opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering van de cvba Zefier die plaatsvindt op donderdag 13 juni 2019 om
14.00 uur in het Concertgebouw, 't Zand 34 te Brugge.
De oproepingsbrief bevat de agenda met documentatie en toelichting bij de agendapunten.
Hogere regelgeving




Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen in het bijzonder
artikel 180
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met in het bijzonder artikel 41
Statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 27 en 28

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 in verband met het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van Zefier cvba

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de cvba
Zefier.
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te
weigeren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De agendapunten van de algemene vergadering van de cvba Zefier van 23 juni 2019 en de
daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten worden
goedgekeurd zijnde:
1. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2017-2018
2. Verslag van commissaris -revisor over de jaarrekening 2017-2018
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling en toelichting)
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris -revisor
5. Statutaire benoemingen
Artikel 2.
Aan de vertegenwoordiger, mevrouw Liselotte Thienpont, wonende te 9840 De Pinte, Frans
De Potterstraat 27, of de plaatsvervangend vertegenwoordiger, de heer Antoine Van
Nieuwenhuyze, wonende te 9840 De Pinte, Bosstraat 20 die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van de cvba Zefier op 13 juni 2019 wordt opgedragen haar/ zijn stemgedrag af
te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel
1 van onderhavige raadbeslising.
Artikel 3.
Een afschrift van dit besluit wordt via mail info@zefier.be overgemaakt.
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TMVS DV (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services
Dienstverlenende Vereniging) - buitengewone algemene vergadering
van 11 juni 2019 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat
vertegenwoordigers

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij TMVS DV . TMVS DV heeft op 28 maart 2019 een
oproepingsbrief aan de gemeente overgemaakt voor de buitengewone algemene vergadering
van TMVS DV op 11 juni 2019, waarin de agenda werd meegedeeld.
Gemeente De Pinte
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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
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

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 in verband met het aanduiden van
een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van TMVS DV.

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 11 juni 2019 en de daarbij behorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Toetredingen
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 b. Goedkeuring van de
voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018
4. Verslag van de commissaris (lid IBR)
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur
8. Aanstelling commissaris (lid IBR)
9. Varia en mededelingen
Artikel 2.
De raad draagt de vertegenwoordiger, raadslid Leen Gryffroy of de plaatsvervangend
vertegenwoordiger, schepen Kristof Agache, op om namens het bestuur alle akten en
bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS DV
vastgesteld op 11 juni 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
20190611AVTMVS@farys.be.
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IGS Westlede - algemene vergadering van 5 juni 2019 - beraadslagen
agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij IGS Westlede.
De gemeente werd per brief van 5 april 2019 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene
vergadering van IGS Westlede die op 5 juni 2019 plaats heeft om 19.00 u in het hoofdgebouw
van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi.
Een dossier met de dagorde en documentatie bij de agendapunten werd aan de gemeente
overgemaakt.
Hogere regelgeving
Gemeente De Pinte
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Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de gemeenteraad voor elke algemene vergadering
zijn goedkeuring moet hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en
het mandaat van de vertegenwoordiger moet vaststellen
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarbij de vertegenwoordiger en de
plaatsvervangend vertegenwoordigers werden aangeduid om de gemeente te
vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IGS Weslede tot de algehele
vernieuwing van de gemeenteraden

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van IGS
Westlede.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De agendapunten van de algemene vergadering van IGS Westlede van 5 juni 2019 en de
daarbij horende documentatie worden goedgekeurd:
1. Goedkeuren verslagen algemene vergadering 4/12/2018 en Buitengewone Algemene
vergadering 19/03/2019
2. Goedkeuren Balans- en Resultatenrekening 2018
3. Evaluatierapport
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor
5. Aanstelling Commissaris-Revisor voor de periode 2019-2021
6. Remuneratieverslag
7. Vaststelling zitpenning bestuurders
Artikel 2.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente, mevrouw Ann Vandenbussche, of de
plaatsvervangend vertegenwoordiger, mevrouw Kathleen Ghyselinck, die zal deelnemen aan
de algemene vergadering van IGS Westlede op 5 juni 2019, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor
opgenomen in het artikel 1.
Artikel 3.
Voormelde beslissingen zullen worden uitgevoerd waaronder onder meer kennisgeving
hiervan te verrichten aan IGS Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi.
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Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en
Economische Ontwikkeling (Veneco) - benoeming bestuurders en
deskundigen Buitengewone Algemene Vergadering - kennisname

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging Veneco. Op 28 maart 2019
ging de Buitengewone Algemene Vergadering van Veneco door die overging tot de benoeming
van de bestuurders en deskundigen van de door het bestuur voorgedragen kandidaten. De
benoeming van mevrouw Benedikte Demunck, schepen als bestuurder voor de periode van
01-04-2019 tot 31-03-2021 en als deskundige voor de periode van 01-04-2021 tot 31-032023 werd bevestigd. De benoeming van de bestuurders voor de periode van 01-04-2023 tot
31-03-2025 zal plaatsvinden op de Algemene Vergadering van 20-06-2019.

Gemeente De Pinte
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De voorgedragen kandidaat-bestuurder, mevrouw Lutgard Vermeyen werd niet benoemd als
bestuurder met raadgevende stem in de Raad van Bestuur. De ononderbroken anciënniteit in
de gemeenteraad was onvoldoende om bij de drie weerhouden kandidaten te horen.
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 vertegenwoordiger voor de
Algemene vergaderingen van Veneco
Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 in verband met het voordragen
van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur en een lid met raadgevende
stem van de Raad van Bestuur

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat de voordracht van mevrouw Lutgard
Vermeyen, raadslid als bestuurder met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van de
Intergemeentelijke Vereniging Veneco niet werd weerhouden.
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Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en
Economische Ontwikkeling (Veneco) - algemene vergadering van 20
juni 2019 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente is vennoot van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco.
De gemeente werd per mail van 1 april 2019 op de hoogte gebracht van de algemene
vergadering van Veneco die plaatsvindt op donderdag 20 juni 2019.
De dagorde werd al aan de gemeente overgemaakt. De dossierstukken kunnen echter pas op
26 april worden bezorgd vermits er pas een Raad van bestuur zal plaatsvinden op 25 april.
Hogere regelgeving







Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de gemeenteraad voor elke algemene vergadering
zijn goedkeuring moet hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en
het mandaat van de vertegenwoordiger moet vaststellen
Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 48 met betrekking tot de onverenigbaarheden dat onder andere stelt
dat de gemeentelijke vertegenwoordiger van de algemene vergadering geen lid mag
zijn van de raad van bestuur
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarbij mevrouw Leen Gryffroy,
raadslid werd aangeduid als vertegenwoordiger en de heer Kristof Agache, raadslid
werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente te
vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van Veneco en dit voor de
volledige legislatuur tot de algehele vernieuwing van de gemeenteraden
Gemeente De Pinte
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Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van Veneco.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering
van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 20 juni 2019 (en de daarbij
horende documentatie) worden goedgekeurd:
1.
Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 28-03-2019
2.
Jaarverslag 2018 Raad van Bestuur
3.
Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat
4.
Verslag van de commissaris
5.
Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en
verwerking van het resultaat
6.
Goedkeuren van het evaluatierapport 2013 – 2018 en ondernemingsplan 2019 – 2024
7.
Toetreding fusiegemeenten Aalter, Deinze, Kruisem en Lievegem
8.
Verlenen van kwijting aan de bestuurders
9.
Verlenen van kwijting aan de commissaris
10. Benoeming bestuurders/benoeming deskundigen
Artikel 2.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente De Pinte, houder van 100 aandelen, mevrouw
Leen Gryffroy, gemeenteraadslid, of de plaatsvervangend vertegenwoordiger, de heer Kristof
Agache, schepen, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de Intergemeentelijke
Vereniging Veneco die plaatsvindt op 20 juni 2019 om wordt het mandaat gegeven om:
1. Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met
betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen,
aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen
2. Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in het
geval dat de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
Artikel 3.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering
van Veneco op 20 juni 2019 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor opgenomen in het artikel 1 en
2.
Artikel 4.
Voormelde beslissingen zullen worden uitgevoerd waaronder onder meer kennisgeving
hiervan te verrichten aan de Intergemeentelijke Vereniging Veneco, ter attentie van mevrouw
Veronique Verstraeten, Panhuisstraat 1 te 9070 Destelbergen en per mail aan
info@veneco.be.
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Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) - algemene vergadering van 12
juni 2019 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland (IVM).
De gemeente werd per aangetekende brief van IVM van 17 april 2019 uitgenodigd om deel te
nemen aan de algemene vergadering van IVM die plaatsvindt op woensdag 12 juni 2019 om
19 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor van Eeklo, Industrielaan 2 te 9900 Eeklo.
Een dossier met de agenda en informatie betreffende de agendapunten 5,6,8,9,10 en 11 werd
aan de gemeente overgemaakt.
De informatie betreffende agendapunt 1,2,3,4 en 7 zal nagezonden worden zodra deze
beschikbaar is.
Gemeente De Pinte
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Hogere regelgeving






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

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarbij mevrouw Laure Reyntjens,
schepen, als bestuurder bij IVM werd voorgedragen
Besluit van de algemene vergadering van IVM van 20 maart 2019 betreffende de
benoeming van mevrouw Laure Reyntjens, schepen, als bestuurder
Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarbij de heer Erik Van de Velde,
gemeenteraadslid, als vertegenwoordiger en de heer Antoine Van Nieuwenhuyze,
gemeenteraadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger werden aangeduid om de
gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IVM voor de
duurtijd van de huidige legislatuur

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van IVM.
Omdat o.a. het strategisch beleidsplan ontbreekt, kan de gemeenteraad geen mandaat geven
voor de punten 1,2,3,4 en 7 van de algemene vergadering. De gemeenteraad stemt over de
agenda met uitzondering van de punten 1,2,3,4 en 7.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt kennis genomen van de agenda van de algemene vergadering van IVM van 12 juni
2019 om 19 uur die plaatsvindt in de halfronde zaal van het stadskantoor van Eeklo,
Industrielaan 2 te 9900 Eeklo:
1. Evaluatierapport over de werking van de opdrachthoudende vereniging van IVM over
de periode 2013 -2019 - goedkeuring
2. Strategisch beleidsplan 2019-2025 - goedkeuring
3. Deontologische code van goed bestuur en huishoudelijk reglement algemene
vergadering en raad van bestuur - goedkeuring
4. Deontologishe code voor personeel - goedkeuring
5. Bouw loods en magazijn -dading - goedkeuring
6. Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2018
7. Verslag van de commissaris
8. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2018
9. Verlening van kwijting aan de bestuurders
10. Verlening van kwijtind aan de commissaris
11. Aanpassing maatschappelijk kapitaal aan het bevolkingscijfer van de meest recente
officiële opgave gepubliceerd in het Belgische Staatsblad in uitvoering van artikel 13
van de statuten - goedkeuring
12. Varia
Artikel 2.
Goedkeuring wordt gehecht aan de afzonderlijke punten 5,6,8,9,10 en 11. Er wordt geen
goedkeuring gehecht aan de punten 1,2,3,4 en 7 omdat de beschikbare informatie ontbreekt
op datum van deze gemeenteraad.
Artikel 3.
De vertegenwoordiger, de heer Erik Van de Velde , gemeenteraadslid of plaatsvervangende
vertegenwoordiger, de heer Antoine Van Nieuwenhuyze, gemeenteraadslid van de gemeente
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wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van IVM van 12 juni 2019 zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake
onderhavige aangelegenheid en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de
volledige agenda.
De volmachtdrager beschikt over het totaal van het aantal stemmen waarover de gemeente
beschikt, zijnde 10.204 stemmen.
Artikel 3.
Voormelde beslissingen zullen worden overgemaakt aan de Toezichthoudende Overheid in
overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake waaronder onder meer kennisgeving
hiervan te verrichten aan het secretariaat van de Intergemeentelijke opdrachthoudende
Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM), Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900
Eeklo.
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Medisch Oost-Vlaanderen (Medov) vzw - aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger op de
Algemene Vergaderingen

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



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

Vorige beslissingen


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

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
Op naam van Lieve Van Lancker en van Guy Blomme
met 20 stemmen voor, 1 ongeldige stem, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
Mevrouw Lieve Van Lancker, schepen, wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed
15, lieve.vanlancker@depinte.be, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen
op de Algemene Vergaderingen van Medisch Oost-Vlaanderen (Medov) 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 Guy Blomme, raadslid, wonende te 9840 De Pinte, Heirweg 39, wordt aangeduid als
plaatsvervanger.
Artikel 3.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing zijn deze aanduidingen geldig zolang
de gemeente lid is van Medov vzw of tot de volgende hernieuwing van de gemeenteraad.
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Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt per mail overgemaakt aan Medov vzw, medov@oostvlaanderen.be of viviane.heirman@ibz-fgov.be.
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Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en
Oost-Vlaanderen (Imewo) - algemene vergadering en jaarvergadering
van 24 juni 2019 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat
volmachtdrager (punt per dringende spoed)

Feiten en context
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening
in West- en Oost-Vlaanderen.
De gemeente werd per aangetekende brief van 25 april 2019 opgeroepen om deel te nemen
aan de algemene vergadering en tevens jaarvergadering van Imewo die op 24 juni 2019 om
11 u plaatsheeft in het Meeting-en Eventcentrum Staf Versluys, Kapelstraat 76 te 8450
Bredene.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 19
maart 2019 werd aan de gemeente overgemaakt.
Hogere regelgeving





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

Motivering
De gemeenteraad krijgt de kans over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren, bepaalt op grond daarvan zijn standpunt en bepaalt de wijze waarop de
vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van Imewo.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De agendapunten van de algemene vergadering en tevens jaarvergadering van de
opdrachthoudende vereniging Imewo van 24 juni 2019 worden goedgekeurd:
1. Kennisneming verslagen Imewo van de raad van bestuur en van de commissaris over
het boekjaar 2018
2. Goedkeuring van de jaarrekening Imewo afgesloten op 31 december 2018 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris Imewo met betrekking tot het boekjaar 2018
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging
tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024
5. Aanbod OV 2.0 - uitbreiding activiteiten
6. Statutaire benoemingen
7. Statutaire mededelingen
Artikel 2.
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Aan de effectief vertegenwoordiger van de gemeente de heer Antoine Van Nieuwenhuyze,
gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Bosstraat 20 ,
antoine.vannieuwenhuyze@depinte.be of de plaatsvervanger mevrouw Ann Vandenbussche,
gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Eeuwfeestlaan 50,
ann.vandenbussch@depinte.be, die zal deelnemen aan de algemene vergadering of
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 24 juni 2019 (of iedere
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt opgedragen haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing.
Artikel 3.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en richt onder meer kennisgeving aan de opdrachthoudende vereniging IMEWO,
ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
ROM-Stedenbouw
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Samenstelling maatschappelijke geledingen GECORO

Feiten en context
De gemeenteraad kan na de gemeenteraadsverkiezingen een volledig nieuwe gecoro
samenstellen volgens de procedures en de richtlijnen die in het decreet en het
uitvoeringsbesluit werden vastgelegd.
Bijkomende informatie betreft de samenstelling van de gecoro:
De gecoro telt minimum 9 en maximum 13 leden: de voorzitter, één vierde deskundigen en
vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente.
In een gemeente met meer dan 10 000 en niet meer dan 30 000 inwoners moeten minstens
4 verschillende maatschappelijke geledingen opgeroepen worden om één of meerdere
vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de gecoro.
De gemeenteraad beslist welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente worden
opgeroepen om één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de gecoro. De
maatschappelijke geledingen die een lid voordragen, dragen tevens een plaatsvervanger voor.
Volgende maatschappelijke geledingen worden als onderling verschillend beschouwd: de
maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer:
 milieu- en natuurverenigingen;
 werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of
landbouwers;
 verenigingen van handelaars;
 verenigingen van landbouwers;
 verenigingen van werknemers.
Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen subgeledingen binnen de maatschappelijke
geledingen. Dit betekent dat voor het voldoen aan het minimum aantal verschillende
maatschappelijke geledingen geen maatschappelijke geleding in rekening kan worden
gebracht die vertegenwoordigd is door verenigingen die zich richten tot dezelfde
maatschappelijke doelgroep.
Hogere regelgeving
- Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, onder andere artikel 285 en 286
van DLB
- VCRO: Artikel 1.3.3. (01/01/2019- ...)
- Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling,
de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor
ruimtelijke ordening: artikel 1
Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte onthoudt zich bij dit agendapunt omdat zij betreuren dat er een deskundige
minder zal kunnen zetelen in de GECORO, terwijl er naar oordeel van de fractie Ruimte in de
huidige samenstelling reeds afdoende vertegenwoordiging is van de maatschappelijke
geledingen.
De fractie Open VLD onthoudt zich bij het toevoegen van een geleding gezinnen. De fractie
vindt de inbreng van de gezinnen zeker belangrijk, maar aangezien de gezinnen niet als een
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onafhankelijke adviesraad op zich bestaan, zijn we niet overtuigd dat de afgevaardigde
voldoende overleg kan plegen om effectief in naam van de gezinnen te kunnen spreken.
Bovendien zitten de gezinnen reeds vervat in de geledingen jeugd en senioren.
Met 13 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Guy Blomme, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche), 8
onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel
Verleyen, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn)
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad gaat akkoord dat volgende maatschappelijke geledingen aangeschreven
worden om vertegenwoordigers voor te dragen:
 Landbouw
 Mobiliteit
 Milieu
 Economie en Middenstand
 Onroerend erfgoed
 Gezinnen
 Jeugd
 Senioren
Vrije tijd
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EVA Onderwijs en Samenwerking vzw - Algemene vergadering van 9
mei 2019 - Beraadslagen agenda - Bepalen mandaat volmachtdrager

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


Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 23 juni 2014 waarbij de statuten van EVA Onderwijs
en Samenwerking De Pinte vzw werden goedgekeurd.
Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 waarbij het B-lid en een
plaatsvervanger voor EVA Onsa vzw werd aangeduid

Motivering
De gemeenteraad moet zich uitspreken over de agendapunten van de Algemene vergadering
van 9 mei 2019 en moet ook het stemgedrag van zijn vertegenwoordigers bepalen.
Het B-lid, mevrouw Demunck, dient op deze Algemene Vergadering dan te handelen volgens
de instructies van de gemeenteraad.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt kennis genomen van de agenda en goedkeuring gegeven aan de agendapunten van
de Algemene vergadering van EVA Onsa vzw op 9 mei 2019 met als agendapunten:
1. Verwelkoming
2. Kennisname en vaststelling leden van de Algemene vergadering
- A-leden en A-bestuurders
- B-lid en B-bestuurders
3. Goedkeuring vorig verslag (22/11/2018)
4. Stand van zaken registratiesysteem DayCare
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5.
6.
7.
8.
9.

Goedkeuring begroting 2019
Goedkeuring jaarrekening 2018
Kwijting verlenen aan de bestuurders
Varia en rondvraag
Vastleggen volgende vergadering

Artikel 2. De vertegenwoordiger van de gemeente, Benedikte Demunck of haar
plaatsvervanger Lieve Van Lancker, die zal deelnemen aan de Algemene vergadering van EVA
Onsa De Pinte vzw op 9 mei 2019 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.
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Interlokale vereniging Burensportdienst Leiestreek - Kennisname
verslag Algemene vergadering en goedkeuren van de
samenwerkingsovereenkomst

Feiten en context
Zoals beschreven in artikelen 15 en 16 van de overeenkomst worden de jaarrekening en
jaarverslag voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
Zoals beschreven in artikel 8 behoort het tot de taken van het beheerscomité wijzigingen aan
de samenwerkingsovereenkomst voor te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de
verschillende gemeenteraden.
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 april 2014 waarbij de overeenkomst met statuten
voor de Interlokale vereniging Burensportdienst Leiestreek werd goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarbij de vertegenwoordiger en
plaatsvervanger voor het beheercomité werden aangeduid.

Motivering
De gemeenteraad moet zich uitspreken over de jaarrekening en het jaarverslag 2018.
De voorliggende jaarrekening 2018 werd met een beginsaldo van 25.106,90 euro, 17.190,35
euro uitgaven, 18.658,10 euro ontvangsten en een eindsaldo van 26.574,61 euro
goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de Burensportdienst Leiestreek van 2 april
2019.
De gemeenteraad moet zich uitspreken over de door het beheerscomité voorgestelde
wijzigingen aan de samenwerkingsovereenkomst.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De jaarrekening 2018 en het bijhorende jaarverslag van de Interlokale Vereniging
Burensportdienst Leiestreek worden goedgekeurd.
Artikel 2.
De voorgestelde aanpassingen aan de samenwerkingsovereenkomst, zoals gehecht in bijlage,
worden goedgekeurd.
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Artikel 3.
Burgemeester Vincent Van Peteghem en algemeen directeur Veerle Goethals worden
gemachtigd om deze overeenkomst in naam van het gemeentebestuur van De Pinte te
ondertekenen.
Artikel 4.
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde overheidsdiensten en
de Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek.
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Ondertekenen charter Gezonde Gemeente

Feiten en context
Het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO), opgericht door de Vlaamse Gemeenschap, is een
netwerk van organisaties die zich inzetten voor het Vlaamse preventiebeleid en dit door de
realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Door deze samenwerking en gedeelde
strategie vergroot elke organisatie het effect van de eigen inspanningen, met als doel de
gezondheid en de levenskwaliteit van Vlamingen te verbeteren. Vlaanderen telt 15 Logo’s met
elk hun eigen werkingsgebied en hun eigen accenten binnen hun wettelijke opdracht. Voor
onze regio is dit Logo Gezond + vzw.
Op de gemeenteraad van 14 december 2009 werd beslist toe te treden tot Logo Gezond +
vzw en op het schepencollege van 12 december 2011 werd de samenwerkingsovereenkomst
goedgekeurd en ondertekend. Deze samenwerkingsovereenkomst werd hernieuwd op het
schepencollege van 11 november 2013 en werd stilzwijgend verlengd na 3 jaar voor een extra
periode van 3 jaar. Voor deze samenwerking betaalt de gemeente een jaarlijkse bijdrage van
0,12 euro/inwoner.
Logo Gezond + vzw stelt nu voor om het charter 'Gezonde gemeente' te ondertekenen. Door
dit te doen engageert de gemeente er zich toe om tijdens deze legislatuur 2019 - 2024 verder
werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de
meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een
gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en
welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid.
Dit charter zal officieel ondertekend worden op de algemene vergadering van Logo Gezond +
van 7 mei 2019. De vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering, Lieve
Van Lancker, wordt gemandateerd om namens het gemeentebestuur dit charter te
ondertekenen.
Hogere regelgeving



Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Het decreet Lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018 en latere wijzigingen.

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2009 waarbij de toetreding tot Logo
Gezond + werd goedgekeurd
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 december 2011
waarbij de samenwerkingsovereenkomst met Logo Gezond + werd goedgekeurd
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 november 2013
waarbij de samenwerkingsovereenkomst met Logo Gezond + werd hernieuwd

Motivering
Het bestuur wenst in te zetten op een integraal gezondheidsbeleid en onderschrijft de
beleidsintenties zoals die in het charter 'Gezonde gemeente' zijn opgenomen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het charter voor een gezonde gemeente 2019-2024 wordt goedgekeurd
Artikel 2.
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Schepen van Welzijn Lieve Van Lancker en algemeen directeur Veerle Goethals worden
gemachtigd om dit charter in naam van het gemeentebestuur van De Pinte te ondertekenen
op de algemene vergadering van Logo Gezond + op 7 mei 2019.
VT-Jeugd
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Retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale
schuldvorderingen

Feiten en context
In het kader van decreet lokaal bestuur wordt het reglement herzien.
Onbetwiste schuldvordering
Voor onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel directeur
overeenkomstig art. 177 van het decreet lokaal bestuur een dwangbevel uitvaardigen,
betekend bij deurwaardersexploot.
Voor onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen wordt het deurwaardersexploot
betekend overeenkomstig art. 3.10.3.2.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Een retributiereglement is nodig om te definiëren wanneer een schuldvordering onbetwist is
en welke kosten kunnen aangerekend worden aan de schuldenaar in het kader van de
invordering.
Het lokaal bestuur is vrij om voor het debiteurenbeheer een procedure op te stellen waarbij er
administratieve -en verzendingskosten worden aangerekend voor het beheer van fiscale en
niet-fiscale schuldvorderingen.
Specifiek voor fiscale schuldvorderingen verscheen in het Staatsblad van 15 maart 2017 een
wijziging van artikel 298 van het WIB.
Deze houdt in dat de gemeenten en provincies niet meer verplicht zijn om een aangetekende
herinnering te versturen.
 Bepalingen van het WIB van toepassing tot en met 30 april 2017: § "2. De
dwangschriften worden uitgevaardigd door de ambtenaren belast met de invordering.
Deze ambtenaren moeten een aangetekende herinneringsbrief sturen ten minste één
maand voordat de gerechtsdeurwaarder een bevel tot betaling opstelt, behalve indien
de rechten van de Schatkist in gevaar zijn. De kosten voor het aangetekend
verzenden zijn ten laste van de belastingschuldige."
 Bepaling art. 298 WIB die in voege gaat vanaf 1 mei 2017: "Behalve indien de rechten
van de Schatkist in het gedrang komen, kunnen de directe belastingen en de
voorheffingen niet worden ingevorderd door een eerste middel van tenuitvoerlegging
dan na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen van de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van een herinneringsbrief aan de
belastingschuldige. Deze herinneringsbrief mag niet worden verzonden voor het
verstrijken van een termijn van tien dagen, te rekenen van de eerste dag na het
verstrijken van de wettelijke betaaltermijn voor de directe belastingen en de
betreffende voorheffingen."
Sinds de invoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit is de verplichting om een aangetekend
schrijven te versturen weggevallen.
Indien het gemeentebestuur opteert om een aangetekende zending te sturen en deze kost te
verhalen op de belastingplichtige, dan zal het gemeentebestuur deze kost uitdrukkelijk
moeten opnemen in een afzonderlijk retributiereglement.
Betwiste schuldvordering
De betaling van betwiste fiscale en niet-fiscale schuldvordering, vermeerderd met de inningsen administratiekosten, wordt afgedwongen middels de burgerlijke rechtspleging.
Het college van burgemeester en schepenen kan overeenkomstig art. 56 § 3, 9° van het
decreet lokaal bestuur, ad hoc een rechtsvordering instellen, een raadsman aanstellen, ter
verdediging en vrijwaring van de (financiële) belangen van de gemeente;
De gemeenteraad is bevoegd om het retributiereglement vast te stellen.
In het kader van de integratie tussen gemeente en OCMW werd er gewerkt naar een
gelijkvormig reglement voor beide entiteiten.
Hogere regelgeving




Gecoördineerde grondwet
Decreet lokaal bestuur
Gecoördineerd wetboek van de inkomstenbelasting 1992 (WIB)
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Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen van 30 mei 2008
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 21 december 2017 waarbij het retributiereglement
voor het innen van fiscale en niet-fiscale vorderingen werd goedgekeurd.
MAT-vergadering van 25 maart 2019 waarbij het retributiereglement voor het innen
van fiscale en niet-fiscale vorderingen werd besproken.

Motivering
Een debiteurenbeheer is nodig om een gezonde financiële organisatie te behouden.
De huidige procedure voor het debiteurenbeheer van:
 niet fiscale schuldvorderingen:
o aanmaning 1: kosteloos
o aanmaning 2: aangetekend, kostprijs van 6,50 euro voor de aangetekende
zending
o aanmaning 3: aangetekend, kostprijs van 6,50 euro voor de aangetekende
zending en een administratiekost van 10 euro
o infobrief en dwangbevel: aangetekend, kosteloos
 fiscale schuldvorderingen:
o aanmaning 1: kosteloos
o aanmaning 2: kostprijs van 6,50 euro voor de aangetekende zending
o infobrief en dwangbevel: aangetekend, kosteloos
In 2017 betaalde 88,96% binnen de vervaldatum van de schuldvordering en 95,50% na de
eerste aanmaning.
In 2018 betaalde 87,70% binnen de vervaldatum van de schuldvordering en 96,57% na de
eerste aanmaning.
De meerwaarde van aanmaningsprocedure werd geëvalueerd, waarbij onbetaalde facturen
voor het versturen van aanmaningen gelijkgesteld wordt aan 100%:
 64,24% betaald na aanmaning 1
 6,36% betaald na aanmaning 2
 4,09% betaald na aanmaning 3
 25 % in laatste fase
o aangetekende infobrief, laatste waarschuwing, met een respons van 50%
o dwangbevel
Gezien de weinige respons na de 2e en 3e aanmaning wordt er in het gewijzigde reglement
geopteerd de 3e aanmaning te schrappen.
De kosten die aangerekend worden bij de 3e aanmaning zijn verschoven naar de opmaak van
het dwangbevel.
De aangerekende administratieve kost weerspiegelt de reële kostprijs.
De voorgestelde procedure van het debiteurenbeheer:
 niet fiscale schuldvorderingen:
o aanmaning 1: kosteloos
o aanmaning 2: aangetekend, kostprijs van 6,50 euro voor de aangetekende
zending
o aangetekende infobrief en dwangbevel: kostprijs van 6,50 euro voor de
aangetekende zending en een administratiekost van 30 euro.
 fiscale schuldvorderingen:
o aanmaning 1: kosteloos
o aanmaning 2: kostprijs van 6,50 euro voor de aangetekende zending
o aangetekende infobrief en dwangbevel: kostprijs van 6,50 euro voor de
aangetekende zending en een administratiekost van 30 euro.
Plaats in meerjarenplan en budget
0.FIN/0030-00/700200/GEMEENTE/FIN/IP-GEEN (en verdere wijzigingen)
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Gemeente De Pinte
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Artikel 1.
Er wordt een retributie geheven voor de innings-en aanmaningskosten van openstaande
fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen met ingang vanaf 15 mei 2019.
Artikel 2.
De procedure voor het debiteurenbeheer voor opeisbare en niet-betwiste niet-fiscale
schuldvordering:
 versturen van het verzoekschrift met een redelijke betalingstermijn van 30 dagen
volgend op de datum verzoekschrift, betaalbrief.
Op het verzoekschrift wordt de aandacht gevestigd op de mogelijkheid tot betwisting,
schriftelijk, redelijk gemotiveerd en binnen dezelfde termijn van 30 dagen;
 na die eerste betalingstermijn (factuurdatum + 30 dagen) wordt een eerste
aanmaning verstuurd waarbij een tweede nieuwe betalingstermijn van 14 dagen
ingaat, per gewone brief en kosteloos;
 na deze tweede betalingstermijn (30 + 14 dagen na factuurdatum) wordt een tweede
en aangetekende aanmaning verstuurd, met overname factuurlijnen van het originele
verzoekschrift en met een aanrekening van de kosten voor de aangetekende zending
waarbij de debiteur een laatste termijn van 7 dagen wordt gegeven om de
openstaande schuld te vereffenen;
 in de volgende fase kan de financieel directeur een dwangbevel uitvaardigen bij
deurwaardersexploot.
De openstaande debiteur wordt met een aangetekend schrijven ingelicht dat een
dwangbevel binnen de 14 dagen in uitvoering zal gebracht worden, waarbij een
administratieve kost en de kost voor de aangetekende zending worden aangerekend.
Gezien de beginselen van behoorlijk bestuur wordt aan debiteuren van niet-fiscale
schuldvordering, bij het verzenden van deze laatste aangetekende aanmaning melding
gegeven dat een dwangbevel zal worden overgemaakt bij deurwaardersexploot
ingeval het totaal openstaand bedrag niet wordt vereffend binnen de voormelde
termijn of de schuldvordering niet redelijk en gegrond wordt betwist.
Artikel 3.
De procedure voor het debiteurenbeheer voor opeisbare en niet-betwiste fiscale
schuldvordering:






versturen van het aanslagbiljet met de wettelijke betalingstermijn van 2 maanden na
verzending van het aanslagbiljet. Op het aanslagbiljet wordt zoals wettelijk voorzien
de mogelijkheid en de wijze om een bezwaar in te dienen vermeld
na die eerste betalingstermijn (aanslagbiljet + 2 maanden) wordt een eerste
aanmaning verstuurd waarbij een tweede nieuwe betalingstermijn van 14 dagen
ingaat, per gewone brief en kosteloos
na deze tweede betalingstermijn (2 maanden + 14 dagen na aanslagbiljet) wordt een
tweede en aangetekende aanmaning verstuurd, met overname belastbare feiten van
het aanslagbiljet en met aanrekening van de kosten voor de aangetekende zending,
waarbij de debiteur een derde termijn van 7 dagen wordt gegeven om de openstaande
schuld te vereffenen
in de volgende fase kan als de belastingen en toebehoren niet voldaan worden, de
financieel directeur een dwangbevel uitvaardigen bij gerechtsdeurwaardersexploot.
Gezien de beginselen van behoorlijk bestuur wordt bij het verzenden van deze laatste
aangetekende aanmaning melding gegeven dat een dwangbevel zal worden
overgemaakt bij deurwaardersexploot ingeval het totaal openstaand bedrag niet wordt
vereffend binnen de voormelde termijn.
De openstaande debiteur wordt met een aangetekend schrijven ingelicht dat een
dwangbevel binnen de 14 dagen in uitvoering zal gebracht worden, waarbij een
administratieve kost en de kost voor de aangetekende zending worden aangerekend.
Behalve in geval van andersluidende bepalingen zijn op het dwangbevel de bepalingen
van deel V van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing.
Gedeeltelijke betalingen die verricht zijn ingevolge de betekening van een
dwangbevel, verhinderen de voortzetting van de vervolgingen niet.
Binnen een termijn van dertig dagen na de betekening van het dwangbevel kan de
belastingschuldige bij gerechtsdeurwaardersexploot een met redenen omkleed verzet
aantekenen, houdende dagvaarding van het Vlaamse Gewest, bij de rechtbank van
eerste aanleg van de plaats waar de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie
die de belasting moet innen, is gevestigd.

Gemeente De Pinte

17/29

Dat verzet schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbevel niet. De Vlaamse
Regering kan de regels bepalen voor de rechtstreekse vervolging.
De contantbelasting wordt een kohierbelasting na het verstrijken van de periode van de 1ste
mogelijkheid tot betaling.
Artikel 4.
De kosten worden betaald door diegene die laattijdig de verschuldigde fiscale -en niet-fiscale
schuldvorderingen betalen.
De retributie voor elke openstaande schuldvordering:
 de eerste aanmaning: gratis voor het opmaken en verzenden
 de tweede aanmaning: kostprijs voor het verwerken van de aangetekende zending,
6,50 euro
 de opmaak van het dwangbevel:
o kostprijs voor het verwerken van de aangetekende zending, 6,50 euro
o administratiekosten voor de opmaak en verwerking van een aangetekende
infobrief en dwangbevel, 30 euro
De wettelijke nalatigheidsintrest wordt aangerekend vanaf de de eerste van de maand
volgend op de maand waarin de niet-fiscale of fiscale schuldvordering verschuldigd is.
Artikel 5.
Vrijstelling voor het toepassen van de retributie op de openstaande schuldvorderingen op
basis van het retributiereglement gemeentelijke openbare bibliotheek De Pinte, vastgesteld
door de gemeenteraad op 15 juni 2015, voor zolang dit uitwerking heeft.
Artikel 6.
Bij betaling zullen eerst de volgens onderhavig retributiereglement aangerekende kosten
(aangetekende zendingen en administratiekosten) aangezuiverd worden, en vervolgens de
openstaande fiscale en niet-fiscale vordering (in hoofdsom).
Artikel 7.
Het gemeenteraadsbesluit van 27 december 2017 aangaande goedkeuring retributiereglement
ter invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten blijft in werking t.e.m. 14 mei 2019.
Artikel 8.
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ingezonden via het digitaal loket.
Artikel 9.
Een afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan de financieel directeur en alle
diensten.
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Retributiereglement Tienerwerking Zomer 2019

Feiten en context
Voor de tienerwerking in samenwerking met Sint-Martens-Latem wordt er per activiteit
inschrijvingsgeld gevraagd. Er moet een retributiereglement opgesteld worden voor de
activiteiten van 2019.
Deze samenwerking bestaat eruit dat De Pinte enkele activiteiten voor zijn rekening neemt
alsook Sint-Martens-Latem. De tienerwerking gaat door op enkele losse dagen tussen halfweg
juni en eind augustus 2019.
Het retributiereglement wordt opgesteld omdat het billijk is om aan de ouders een
tussenkomst in de onkosten te vragen voor de tienerwerking.
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, onder ander artikel 285 en
286 van DLB.
Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en zijn latere aanpassingen

Vorige beslissingen


Gemeenteraadsbesluit van 29 februari 2016 over het reglement tienerwerking in
samenwerking met de gemeente Sint-Martens-Latem.
Gemeente De Pinte
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Besluit gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende de retributie voor het innen van
fiscale en niet-fiscale vorderingen en latere wijzigingen.

Plaats in meerjarenplan en budget


075002.02/0751-02/613000 Programma +12 jarigen (en latere wijzigingen)

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Vanaf 1 mei 2019 tot en met 30 september 2019 geldt dit retributiereglement voor de
inschrijving van een kind voor de gemeentelijke tienerwerking.
Artikel 2.
Er wordt vooraf via mail ingeschreven. De inschrijving is pas definitief als het inschrijvingsgeld
gestort is op het rekeningnummer BE74 0910 1984 4007 op naam van gemeente De Pinte.
Artikel 3.
Per activiteit bedraagt de retributie:
De Pinte of Sint-MartensDatum
Latem

Activiteit

Di 25/06/2019 De Pinte

Avonturensportdag

Do 4/07/2019 De Pinte

Surfen op zee

Do
18/07/2019
Do
22/08/2019
Do
29/08/2019

Sint-Martens-Latem

Paintball en
Lasertag

Sint-Martens-Latem

Trampolinepark

De Pinte

Pretpark Walibi

Leeftijd
12-16
jaar
12-16
jaar
12-16
jaar
12-16
jaar
12-16
jaar

Kostprijs
deelnemer
10 euro
18 euro
12 euro
10 euro
25 euro

Artikel 4.
Terugbetaling deelnameprijs: deelnamegelden worden enkel terugbetaald indien de
afwezigheid ten laatste 5 kalenderdagen voor de start van de activiteit schriftelijk gemeld
wordt.
Bij ziekte kan het inschrijvingsgeld terugbetaald worden als uiterlijk 7 dagen na de activiteit
een doktersattest ontvangen wordt.
Artikel 5.
Bij gebrek aan betaling wordt de niet-fiscale vordering ingevorderd conform het besluit van de
gemeenteraad van 29 april 2019 en haar latere wijzigingen.
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Retributiereglement Speelpleinwerking Amigos - wijziging

Feiten en context
Het retributiereglement speelpleinwerking Amigos moet aangepast worden aan de nieuwe
wetgeving decreet lokaal bestuur.
Er wordt ook toegevoegd dat kinderen en jongeren van personeelsleden van het lokaal
bestuur De Pinte die niet in De Pinte wonen, hun kinderen mogen inschrijvingen onder
dezelfde voorwaarden als inwoners van De Pinte.
Deze wijziging werd voorgelegd op het Amigoscomité van 28 februari 2019.
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, onder ander artikel 285 en
286 van DLB.
Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en latere aanpassingen.
Gemeente De Pinte
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Vorige beslissingen



gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2014 betreffende het retributiereglement
Speelpleinwerking Amigos.
gemeenteraadsbeslissing van 29 april 2019 betreffende de retributie voor het innen
van fiscale en niet-fiscale vorderingen en latere wijzigingen.

Plaats in meerjarenplan en budget
075002.04/0752-02/700324 (en latere wijzigingen)
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Vanaf 6 mei 2019 tot en met 31 december 2025 een retributie te heffen op de inschrijving
van een kind voor de gemeentelijke speelpleinwerking Amigos.
Artikel 2.
Er wordt vooraf online ingeschreven en online betaald via het systeem van Ticketgang. Men
kan aan de kassa op de dag zelf betalen, hiervoor gelden andere tarieven.
Artikel 3.
Het bedrag van de retributie bedraagt:
Inwoners
Niet-inwoners
€ 3,25 voor een halve dag - vooraf online
€ 6,50 voor een halve dag - vooraf online
€ 4,00 voor een halve dag - aan de kassa de € 8,00 voor een halve dag - aan de kassa de
dag zelf
dag zelf
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners. Onder inwoners wordt
verstaan: het kind of één van de ouders is gedomicilieerd in De Pinte. Alsook kinderen van
personeelsleden van het lokaal bestuur De Pinte. Onder niet-inwoners wordt verstaan: noch
het kind, noch de moeder of de vader is gedomicilieerd in De Pinte.
Artikel 4.
Er wordt een sociaal tarief ingevoerd aan 50% van de verschuldigde retributie. Een sociaal
tarief kan de gebruiker aanvragen en moet jaarlijks opnieuw gebeuren. Na aanvraag is er een
onderzoek door de sociale dienst van het lokaal bestuur. Na onderzoek kan het sociaal tarief
geweigerd of toegekend worden.
Het sociaal tarief zit er als volgt uit:
Inwoners
Niet-inwoners
€ 1,63 voor een halve dag - vooraf online
€ 3,25 euro voor een halve dag - vooraf online
€ 2,00 voor een halve dag - aan de kassa de € 4,00 euro voor halve dag - aan de kassa de
dag zelf
dag zelf
Artikel 5.
Terugbetaling deelnamegelden: annulatie of afwezigheden worden voorafgaand en schriftelijk
gemeld, bij voorkeur via e-mail (jeugddienst@depinte.be) of schriftelijk (OCP, Polderbos 20,
9840 De Pinte t.a.v. de jeugddienst). De retributie wordt terugbetaald na aftrek van 1,5 euro
administratieve kost per dag.
Artikel 6.
Wanneer kinderen na 18 uur worden opgehaald dient een bijkomend bedrag van 5 euro per
kind - contant betaald te worden. Bij weigering van betaling van 5 euro zal alsnog een factuur
worden gestuurd.
Artikel 7.
Bij gebrek aan betaling wordt de niet-fiscale vordering ingevorderd conform het besluit van de
gemeenteraad van 29 april 2019 en haar latere wijzigingen.
Financiën

18

Gemeente - jaarrekening 2017 - goedkeuringsbesluit gouverneur kennisname

Gemeente De Pinte
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Feiten en context
De jaarrekening 2017 bestaat, overeenkomstig artikel 30 van voormeld besluit van 25 juni
2010, uit:
 de beleidsnota die de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening en de
financiële toestand bevat
 de financiële nota die de exploitatierekening, de investeringsrekening en de
liquiditeitenrekening bevat
 de samenvatting van de algemene rekeningen die de balans en de staat van
opbrengsten en kosten bevat
 de toelichting
Hogere regelgeving






Decreet 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 25 juni 2018 houdende het vaststellen van de
jaarrekening 2017

Motivering
De toezichthoudende overheid heeft op 14 maart 2019 de jaarrekening 2017 goedgekeurd.
Besluit:
Enig artikel.
Het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van de jaarrekening 2017 wordt ter kennis
genomen.
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Kerkfabriek OLV Hemelvaart - jaarrekening 2018 - advies

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Kathleen Ghyselinck, Voorzitter gemeenteraad
Feiten en context
Op 11 februari 2019 keurde de kerkraad O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Zevergem de
jaarrekening 2018 goed.
Op 19 maart 2019 keurde het centraal Kerkbestuur De Pinte + Zevergem de gecoördineerde
jaarrekening 2018 goed.
Het centraal kerkbestuur dient de rekeningen voor 1 mei 2019 aan de gemeente te bezorgen.
Het eredienstdecreet stipuleert in artikel 55§2 dat de jaarrekening aan het advies van de
gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur onderworpen zijn. Bij
ontstentenis van het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een
termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van alle stukken over de
rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te
hebben uitgebracht.
Het dossier was op 22 maart 2019 volledig, hierdoor eindigt de adviestermijn op 11 mei 2019.
Hogere regelgeving




Decreet lokaal bestuur
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten
Gemeente De Pinte
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Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst
Omzendbrief BB-2013/01 van 01 maart 2013 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 28 november 2016 – Kerkfabriek O.-L.-Vrouw
Hemelvaart aangaande goedkeuren meerjarenplanwijziging 2014-2019
Besluit van de gemeenteraad van 19 november 2018 – Kerkfabriek O.-L.-Vrouw
Hemelvaart aangaande kennisname budgetwijziging 2018

Motivering
De jaarrekening 2018 sluit af met een exploitatieoverschot van 9 707,04 euro en een
investeringsoverschot van 22 921,89 euro.
In de jaarrekening 2018 verwerkte de kerkfabriek Zevergem de investeringsdotaties van:
- 2017 voor 14 823,11 euro, die op 2 januari 2018 ontvangen werd;
- 2018 voor 14 752,90 euro, volledig verwerkt in 2018.
Het saldo van de rekening over het boekjaar 2018 is in overeenstemming met de stand van
de financiële rekeningen op 31 december 2018.
Plaats in meerjarenplan en budget




2018/0.DOTATIE/0790-00/649522/BESTUUR/CBS-IE-GEEN
2018/0.DOTATIE/0790-00/664200/BESTUUR/CBS-IE-GEEN
2017/0.DOTATIE/0790-00/664200/BESTUUR/CBS-IE-GEEN, verwerkt in 2017

De burgemeester neemt het voorzitterschap waar voor dit punt.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De jaarrekening 2018 van Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Zevergem wordt gunstig
geadviseerd.
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Kerkfabriek St. Nikolaas van Tolentijn - jaarrekening 2018 - advies

Feiten en context
Op 26 februari 2019 keurde de kerkraad Sint Nicolaas Van Tolentijn te De Pinte de
jaarrekening 2018 goed.
Op 19 maart 2019 keurde het centraal Kerkbestuur De Pinte + Zevergem de gecoördineerde
jaarrekening 2018 goed.
Het centraal kerkbestuur dient de rekeningen voor 1 mei 2019 aan de gemeente te bezorgen.
Het eredienstdecreet stipuleert in artikel 55§2 dat de jaarrekening aan het advies van de
gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur onderworpen zijn. Bij
ontstentenis van het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een
termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van alle stukken over de
rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te
hebben uitgebracht.
Het dossier was op 22 maart 2019 volledig, hierdoor eindigt de adviestermijn op 11 mei 2019.
Hogere regelgeving




Decreet lokaal bestuur
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten
Gemeente De Pinte
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Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst
Omzendbrief BB-2013/01 van 01 maart 2013 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 21 oktober 2013 – Kerkfabriek Sint Nicolaas
Tolentijn aangaande goedkeuren meerjarenplan 2014-2019
Besluit van de gemeenteraad van 27 november 20167– Kerkfabriek Sint Nicolaas
Tolentijn aangaande kennisnemen budget 2018

Motivering
De jaarrekening 2018 sluit af met een exploitatieoverschot van 13 283,68 euro en een
investeringssaldo van 0 euro.
Het saldo van de rekening over het boekjaar 2018 is in overeenstemming met de stand van
de financiële rekeningen op 31 december 2018.
Plaats in meerjarenplan en budget



2018/0.DOTATIE/0790-00/649521/BESTUUR/CBS/IE-GEEN
2018/0.DOTATIE/0790-00/664100/BESTUUR/CBS/IE-GEEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De jaarrekening 2018 van Kerkfabriek Sint Nicolaas van Tolentijn wordt gunstig geadviseerd.
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Hulpverleningszone Centrum – jaarrekening 2018 – kennisname

Feiten en context
De zoneraad stelde op 27 maart 2019 de jaarrekening 2018 vast.
De gemeenteraad neemt hiervan kennis.
Hogere regelgeving




Decreet lokaal bestuur
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 44, 45 en 88
betreffende het vaststellen van de rekeningen
Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de hulpverleningszones, inzonderheid artikelen 16 en 70 betreffende
de balans, artikelen 17 en 71 betreffende de resultatenrekening en artikelen 68 en 69
betreffende de begrotingsrekening

Vorige beslissingen





Besluit van de gemeenteraad van 23
dotatie 2018
Besluit van de gemeenteraad van 27
het budget 2018
Besluit van de gemeenteraad van 28
dotatiebesluit budgetwijziging 2018
Besluit van de gemeenteraad van 27
budgetwijziging 2018

oktober 2017 aangaande het vaststellen van de
november 2017 aangaande het vaststellen van
mei 2018 aangaande het vaststellen van het
augustus 2018 aangaande het vaststellen van de

Motivering
Op basis van de jaarrekening 2018 wordt de investeringssubsidies in 2019 betaald ten
bedrage van 22 225,06 euro.
In het meerjarenplan 2019 was er 24 780 euro voorzien.
Gemeente De Pinte
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Plaats in meerjarenplan en budget



Gewone dienst - 2018/040000.01/0410-00/649541/BESTUUR/CBS/IE-GEEN
Buitengewone dienst - 2019/041000.01/0410-03/664800/BESTUUR/FIN/IP-VEILIG

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2018 van de Hulpverleningszone
Centrum.
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Nominatieve subsidies 2019 – reglement versie GR 20190429

Feiten en context
Op 17 december 2018 werd het eenjarig meerjarenplan 2019 vastgesteld. Het cijfermateriaal
van de nominatieve subsidies is hierin opgenomen.
Het artikel 41 23° van het decreet lokaal bestuur stipuleert: De volgende bevoegdheden
kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen toevertrouwd worden: het
vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.
Het reglement 'Nominatieve subsidies – reglement (per dringende spoed)' van 25 maart 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 vaststellen nominatieve
subsidies 2019

Adviezen
Gunstig visum 2019/08
Motivering
Er is een tekort van 26.773,99 euro op de exploitatiesubsidie voor de uitbating van Sportpark
Moerkensheide. De afrekening bedraagt 167.873,99 euro, terwijl er slechts 141.100 euro
voorzien werd.Dit bedrag werd samengesteld uit de som van de Totale kost met de
Personeelskost verminderd met de Algemene Rekening (592 214,68 + 51 199,07 475 539,76).
Daarnaast is er een overschot van 4.560,24 euro op de investeringstoelage. Er werd
480.100,00 euro voorzien en de afrekening bedraagt 475.539,76 euro. Dit bedrag werd
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samengesteld uit de som van de Afschrijving en de Financiële kosten (303 975,12 +
171 564,64).
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 25 maart 2019
wordt opgeheven vanaf heden.
Artikel 2.
De gemeenteraad kent de 'nominatieve subsidies 2019 versie GR 20190429' toe volgens het
document in bijlage gehecht.
Deze kunnen worden aangewend volgens het reglement zoals in artikel 4 van dit besluit
vastgesteld.
Artikel 3.
Voor het verwerken van het tekort werkingssubsidie Moerkensheide kwartaal 4 2018 wordt
aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd het nodige krediet te voorzien bij
de eerstvolgende Meerjarenplan kredietverschuiving.
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.
Gemeenteraad
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Preventieve maatregelen bij de huidige lage grondwaterstand en
mogelijks toenemende waterschaarste (punt aangevraagd door
raadslid Claeys)

Feiten en context
De zomer van 2018 was een bijzonder droge zomer, waardoor het grondwater spectaculair
daalde. Ons grondwatersysteem is voortdurend in beweging: in de zomer dalen de niveaus
(planten gebruiken heel wat grondwater om te groeien & een deel verdampt door de hogere
temperaturen) en in de winter krijgt het systeem meestal de kans om zich weer te herstellen
(door de koudere temperaturen is er geen verdamping & planten verbruiken geen water).
M.a.w. traditioneel komt het grondwater tijdens de wintermaanden opnieuw op peil.
Dit jaar echter niet. De aanvulling van het grondwater is minder uitgesproken geweest dan in
andere jaren. In maart heeft het gelukkig vaker geregend, maar de grondwaterstand is op de
meeste meetplaatsen nog steeds té laag voor de tijd van het jaar. Uit cijfers van de VMM is
de stand op één derde van de meetlocaties zelfs zéér laag. Zonder een inhaalbeweging van
neerslag kan er onmogelijk een buffer opgebouwd worden voor de droge zomermaanden.
Vorige zomer werden er tijdelijke maatregelen genomen en volop gesensibiliseerd om
spaarzaam om te gaan met onze watervoorraden. Aangezien vandaag de grondwaterpeilen
nog onvoldoende hersteld zijn, zal ook de komende maanden alertheid geboden moeten
worden.
Bronbemaling is een courante werkwijze waarbij bij bouwwerkzaamheden, in het bijzonder bij
het plaatsen van regenwaterputten, ondergrondse constructies, maar ook bij sommige
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wegwerkzaamheden, door de aannemer grondwater wordt opgepompt. Deze pompt namelijk
grondwater op om -niet gehinderd door opstekend grondwater- de werken te kunnen
uitvoeren. Bronbemaling maakt dat de grondwatertafel tijdelijk –maar wel verder- verlaagd
wordt. Het opgepompte water wordt bijna altijd geloosd in de riolering.
Het verlagen van de grondwaterspiegel maakt dat er water onttrokken wordt uit de
wortelzone van bomen en groen. Vijvers en plassen kunnen droog komen te staan. Fauna en
flora kan afsterven. En met de afgelopen droge zomer, gebeurt dit dan nog sneller dan
anders.
Gezien de lagere grondwaterstanden is bronbemaling vaak niet nodig. Een proefsleuf graven
op de gewenste diepte, kan aantonen dat er reeds bijzonder diep moet gegraven worden om
grondwater te bespeuren. Door de macht der gewoonte wordt bij grondwerken bijna
automatisch bronbemaling toegepast.
Daarnaast is het lozen van het grondwater op de riolering geen goede zaak voor de rioolhuishouding. Niettegenstaande het zuiver grondwater betreft, wordt er toch slib mee afgevoerd
dat niet thuishoort in een gescheiden rioleringsstelsel. Het maakt dat dit water verderop moet
gezuiverd worden.Veel beter is het om water op te vangen en bijv. ter beschikking te stellen
van de buren voor hun plantgoed of zoveel mogelijk terug in de grond in te brengen buiten
de onttrekkingszone. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van infiltratieputten, -bekkens of
-grachten. Indien infiltratie technisch niet mogelijk is, dient het water beter afgeleid te
worden naar de dichtstbijzijnde waterloop. Pas in laatste instantie zou het water mogen
geloosd worden op de openbare riolering.
=>
Het water afkomstig van bronbemalingen kan in deze en mogelijks toekomstige
periodes van waterschaarste beter zinvol gebruikt worden. Wij kunnen als gemeente
bronbemaling in het kader van bouwwerken niet zomaar verbieden, maar we kunnen wél
maatregelen nemen. Proefsleuven graven zouden bronbemalingen overbodig kunnen maken,
ofwel voorwaarden opleggen om het water niet zomaar vanzelfsprekend via de riolering te
laten verdwijnen. Bij de ontwerp- en studiefase van het bouwproject kunnen alternatieven
worden aangereikt om zo ons kostbare oppervlaktewater nuttiger aan te wenden.
Motivering
Gelet op het lage peil van het grondwater.
Overwegende dat bronbemaling een negatieve impact heeft op vegetatie, fauna en flora in de
onmiddellijke nabijheid.
Overwegende dat bronbemaling bij lage grondwaterstand kan vermeden worden.
Overwegende dat lozen op de riolering geen doeltreffende oplossing is en risico’s inhouden op
vuil oppervlaktewater.
Overwegende dat de gemeente voorwaarden kan opleggen inzake lozen van oppervlaktewater
bij bronbemaling.
De gemeenteraad gaat eenparig akkoord met volgend amendement:
De gemeenteraad vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om na te gaan of
bij omgevingsvergunningen waarbij een bronbemaling wordt aangevraagd, voorwaarden
kunnen opgelegd worden, waarbij een bronbemaling bij droogte kan vermeden worden of
waarbij inzake het lozen van oppervlaktewater door de aannemer en bouwheer alternatieven
worden aangereikt, om het waardevol water niet automatisch in de riolering te lozen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om na te gaan of
bij omgevingsvergunningen waarbij een bronbemaling wordt aangevraagd, voorwaarden
kunnen opgelegd worden, waarbij een bronbemaling bij droogte kan vermeden worden of
waarbij inzake het lozen van oppervlaktewater door de aannemer en bouwheer alternatieven
worden aangereikt, om het waardevol water niet automatisch in de riolering te lozen.
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Mondelinge vragen

Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een mondelinge vraag wil stellen,
wordt genoteerd:
Raadslid Verleyen: twee vragen
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Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid

Vermeyen: twee vragen
Gomes: drie vragen
Van Den Abbeele: drie vragen
Vanbiervliet: drie vragen
Quinteyn: één vraag
Van Nieuwenhuyze: één vraag
Van de Velde: één vraag

De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.
2019/CV/4: Raadslid Verleyen wenst het aantal wijkwerkers in De Pinte te vernemen en
voor welke taken ze worden ingezet. Er wordt geantwoord dat dit zal worden nagegaan.
2019/CV/5: Raadslid Verleyen verwijst naar het goedgekeurde reglement inzake de eretitels
en vraagt hoe dit nu verder zal worden opgevolgd. Er wordt geantwoord dat dit op de raad
van juni zal worden geagendeerd.
2019/EG/6: Raadslid Gomes vraagt of ze een duidelijk overzicht kan krijgen van alle
adviesraden met een duidelijke opsplitsing van degene die decretaal of via statuut werden
opgericht. Verder dienen de statuten van de adviesraden nog te worden aangepast en op
elkaar afgestemd. Ze is ook vragende partij naar transparantie in de statuten. Er wordt
geantwoord dat hier werk zal van gemaakt worden, na de evaluatie van de adviesraden.
2019/EG/7: Vervolgens vraagt raadslid Gomes of er eens kan nagekeken worden opdat de
receptietafels binnen het gemeentelijk uitleenmateriaal op een andere manier kunnen worden
getransporteerd. Nu worden de tafels op het tafelblad geplaatst in de bestelwagen. Ook zijn
er uitleentafels aan vervanging toe. Er wordt geantwoord dat dit zal worden bekeken.
2019/EG/8: Raadslid Gomes verwijst naar de huidige toelage van 200 euro die de
wijkcomités momenteel verkrijgen van de gemeente. Ze is hierbij van mening dat deze
toelage niet toereikend is aangezien er bij een organisatie van activiteiten heel wat
administratieve zaken dienen geregeld te worden dit met de hierbij gepaard gaande kosten
(bv. Sabam, burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering edm). Ze vraagt of dit kan herbekeken
worden. Er wordt geantwoord dat de vraag terecht is en dat deze zal meegenomen worden bij
het nieuwe meerjarenplan.
2019/LV/2: Raadslid Vermeyen vraagt of het gemeentebestuur op heel korte termijn nodige
acties kan opzetten voor de bijen die het momenteel heel erg moeilijk hebben. Ze vraagt of er
wilde bloemen kunnen worden gezaaid bijvoorbeeld op de berm naar Moerkensheide en op
het Europaplein. Er wordt geantwoord dat deze vraag zal worden meegenomen bij de
besprekingen van het meerjarenplan en op korte termijn zal worden besproken met de
milieudienst.
2019/LV/3: Raadslid Vermeyen vraagt of de gemeente kan instaan voor de nodige
sensibilisering van de inwoners om minder water te gebruiken aangezien het huidige
grondwaterpeil erg laag is. Ze denkt hierbij concreet aan het sproeien van de tuinen. Er wordt
geantwoord dat dergelijke zaken momenteel ook door de Vlaamse Milieumaatschappij wordt
opgevolgd maar de gemeente kan uiteraard zelf steeds overgaan tot de nodige sensibilisering
op korte termijn.
2019/MVDA/5: Raadslid Van Den Abbeele heeft een aantal concrete vragen met betrekking
tot het participatietraject. Ze vraagt onder meer hoe er aan de mensen zal worden terug
gekoppeld die ideeën hebben gepost op de site en wat wordt gedaan bij onrealistische
voorstellen. Ze vraagt of jeugdverenigingen gezamenlijke voorstellen kunnen indienen en
wanneer en op welke manier hierover zal gecommuniceerd zal worden. Er wordt geantwoord
dat er een uitgebreide toelichting zal gegeven worden op de komende
gemeenteraadscommissie. Alle gemeenteraadsleden zijn trouwens ook ambassadeur van het
op te maken meerjarenplan en zullen op deze commissie deelnemen aan een workshop.
Momenteel zijn er ook interne workshops doorgegaan met het personeel rond deze 5 thema's.
Nu ligt alles nog open maar in het jaar van de opmaak van het meerjarenplan is dat ook de
bedoeling. De verenigingen, scholen, middenstand en kindergemeenteraad werden ook
aangeschreven en betrokken en op de adviesraden werd dit ook besproken. Er werd ook
aandacht besteed aan de kwetsbare doelgroepen zoals de bewonens van het WZC. Tijdens de
zomermaanden wordt alles gebundeld en na de zomer terug gekoppeld aan de adviesraden.
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2019/MVDA/6: Raadslid Van Den Abbeele wenst te vernemen of de resultaten van de
evaluatie van de adviesraden reeds gekend zijn en hoe de respons was op de bevraging. Er
wordt geantwoord dat deze evaluatie-oefening nog niet werd afgerond. De input van de
huidige raad zal alleszins ook worden meegegeven aan de nieuw samengestelde raad.
2019/MVDA/7: Tot slot wenst raadslid Van Den Abbeele te vernemen waarom er geen
blokken@debib is doorgegaan de eerste week van de paasvakantie. Verder is ze hierbij van
mening dat dit niet tijdig werd gecommuniceerd naar de studenten. Er wordt geantwoord dat
mbt die eerste week van de paasvakantie, er binnen de gemeentelijke diensten enige
verwarring is geweest. Er is een overleg geweest met de jeugdraad en daar werd een
duidelijk kader afgesproken. Zo moet het duidelijk zijn waar en wanneer er kan worden
gestudeerd in de bib of in andere locaties. Dit afgesproken kader zal worden teruggekoppeld
op de volgende jeugdraad.
2019/WV/7: Raadslid Vanbiervliet wenst te verwijzen naar het uitvoeringsplan huishoudelijk
afval dat in openbaar onderzoek is gegaan. Onze gemeente werd hierbij in een nieuwe cluster
ingedeeld waarbij het streefdoel wordt opgelegd om tegen 2022 122 kg afval per inwoner te
behalen. Nu behalen we 150 kg per inwoner. Hij vraagt of de gemeente tijdens het openbaar
onderzoek bezwaar heeft ingediend en welke maatregelen er zullen genomen worden om het
streefdoel van 122 kg afval/inwoner te behalen. Er wordt geantwoord dat er een bezwaar
werd ingediend om reden dat het streefdoel niet haalbaar is binnen deze tijdspanne. Het werd
ook besproken met de minaraad en de betrokken dienst.
2019/WV/8: Raadslid Vanbiervliet heeft vastgesteld dat de nieuwe bepalingen van het
decreet lokaal bestuur inzake de wettelijke bekendmakingen niet steeds goed worden
opgevolgd. Zo wordt bij het online plaatsen van de besluitenlijst niet altijd de
maximumtermijn van 10 dagen gerespecteerd en is hij bovendien van mening dat de loutere
vermelding van het agendapunt op deze lijst niet correct is. Verder heeft hij ook opgemerkt
dat de statuten van de Externe Verzelfstandige Agentschappen en de tijdelijke
politieverordeningen niet op de webstek staan. Hij wenst hiervan melding te maken in de
hoop dat de administratie hieruit lessen kan trekken en zich hier beter op kan organiseren. De
juridische correctheid van deze besluitenlijst zal worden nagegaan.
2019/WV/9: Tot slot vraagt raadslid Vanbiervliet of er bij de start van het werkingsjaar van
de speelpleinwerking EHBO-cursussen kunnen georganiseerd worden. Er wordt positief gevolg
gegeven aan deze vraag.
2019/IQ/2: Raadslid Quinteyn meldt dat landbouwers in Zevergem gebruik maken van een
bepaald product dat schadelijk is voor het milieu. Zij heeft dit reeds eind maart gemeld aan
de milieudienst. Ze vraagt hoe dit verder werd opgevolgd. Er wordt geantwoord dat de dienst
PV heeft opgemaakt en dit kan nog besproken worden in de landbouwraad.
2019/AVN/1: Raadslid Van Nieuwenhuyze meldt dat er in de Nieuwstraat, komende van het
viaduct, voor de fietsers een gevaarlijk punt is ter hoogte van de rotonde Zwarte Gat. Er werd
in het vorig bestuur gemeld dat er een oversteek zou komen een twintigtal meter voor de
rotonde. Hij informeert waarom deze nog niet gerealiseerd is. Er wordt geantwoord dat dit
met de dienst zal bekeken worden.
2019/EVDV/1: Raadslid Van de Velde vraagt of er een overleg kan plaatsvinden met de
NMBS voor bijkomende fietsenstallingen en bijkomende toegangen naar de perrons. Er wordt
geantwoord dat er een overleg is doorgegaan en dat deze vragen werden gesteld. Er wordt
nog gewacht op een concreet antwoord van de NMBS.
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Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

Feiten en context
In kader van het participatietraject 'Idee9840' hebben alle raadsleden enkele postkaarten
gekregen die ze kunnen overhandigen aan burgers die wensen om hun suggesties of ideeën
te formuleren ter attentie van het gemeentebestuur.
Verder krijgt elk raadslid een herbruikbare boodschappentas #team 9840.
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Namens de gemeenteraad

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Kathleen Ghyselinck
Voorzitter gemeenteraad
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