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De gemeenteraadszitting werd geschorst na het openbare gedeelte om daaropvolgend over te
gaan tot de behandeling en beraadslaging van de agendapunten van de RMW. Na afhandeling
van de RMW, werd de zitting van de gemeenteraad terug geopend om de agenda van de
besloten zitting te behandelen.

Openbaar
Inte rne zaken
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Goedkeuren notulen vorige vergadering

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


Decreet over het Lokaal Bestuur

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
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Kader voor organisatiebeheersing - vaststellen

Feiten en context
Zowel het gemeentedecreet als het OCMW-decreet bevatten bepalingen m.b.t. interne
controle. In De Pinte hadden gemeente en OCMW een eigen, verschillend, kader voor interne
controle.
Ook het decreet lokaal bestuur heeft gelijkaardige bepalingen, maar nu wordt de focus meer
gelegd op organisatiebeheersing.
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Met de integratie gemeente en OCMW legt het decreet lokaal bestuur de verplichting op om
één systeem van organisatiebeheersing uit te werken voor beide besturen en zo te komen tot
één gemeenschappelijk kader.
Hogere regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 28 april 2014 m.b.t. goedkeuring van het kader
interne controle
Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 26 februari 2015 m.b.t.
goedkeuring van het kader interne controle

Adviezen
Bespreking in het MAT van 20 mei 2019.
Motivering
Totdat een regeling wordt uitgewerkt met toepassing van artikel 217 tot en met 219 van het
decreet lokaal bestuur en uiterlijk tot en met 1 juli 2019 blijven de regelingen van toepassing:
 die de gemeenten lokaal hebben uitgewerkt met toepassing van artikel 159 en 162
van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
 die de openbare centra voor maatschappelijk welzijn hebben uitgewerkt met
toepassing van artikel 161 en 164 van het decreet van 19 december 2008 betreffende
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Daarom wordt aan de raad gevraagd om het kader voor organisatiebeheersing goed te
keuren, zodat er op korte termijn een aantal beslissingen kunnen worden genomen (o.m. met
betrekking tot budgethouderschap en delegatie van bevoegdheden).
Bij de opmaak van het meerjarenplan is een actieplan m.b.t. organisatiebeheersing voorzien,
waarin de prioriteiten en acties voor de komende jaren zullen worden opgenomen.
Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte onthoudt zich omdat in dit kader geen duidelijkheid wordt gegeven omtrent
op welke wijze de rapportering zal gebeuren, meer bepaald of dit zal worden opgenomen in
het meerjarenplan en op welke wijze dit zal gebeuren.
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.
Keurt het kader voor organisatiebeheersing goed.
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Beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW

Feiten en context
De gemeente en het OCMW willen samen tot een efficiënte en geïntegreerde dienstverlening
voor de bevolking van De Pinte komen. Om de interne werking te optimaliseren, is het
noodzakelijk dat personeelsleden van de besturen zonder grenzen tussen de organisaties
kunnen samenwerken en op elkaars expertise beroep kunnen doen.
Het decreet lokaal bestuur vertrekt van het principe dat gemeente- en OCMW-personeel
verregaand met elkaar samenwerken, al blijven gemeente en OCMW twee aparte werkgevers.
Beide besturen kunnen gebruik maken van elkaars diensten en een beroep doen op elkaars
personeel. Daarvoor sluiten ze een beheersovereenkomst af. Een beheersovereenkomst is
nodig bij delegatie van gemeentelijke bevoegdheden aan een OCMW-personeelslid of bij
delegatie van OCMW-bevoegdheden aan een gemeentepersoneelslid (kruiselingse delegatie).
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De beheersovereenkomst bevat bepalingen die de aanstellende overheid en de algemeen
directeur toelaten gezamenlijke sollicitatieprocedures te voeren en gemeenschappelijke
werfreserves aan te leggen, gebruik te maken van elkaars diensten, een beroep te doen op
elkaars personeel en het aan te sturen en te evalueren, en diverse ambtelijke kruiselingse
delegaties mogelijk te maken.
Met het oog op delegatie van bevoegdheden van de algemeen directeur naar de adjunctalgemeen directeur dient er eerst een beheersovereenkomst opgesteld te worden tussen de
gemeente en het OCMW.
Het ontwerp van beheersovereenkomst werd door de algemeen directeur en de adjunctalgemeen directeur besproken en dit aan de hand van het model van VVSG. Het ontwerp
werd tevens besproken in het managementteam van 3 juni 2019.
Hogere regelgeving






Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid:
o artikel 162 dat bepaalt dat er in elke gemeente een algemeen directeur en een
financieel directeur is, die zowel van de gemeente als van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, ten dienste
staan.
o artikel 175 dat bepaalt dat de adjunct-algemeen directeur de algemeen
directeur bijstaat in de vervulling van zijn ambt, overeenkomstig het
organisatiebeheersingssysteem
o artikel 196 m.b.t. samenwerkings- en beheersovereenkomsten
o artikel 277, 283 en 587 m.b.t. bepaalde taken en bevoegdheden van de
algemeen directeur
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG/GD/GDPR))
Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die uitvoering geeft aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad beslist een beheersovereenkomst af te sluiten met het OCMW voor een
geïntegreerd personeelsbeleid.
Artikel 2.
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd om
onderstaande overeenkomst te ondertekenen.
Artikel 3.
Beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW voor een geïntegreerd
personeelsbeleid
TUSSEN:
Gemeente De Pinte, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen Ghyselinck, voorzitter van de gemeenteraad, en
mevrouw Veerle Goethals, algemeen directeur,
hierna genoemd de gemeente,
EN
OCMW De Pinte, Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen Ghyselinck, voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn, en mevrouw Veerle Goethals, algemeen directeur,
hierna genoemd het OCMW,
waarbij gemeente en OCMW hierna tegenover elkaar beschouwd worden als het andere
bestuur,
Gemeente De Pinte

3/20

WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1 – Gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten
De gemeente en het OCMW van De Pinte willen samen tot een efficiënte, geïntegreerde
dienstverlening voor de bevolking van de Pinte komen. Om de interne werking te
optimaliseren, is het noodzakelijk dat personeelsleden van de besturen zonder grenzen tussen
de organisatie kunnen samenwerken en op elkaars expertise beroep kunnen doen.
Met toepassing van artikel 196 §2 Decreet Lokaal Bestuur (DLB) werken de gemeente en het
OCMW samen om gemeenschappelijk gebruik te maken van elkaars diensten.
De ondersteunende diensten die beide besturen gemeenschappelijk hebben, worden hiertoe
maximaal functioneel geïntegreerd tot gezamenlijke diensten. Ook de andere diensten zullen
echter voor het andere bestuur kunnen werken, met uitzondering van de sociale dienst,
gezien haar aparte en specifieke werking.
Artikel 2 – Een beroep doen op de personeelsleden van het andere bestuur
§1. Met toepassing van artikel 196 §2 DLB wensen de gemeente en het OCMW voor het
voorbereiden en realiseren van het beleid een beroep te doen op elkaars personeelsleden voor
de functies aangeduid in het organogram.
Bij de waarneming van een functie bij het ene bestuur door een personeelslid van het andere
bestuur, kan een waarnemingstoelage toegekend worden binnen de regels van de
toepasselijke rechtspositieregeling.
§2. De leidinggevenden mogen instructies geven aan zowel gemeente- als OCMW-personeel
dat volgens het organogram tot hun dienst behoort.
§3. Een personeelslid van de gemeente kan geëvalueerd worden door een personeelslid van
het OCMW, op voorwaarde dat deze laatste een leidinggevende bevoegdheid uitoefent over
het gemeentepersoneelslid.
Een personeelslid in dienst van het OCMW kan geëvalueerd worden door een personeelslid
van de gemeente op voorwaarde dat deze laatste een leidinggevende bevoegdheid uitoefent
over het OCMW-personeelslid.
De eventuele juridische gevolgen van de evaluatie worden bekrachtigd door de juridische
werkgever.
Artikel 3 – Ambtelijke delegatie beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid
§1. De algemeen en financieel directeur – en hun eventuele adjuncten – hebben krachtens
de artikelen 162 §1, 175 en 587 derde lid DLB vanaf hun aanstelling de bevoegdheid om voor
beide besturen (gemeente en OCMW, samen of afzonderlijk) op te treden.
§2. Met deze beheersovereenkomst, genomen in toepassing van artikel 196 DLB, mogen de
(adjunct-)algemeen en (adjunct-)financieel directeur binnen de grenzen vastgelegd door dit
Decreet hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid met betrekking tot een
gemeentelijke bevoegdheid toevertrouwen aan één of meer medewerkers van het OCMW en
hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid met betrekking tot een OCMW-bevoegdheid
toevertrouwen aan één of meerdere medewerkers van de gemeente.
Mits delegatie vanwege de algemeen directeur overeenkomstig artikel 277 § 3, tweede lid
DLB, kan de adjunct-algemeen directeur of een ander personeelslid van de gemeente de
vergaderingen bijwonen van het bijzonder comité voor de sociale dienst en de notulen ervan
opstellen en mee ondertekenen. Mits delegatie vanwege de algemeen directeur
overeenkomstig artikel 283 DLB kan de adjunct-algemeen directeur de stukken van het
OCMW en het WZC ondertekenen.
Artikel 4 – Gezamenlijke werving en selectie en aanleg wervings- en bevorderingsreserves
De aanstellende overheden van de gemeente en van het OCMW kunnen gezamenlijke
sollicitatieprocedures organiseren.
Daarbij kunnen de aanstellende overheden beslissen een gemeenschappelijke wervings- of
bevorderingsreserve aan te leggen, volgens de bepalingen en binnen de grenzen van de
geïntegreerde rechtspositieregeling.
Artikel 5 – Duurtijd van de overeenkomst
Deze overeenkomst gaat in op 1 augustus 2019 voor onbepaalde duur onverminderd het
bepaalde in artikel 3 §2, tweede lid. Elk van beide partijen kan een einde maken aan deze
overeenkomst mits hij een opzegtermijn van zes maanden respecteert.
Artikel 6 – Juridische werkgever en werkgeversgezag
De gemeente of het OCMW is en blijft, naargelang het geval, de juridische werkgever van de
onder de artikelen 1, 2 en 3 betrokken personeelsleden en oefent als enige het
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werkgeversgezag uit. Er is geen sprake van terbeschikkingstelling. Er worden geen
personeelsleden overgedragen.
Artikel 7 – Financiële verrekening
Voor de uitvoering van deze overeenkomst betaalt het OCMW geen vergoeding aan de
gemeente of vice versa.
De inzet van de onder de artikelen 1, 2 en 3 gevatte personeelsleden wordt niet verrekend via
de gemeentelijke dotatie aan het OCMW.
Artikel 8 – Informatieveiligheid
De onder de artikelen 1, 2 en 3 gevatte personeelsleden moeten in hoofde van de uitvoering
van deze beheersovereenkomst taken uitvoeren voor zowel gemeente als OCMW. Zij zullen in
bepaalde gevallen ook als back-up fungeren bij afwezigheid van hun collega’s van het andere
bestuur. Hierdoor krijgen zij in de praktijk toegang tot een aantal vertrouwelijke en
bestuursspecifieke gegevens, zowel van de gemeente als het OCMW. Deze toegang is ook
noodzakelijk om de personeelsleden toe te laten hun opdrachten gecoördineerd en adequaat
uit te voeren.
Wetgeving, regelgeving en procedures die betrekking hebben op informatieveiligheid voor
zowel gemeente als OCMW blijven onverkort van toepassing op de personeelsleden bij het
uitoefenen van hun functie. Dit omvat onder andere beroepsgeheim, ambtsgeheim,
deontologische code, reglementen en procedures rond informatieveiligheid en paswoorden,
regelgeving omtrent toegang tot KSZ enzovoort.
Informatieveiligheidscel gemeente en informatieveiligheidscel OCMW vormen 1
gemeenschappelijke cel om informatieveiligheid verder te implementeren in de gedeelde
omgeving.
Artikel 9 – Overgangsbepalingen
Bepalingen van deze beheersovereenkomst die ingevolge latere aanpassingen van het DLB en
andere toepasselijke decretale, wettelijke of reglementaire bepalingen niet meer van kracht
zouden zijn of dienen te worden aangepast, worden verondersteld als zijnde automatisch
opgeheven of aangepast.
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Deontologische code voor lokale mandatarissen - vaststellen

Feiten en context
Artikel 39 en 55 van het decreet over het lokaal bestuur schrijft net zoals het
gemeentedecreet voor dat er voor de mandatarissen van de gemeente een deontologische
code dient te zijn.
De nieuwe code is gebaseerd op het model van de VVSG.
De code werd tevens voorgelegd worden aan de fractieleiders op dinsdag 23 april 2019 en
woensdag 5 juni 2019.
Zowel mondeling als schriftelijk advies werd ingewonnen bij de VVSG ter verduidelijking van
een aantal artikelen. Hun aanbevelingen en opmerkingen werden verwerkt in de versie dat ter
goedkeuring voorligt van de raad.
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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De deontologische code voor lokale mandatarissen, zoals in de bijlage gehecht, aan te nemen
en ze van toepassing te verklaren vanaf 1 juli 2019.
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Zelfevaluatie van de adviesraden - kennisname

Feiten en context
Gemeente De Pinte
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Bij de start van de nieuwe legislatuur werd door het beleid gevraagd dat de verschillende
adviesraden hun eigen werking zouden evalueren: wat loopt er goed en waar kan er
bijgestuurd worden?
In februari kwam een werkgroep, bestaande uit de secretarissen van de adviesraden, samen
om dit voor te bereiden.
Om de zelfevaluatie op een gestructureerde en vergelijkbare wijze te kunnen uitvoeren, werd
beroep gedaan op een zelfevaluatie-instrument dat ter beschikking wordt gesteld door vzw De
Wakkere Burger: ‘Test: zit ik in een sterke adviesraad’ (zie bijlage).
In maart – april werd de eigenlijke zelfevaluatie uitgevoerd: aan de leden van de adviesraden
werd gevraagd om de vragenlijst op voorhand in te vullen. Dit kon op papier of digitaal via
een vragenlijst in Google Forms.
Tijdens een bijeenkomst met de adviesraad werden hun resultaten besproken.
In mei werd op basis van de input van de verschillende adviesraden deze samenvattende nota
gemaakt en besproken met de werkgroep, bestaande uit de secretarissen van de adviesraden.
Hogere regelgeving
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Besluit:
Enig artikel.
Neemt kennis van het verslag van de zelfevaluatie van de adviesraden.
IZ- IGS
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Zefier cvba - garantieverklaring strategische participaties

Feiten en context
De gemeente De Pinte is vennoot van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Zefier, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 37, 1030
Schaarbeek en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling) 0680.832.904 (de “Vennootschap”).
De vennoten gaan elk voor hun deel de verbintenis aan de leningen te waarborgen die de
Vennootschap heeft aangegaan met het oog op de verwerving voor hun rekening van
Strategische Participaties (zoals gedefinieerd in de statuten van de Vennootschap) en voor het
financieren van de ondernemingen waarop deze Strategische Participaties betrekking hebben.
De vennoten van de Vennootschap zijn de verbintenis aangegaan de lasten (interesten en
aflossingen) waartoe de Vennootschap zich heeft verbonden in het kader van de verwerving
van de Strategische Participaties, en de eventuele tekorten tussen de lasten en beheerskosten
gedragen door de Vennootschap voor de verwerving van Strategische Participaties enerzijds
en inkomsten uit die Strategische Participaties anderzijds, te zullen dekken.
De Vennootschap is in het verleden financieringen aangegaan of heeft die overgenomen als
rechtsopvolger van de Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek en
Finiwo) en zal die in de toekomst aangaan, al dan niet met tussenkomst van een financiële
instelling (hierna de “Arranger”).
De Vennootschap is voornemens een thesauriebewijzenprogramma op te zetten teneinde de
verwerving van Strategische Participaties voor rekening van haar vennoten te financieren en
dit met als Arranger Belfius Bank NV, met maatschappelijke zetel te Karel Rogierplein 11,
1210 Brussel en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer (RPR
Brussel, Franstalige afdeling) 0403.201.185 (het “Programma”).
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 artikel 13

Motivering
De gemeente De Pinte wenst voor de goede orde en voor zoveel als nodig de werking van
artikel 13 van de statuten van de Vennootschap te erkennen. Om die reden wenst de
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gemeente de waarborg zoals daarin voorzien met betrekking tot de huidige en toekomstige
financieringen uitdrukkelijk te bevestigen.
De waarborg vergroot de toegang van de Vennootschap tot de financiële markten, hetgeen
mede in het belang van de gemeente De Pinte is, omdat dit de financierbaarheid van de
Strategische Participaties die de Vennootschap houdt voor rekening van de gemeente, en het
rendement van de gemeente hierop, vergroot.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad stelt zich als vennoot van de Vennootschap onvoorwaardelijk en
onherroepelijk borg ten aanzien van (hierna de “Borgstelling”; de begunstigde(n) van deze
financiering(en) hierna de “Begunstigde(n)”):
(a) alle schulden (zowel huidig als toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, als primaire
schuldenaar of niet) in hoofdsom die de Vennootschap of één van haar rechtsvoorgangers is
aangegaan en zal aangaan op verzoek van de gemeente (inclusief, doch zonder afbreuk te
doen aan de algemeenheid van de borg, dat deel van het Programma aangegaan op verzoek
van de gemeente en alle (bank)garanties die de Vennootschap heeft afgegeven op verzoek
van enige financier, in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de)
Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, met inbegrip
van herfinancieringen van bestaande financieringen of nieuwe leningen voor (dat gedeelte van
de) bestaande Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt,
evenals alle interesten (met inbegrip van de verwijlinteresten),
wederbeleggingsvergoedingen, vorderingen voor vergoedingen verschuldigd aan een financier
of een (zekerheids)agent die optreedt namens de financier(s), schadevergoedingen en alle
andere kosten en bijhorigheden die daaruit voortvloeien (de “Financieringen”);
(b) in het bijzonder en zonder te willen afwijken van hetgeen bepaald onder (a), de
verplichting tot vrijwaring en schadeloosstelling van de Arranger (in elke hoedanigheid die het
opneemt in het kader van het Programma) voor alle verliezen, aansprakelijkheidsvorderingen,
kosten, ingestelde eisen, schade, rechtsvorderingen, verzoeken of uitgaven (met inbegrip
van, maar niet beperkt tot, alle redelijke kosten, lasten en uitgaven voor onderzoek en
verdediging, juridische kosten en uitgaven) die de Arranger onder enige hoedanigheid in het
kader van het Programma zou kunnen lijden of maken ten gevolge van of in verband met of
op basis van de uitoefening van diens volmachten en plichten overeenkomstig de
documentatie met betrekking tot het Programma en dit in het kader van de verwerving van
die (en dat gedeelte van de) Strategische Participaties aangegaan op verzoek en voor
rekening van de gemeente (de “Schadeloosstellingsverbintenis”).
Artikel 2.
De verbintenissen worden onder de Borgstelling, naar verzoek van de Begunstigde(n) volledig
of gedeeltelijk, in één keer of in verschillende keren, voldaan binnen de vijftien werkdagen na
het verzenden van een aangetekende brief waarin de Begunstigde(n) middels de nodige
stavingsstukken aantoont dat:
(a) de Vennootschap in gebreke is gebleven om binnen 30 Werkdagen na hiertoe
aangemaand te zijn door de Begunstigde een betaling of enige andere verbintenis onder of in
verband met één van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis uit te voeren; of
(b) er zich een geval van vervroegde opeisbaarheid heeft voorgedaan onder één van de
overeenkomsten die tussen de Vennootschap en de Begunstigde is aangegaan en onder de
Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis valt; of
(c) (i) enige rechterlijke uitspraak werd genomen of enige wettelijke procedure hangende is
die tot gevolg heeft of tot gevolg kan hebben dat er een staking van betaling door de
Vennootschap is, of (ii) een procedure werd gestart die de Vennootschap bescherming kan
verlenen tegen haar schuldeisers (met inbegrip van collectieve schuldenregeling, uitstel van
betaling of gerechtelijke reorganisatie), of (iii) een (gerechtelijke) ontbinding, de vereffening,
of enige andere gelijkaardige procedure met betrekking tot de Schuldenaar is opgestart, of
(iv) er sprake is van enig ander geval van samenloop in hoofde van de Begunstigde.
Artikel 3.
De Borgstelling wordt aangegaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend
gedeelte en deze heeft geen intuitu personae karakter naar de Begunstigde(n) toe.
Artikel 4.
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De gemeenteraad erkent dat de Borgstelling een voortdurende zekerheid is, die geen afbreuk
zal ondervinden van of aangetast zal worden door elke andere zekerheid, elk ander
rechtsmiddel of door overdracht (met inbegrip van fusie, splitsing of enige andere overdracht
onder algemene titel) van een Financiering, de Schadeloosstellingsverbintenis of de
Borgstelling, niet vervallen zal zijn door eender welke tussentijdse betaling of vergoeding van
eender welk deel van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, of door enige
vereffening van rekeningen en dat zij zal blijven bestaan voor het volledige bedrag van de
Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, ongeacht een eventuele verkoop van een
Strategische Participatie of waardeschommeling.
Artikel 5.
De gemeenteraad neemt kennis van het Information Memorandum van het Programma en
aanvaardt dit zonder voorbehoud.
Artikel 6.
De gemeenteraad zal zich niet beroepen op de bepalingen van eventuele overeenkomsten
tussen zichzelf en de Vennootschap en/of enige Begunstigde, noch op om het even welke
beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van deze Borgstelling niet uit te voeren, noch
zal zij zich beroepen op enig recht van regres, schuldvergelijking of subrogatie ten opzichte
van eender welke partij met inbegrip van de Vennootschap en de Begunstigde zo lang de
gemeente vennoot is van de Vennootschap.
Artikel 7.
Aan de Begunstigde of de Arranger wordt het recht toegestaan om aan de Vennootschap alle
uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Begunstigden en de Arranger geschikt
achten.
Artikel 8.
De gemeenteraad verklaart uitdrukkelijk dat de Borgstelling op geen enkele manier zal
worden benadeeld of aangetast door enig verloop van tijd of afstand van recht, toegestaan
door, of een schikking met, een Begunstigde of enige andere persoon, door een vernieuwing,
wijziging (hoe fundamenteel ook) van of bijvoegsel aan een Financiering of de
Schadeloosstellingsverbintenis, de statuten van de Vennootschap of enig ander document,
door het nemen, de verandering, de hernieuwing of de vrijgave van of de weigering of het
nalaten van het uitvoeren of afdwingen van eender welk recht, rechtsmiddel of zekerheid met
betrekking tot de Borgstelling of door iets te doen of niet te doen, dat in afwezigheid van deze
bepaling de Borgstelling zou kunnen vrijgeven.
Artikel 9.
De Begunstigde(n) en de Arranger wordt uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de
gemeente kennis te geven van enige wijziging aan enige Financiering of
Schadeloosstellingsverbintenis.
Artikel 10.
Voor zover van toepassing en zo ruim als toegelaten onder het toepasselijk recht,
uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud wordt afstand gedaan van alle verweermiddelen,
excepties en voorrechten met inbegrip van, doch niet uitsluitend, het voordeel van de
artikelen 1253 (vrije toerekening van betaling door de schuldenaar), 1285 en 1287
(kwijtschelding van een schuldenaar), 2021 en 2022 (voorrecht van uitwinning), 2028 en
2029 (regres borgsteller), 2032 (proactief verhaalsrecht) en 2037, 2038 en 2039 (tenietgaan
van de borgstelling) van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.
Artikel 11.
Er wordt volmacht verleend aan de Vennootschap, en haar secretaris, om alle handelingen te
stellen (met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle aangiftes, kennisgevingen,
registraties en informatiememoranda) die op dit ogenblik of in de toekomst nodig of nuttig
zouden kunnen zijn voor de creatie, de tegenstelbaarheid, het behoud of de uitwinning van de
Borgstelling.
ROM-Stede nbouw

7

Wonen - engagementsverklaring Wonen in functie van deelname aan
een op te richten interlokale vereniging en goedkeuren indiening van
de subsidieaanvraag
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Feiten en context
Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1 en §2, beschikt
de gemeenteraad, onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke of decretale
bepalingen, over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden van
gemeentelijk belang, bepaalt de gemeenteraad het beleid van de gemeente en kan daartoe
algemene regels vaststellen.
In het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 wordt de rol van de
gemeenten als regisseur van het lokale woonbeleid benadrukt. Daarbij worden
gemeenten ook opgeroepen om samen te werken rond woonbeleid onder impuls van een
subsidie wanneer er intergemeentelijk wordt samengewerkt. Merelbeke nam initiatief om
samen met de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Melle een
subsidiedossier op te maken. Onder voorbehoud van goedkeuring van dit subsidiedossier zal
een interlokale vereniging worden opgericht om de Vlaamse beleidsprioriteiten rond (1)een
divers en betaalbaar woonaanbod, (2)de kwaliteit van het woningpatrimonium en de
woonomgeving, en (3)het informeren, adviseren en begeleiden van inwoners naar een lokale
context te vertalen. Aan de raad wordt gevraagd om het aanvraagdossier goed te keuren,
tevens om expliciet de engagementsverklaring die in het subsidiedossier zit vervat om de
bepalingen van het BVR Lokaal Woonbeleid van 16 november 2018 na te leven en uit te
voeren goed te keuren.
Hogere regelgeving




Decreet van 15 juni 1997 (en latere wijzigingen) houdende de Vlaamse Wooncode
Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in
de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid

Motivering
In het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 wordt de rol van de
gemeenten als regisseur van het lokale woonbeleid zoals vastgelegd in artikel 28, §1 van de
Vlaamse Wooncode benadrukt.
In artikel 10 wordt gesteld dat de minister een subsidie kan verlenen aan de initiatiefnemer
van projecten met een werkingsgebied van minstens twee gemeenten met het oog op de
realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten:
 1° de gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de
woonnoden;
 2° de gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de
woonomgeving;
 3° de gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.
Gemeente Merelbeke wil optreden als initiatiefnemer om een subsidiedossier in te dienen. De
gemeenten Melle, Gavere, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem wensen deel te nemen aan
een interlokale vereniging om de vernoemde beleidsprioriteiten mee te realiseren.
Bij de uitvoering van het project wordt voor elk van de voormelde Vlaamse beleidsprioriteiten
bijzondere aandacht besteed aan de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. De
projecten bevatten minimaal een activiteitenpakket met verplichte activiteiten die in elke
deelnemende gemeente van het werkingsgebied moeten worden uitgevoerd.
De projecten die op 1 januari 2020 willen starten kunnen tot 30 juni 2019 worden ingediend.
Bij de aanvraag dient een engagementsverklaring te worden bijgevoegd waarbij aan alle
deelnemende gemeenten wordt gevraagd om deze goed te keuren. Ten laatste op 30
september 2019 dienen vervolgens een bewijs van oprichting van een intergemeentelijk
samenwerkingsverband en de ledenlijst van de stuurgroep aan Wonen Vlaanderen te worden
bezorgd.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De subsidieaanvraag IGS op basis van het BVR Lokaal Woonbeleid van 16 november 2018,
inclusief het engagement tot het naleven en uitvoeren van de bepalingen van de
engagementsverklaring met betrekking tot het BVR Lokaal Woonbeleid van 16 november
2018, in de bijlage wordt goedgekeurd.
Gemeente De Pinte
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Artikel 2.
Het college van burgemeester en schepenen wordt met de uitvoering van dit besluit belast.
Gron dzaken

8

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - zone 30
Breughellaan

Feiten en context
In de periode 2015 - 2018 werd er gewerkt aan de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan
voor De Pinte.
De eerste fase in dit proces was de oriëntatiefase: het oplijsten van suggesties en knelpunten.
In deze fase werd er geluisterd naar de bekommernissen, ideeën en problemen van de
burgers en adviesraden via verschillende communicatiekanalen. Deze fase vond plaats in het
najaar van 2015. De binnengekomen reacties werden gebruikt om bijkomend
verkeersonderzoek uit te voeren in het voorjaar van 2016.
Het participatietraject (fase 2) startte in het najaar van 2016. De inwoners van De Pinte
konden participeren bij het uitwerken van de voorstellen. Op 30 november 2016 werd er een
inspraakavond georganiseerd in het OCP. Aan de hand van gesprekstafels konden burgers
hun mening geven over de voorstellen die studiebureau Maes uitgewerkt had. Nadien hadden
burgers de mogelijkheid om hun mening te formuleren op de website
www.depinteonderweg.be tot en met 15 januari 2017.
Het openbaar onderzoek vond plaats in de periode van 8 januari 2018 tot en met 28 februari
2018. Om het mobiliteitsplan toe te lichten werd er op 11 januari 2018 een infovergadering
gehouden. In het kader van het openbaar onderzoek werden er 35 bezwaarschriften en 2
adviezen ontvangen. Deze werden behandeld door de mobiliteitsraad van 14 maart 2018. Het
verslag van deze vergadering werd, samen met het goedgekeurde ontwerp van het
mobiliteitsplan, op 7 mei 2018 doorgestuurd naar het Departement Mobiliteit en Openbare
Werken om voor te leggen op de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) van 28 mei 2018. Op
basis van de bezwaarschriften, het advies van de mobiliteitsraad en van de RMC heeft
studiebureau Maes de nodige aanpassingen gedaan aan het mobiliteitsplan.
Gedurende het volledige traject werd de mobiliteitsraad iedere vergadering ingelicht over de
stand van zaken van het mobiliteitsplan: studiebureau Maes heeft een aantal keer het dossier
toegelicht, er werd verslag gebracht van de adviezen van de Gemeentelijke
Begeleidingscommissie, de Regionale Mobiliteitscommissie en de stand van zaken van het
dossier. Er werd meerdere malen advies gevraagd aan de mobiliteitsraad over verschillende
aspecten van het mobiliteitsplan gedurende het volledige traject. De mobiliteitsraad kon ook
iedere vergadering opmerkingen en suggesties geven of vragen stellen.
Het mobiliteitsplan werd uiteindelijk goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 juni 2018. In
het mobiliteitsplan is de onderverdeling van De Pinte in zonale snelheidsregimes opgenomen.
Alle wegen op grondgebied De Pinte worden daardoor ingedeeld in 2 snelheidsregimes:
 Zone 30
 Zone 50
Op het volledige grondgebied van De Pinte geldt een snelheidsbeperking van 50 km/uur.
Hiervan wordt afgeweken in het centrum van De Pinte en Zevergem, waar een
snelheidsbeperking geldt van 30 km/uur. In Den Beer, de Grote Steenweg (Wontergemstraat
- Den Beer) en de Veldstraat (Grote Steenweg - Molenstraat) geldt een snelheidsbeperking
van 70 km/uur. De snelheidsbeperking van 70 km/uur op de Grote Steenweg zal pas
ingevoerd worden na de aanleg van vrijliggende fietspaden. Voorlopig geldt in de Grote
Steenweg dus ook een snelheidsbeperking van 50 km/uur.
De hierna voorziene maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen bedoeld in artikel 6
van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, laatst gewijzigd bij decreet van 28
maart 2014.
Hogere regelgeving




Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
KB van 16 maart 1968
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en zijn wijzigingen
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
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Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, laatst gewijzigd bij decreet van
28 maart 2014, inzonderheid artikel 5
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens, inzonderheid artikel 4
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 21 december 2017 betreffende de goedkeuring van
het ontwerp van het mobiliteitsplan
Besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 betreffende goedkeuring van het
mobiliteitsplan 2018 - 2023
Besluit van de gemeenteraad van 19 november 2018 betreffende de invoering van de
zonale snelheidszones

Adviezen


Advies van de mobiliteitsraad van 24 april 2019

Motivering
In het gemeenteraadbesluit van 19 november 2018 werden de uniforme snelheidszones
goedgekeurd, maar werd de variabele zone 30 in de Breughellaan niet opgenomen. Na
overleg in de mobiliteitsraad van 24 april 2019 gaf de mobiliteitsraad positief advies om een
vaste zone 30 in te voeren in plaats van een variabele zone 30 in de Breughellaan.
Plaats in meerjarenplan en budget


2019/P020001.05/0200-01/224107/BESTUUR/CBS/P.IE.03

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
In de hierna vermelde straat wordt een vaste zonale snelheidsregeling van 30 km/uur
ingevoerd:
 Breughellaan
De afbakening van deze vaste zonale snelheidsregeling van 30 km/uur zal worden
aangegeven door middel van de verkeersborden F4a en F4b. Deze zullen geplaatst worden op
volgende locaties:
 Breughellaan, t.h.v. huisnummer 69, ri. Nijverheidstraat (IN), ri. Bommelstraat (UIT)
 Breughellaan, t.h.v. huisnummer 14, ri. Bommelstraat (IN), ri. Nijverheidstraat (UIT)
Artikel 2.
Een afschrift wordt ter kennisgeving gestuurd aan:
 de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
 de griffie van de politierechtbank van het kanton
 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement
 de lokale politiezone Schelde-Leie
 de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare
Werken

9

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer - Fietsstraat
Oude Gentweg, Louis van Houttepark, Stationsstraat, Groenstraat en
Nijverheidstraat

Feiten en context
Naar aanleiding van de aanleg van de fietssnelweg F7 Gent - Deinze werden verschillende
straten op grondgebied De Pinte op deze route ingericht als fietsstraat.

Gemeente De Pinte
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Dit gaat enerzijds over de Nijverheidstraat - Groenstraat - Stationsstraat en anderzijds over
Louis van Houttepark - Oude Gentweg.
De hierna voorziene maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen bedoeld in artikel 6
van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, laatst gewijzigd bij decreet van 28
maart 2014.
Hogere regelgeving








Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
KB van 16 maart 1968
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en zijn wijzigingen
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, laatst gewijzigd bij decreet van
28 maart 2014, inzonderheid artikel 5
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens, inzonderheid artikel 4
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen



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

Motivering
Naar aanleiding van de aanleg van de fietssnelweg F7 Gent - Deinze werden verschillende
straten op grondgebied De Pinte op deze route ingericht als fietsstraat.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Op volgende locaties wordt de fietsstraat gestart:
 Groenpark richting Groenstraat, ter hoogte van huisnummer 3
 Groenstraat (komende van de rotonde) richting Stationsstraat, ter hoogte van
huisnummer 21
 J. Anthierenslaan richting Stationsstraat, ter hoogte van huisnummer 44
 Koning Albertlaan richting Stationsstraat, ter hoogte van Stationsstraat huisnummer 9
 Louis van Houttepark richting Oude Gentweg, ter hoogte van huisnummer 28
 Louis van Houttepark (pijpekop) richting Louis van Houttepark, ter hoogte van
huisnummer 5
 Nijverheidstraat richting Groenstraat, ter hoogte van huisnummer 8
 Oude Gentweg richting Louis van Houttepark, ter hoogte van huisnummer 2
 Oude Gentweg richting Stijn Streuvelslaan, ter hoogte van huisnummer 7
 Stationsstraat richting J. Anthierenslaan, ter hoogte van huisnummer 1
 Stijn Streuvelslaan richting Oude Gentweg, ter hoogte van Oude Gentweg
huisnummer 14
Artikel 2.
Op volgende locaties wordt de fietsstraat geëindigd:
 Aan de Bocht richting Kunstschildersweg, ter hoogte van huisnummer 30
 Groenpark richting Willemsdorp, ter hoogte van huisnummer 2
 Koning Albertlaan richting Koning Leopoldlaan, ter hoogte van huisnummer 54
 J. Anthierenslaan richting Baron de Gieylaan, ter hoogte van huisnummer 44
 Louis van Houttepark richting Louis van Houttepark (pijpekop), ter hoogte van
huisnummer 27
 Louis van Houttepark richting Charles Peynaertpad, ter hoogte van huisnummer 28
Gemeente De Pinte
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Nijverheidstraat richting Van Eycklaan, ter hoogte van Van Eycklaan huisnummer 2
Oude Gentweg richting Hemelrijkstraat, ter hoogte van huisnummer 36
Oude Gentweg richting Stijn Streuvelslaan, ter hoogte van Oude Gentweg
huisnummer 14
Oude Gentweg richting Baron de Gieylaan, ter hoogte van huisnummer 1
Stationsstraat richting Charles Peynaertpad, ter hoogte van huisnummer 1

Artikel 3.
Het begin en einde van de fietsstraat zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden
(resp.) F111 en F113.
Artikel 4.
Een afschrift van dit reglement wordt ter kennisgeving gestuurd aan:
 de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
 de griffie van de politierechtbank van het kanton
 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement
 de lokale politiezone Schelde-Leie
 de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare
Werken

10

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - Rechtsafdoor-Rood - Vredestraat - Polderdreef

Feiten en context
In 2013 zijn de verkeersborden B22 en B23 aan de wegcode toegevoegd. Deze borden
betekenen respectievelijk dat fietsers door het rood naar rechts mogen afslaan en door het
rood rechtdoor mogen rijden. Enkele steden en gemeenten hebben deze borden reeds
geïnstalleerd op een aantal kruispunten. Vooral in Brussel en Gent zijn er reeds meerdere
kruispunten aangepast.
De borden werden ingevoerd onder meer op vraag van de Fietsersbond, die van mening is dat
verkeerslichten doorgaans bedoeld zijn om het autoverkeer te regelen. Ze gelden ook voor
fietsers, maar op veel kruispunten kan er veilig door het rood gefietst worden. Hierdoor staan
fietsers vaak te wachten voor het rode licht. De gemeente kan op lokaal niveau fietsen
efficiënter en aantrekkelijker maken door op bepaalde plaatsen de doorgang voor fietsers te
versoepelen.
Op de gemeenteraad van 19 november 2018 werd het Rechtsaf-door-Roodprincipe (RADR)
goedgekeurd. Dit werd, op advies van de politie, enkel ingevoerd op de as Polderdreef en niet
op de as Koning Boudewijnlaan - Vredestraat. Op 30 januari 2019 heeft de mobiliteitsraad
geadviseerd om dit wel te doen. Deze vraag werd herhaald op de mobiliteitsraad van 22 mei
2019. De politie heeft ingestemd met deze aanpassing.
De hierna voorziene maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen bedoeld in artikel 6
van het decreet van 16 mei 2018 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, laatst gewijzigd bij decreet van 28
maart 2014.
Hogere regelgeving








Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
KB van 16 maart 1968
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en zijn wijzigingen
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, laatst gewijzigd bij decreet van
28 maart 2014, inzonderheid artikel 5
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens, inzonderheid artikel 4
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen
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Besluit van de gemeenteraad van 19 november 2018 betreffende het Rechtsaf-doorRoodprincipe

Adviezen



Advies van de mobiliteitsraad van 30 januari 2019
Advies van de mobiliteitsraad van 22 mei 2019

Motivering
Er wordt gevraagd om fietsers toe te laten rechtsaf te slaan door het rood op het kruispunt
Vredestraat - Polderdreef. Hiervoor is een aanvullend reglement op de politie over het
wegverkeer vereist.
Plaats in meerjarenplan en budget


2019/0.WEGEN/0200-01/224200/GEMEENTE/GZN/IP-WEGEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad geeft toestemming om het Rechtsaf-door-Rood-principe in te voeren op het
kruispunt Polderdreef - Vredestraat en dit zowel op de as Polderdreef als op de as Koning
Boudewijnlaan - Vredestraat.
Artikel 2.
Het Rechtsaf-door-Rood-principe wordt aangeduid door vier verkeersborden B22, die
geplaatst worden op de aangeduide locaties op het signalisatieplan horende bij dit besluit.
Artikel 3.
Een afschrift wordt ter kennisgeving gestuurd aan:
 de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
 de griffie van de politierechtbank van het kanton
 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement
 de lokale politiezone Schelde-Leie
 de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare
Werken

11

Bijzonder Nood- en Interventieplan Zeverrock 2019

Feiten en context
Op 9 en 10 augustus 2019 gaat het jaarlijkse festival Zeverrock door in Zevergem. Aangezien
dit een massamanifestatie is, met bijhorende risico's, werd er in het Gemeentelijk Algemeen
Nood- en Interventie Plan (GANIP) opgenomen dat er voor dit evenement jaarlijks een
Bijzonder Nood- en Interventie Plan (BNIP) zal worden opgemaakt. Dit plan werd
geactualiseerd door de ambtenaar noodplanning en de organisator, ondersteund door de
provinciale dienst noodplanning. Uit het verslag van de veiligheidscel van 28 mei 2019 blijkt
dat de veiligheidscel zijn akkoord heeft gegeven over het ontwerp van het BNIP Zeverrock
2019.
Hogere regelgeving




Wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, zoals gewijzigd bij
wet van 28 maart 2003
Koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Motivering
Het BNIP Zeverrock werd samen met de organisator geactualiseerd voor de editie van 2019.
De veiligheidscel heeft het BNIP goedgekeurd in de vergadering van 28 mei 2019.
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het BNIP Zeverrock 2019 wordt aanvaard zoals het als bijlage bij dit besluit gevoegd is.
Artikel 2.
Het BNIP Zeverrock 2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de provinciegouverneur.
Financiën

12

Gemeente - Jaarrekening 2018

Feiten en context
De jaarrekening 2018 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, de staat van
opbrengsten en kosten en proef- en saldibalans bevat
 de toelichting
Hogere regelgeving




Decreet Lokaal Bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en
beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn

Vorige beslissingen





Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 houdende goedkeuring van
de meerjarenplanaanpassing 2018-2020 nummer 6
Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 houdende goedkeuring van
de budgetwijziging 2018/1
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 mei 2013 houdende
goedkeuring van de waarderingsregels
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 juni 2018 houdende
goedkeuring voorontwerp jaarrekening 2018

Motivering
De jaarrekening 2018 heeft een:
 gecumuleerd budgettaire resultaat van 1 959 336,95 euro.
 overgedragen overschot van 75 225,87 euro dat bestaat uit een operationeel tekort
van 75 406,59 euro, een financieel overschot van 606 673,28 euro en een
uitzonderlijk tekort van 456 040,82 euro.
 balansresultaat op 31 december 2018 van 45 853 581,44 euro in activa en 45 853
581,44 euro in passiva.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De jaarrekening 2018 wordt vastgesteld.
Artikel 2.
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De jaarrekening 2018 en een afschrift van dit besluit worden bezorgd aan de
provinciegouverneur.

13

Centralisatie inkomsten gemeentefonds

Feiten en context
De gemeente en het OCMW kunnen onderling bepalen welk aandeel van het Gemeentefonds
rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort.
Hogere regelgeving




Decreet lokaal bestuur
Decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling
van het Vlaams Gemeentefonds
Decreet van 2 december 2016 over integratie Stedenfonds in Gemeentefonds

Motivering
Als er geen eensluidende beslissing is, krijgt het OCMW 8% en de gemeente 92%. Een
wijziging van de verdeelsleutel voor het aandeel uit het Gemeentefonds voor een bepaald jaar
X moet aan het Agentschap Binnenlands Bestuur worden meegedeeld voor 30 juni van het
jaar X-1.
Het is aangewezen om in kader van de integratie van de gemeente en het OCMW om de
liquide middelen van inkomende subsidies te centraliseren bij de gemeente.
Dit draagt bij tot een meer accurate cash-planning en heeft geen gevolgen voor gemeente en
OCMW.
Het decreet lokaal bestuur zorgt er immers voor dat de gemeente ervoor zorgt dat het OCMW
altijd zijn financiële verplichtingen kan nakomen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de centralisatie van de ontvangsten uit het
Gemeentefonds bij de gemeente (100%) met ingang van het boekjaar 2020.
Artikel 2.
Deze beslissing zal voor 30 juni 2019 overgemaakt worden aan het Agentschap Binnenlands
Bestuur (ABB). Het besluit wordt ook elektronisch verstuurd naar fondsen@vlaanderen.be
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Hulpverleningszone Centrum – dotatiebesluit - Begrotingswijziging
2019

Feiten en context
De zoneraad van Hulpverleningszone Centrum heeft op 24 oktober 2018 de begroting voor
het dienstjaar 2019 goedgekeurd. Naar aanleiding van de toetreding van de fusiegemeenten
Deinze en Lievegem werd de begroting 2019 door de zoneraad in haar nieuwe samenstelling
op 30 januari 2019 bekrachtigd. Voor De Pinte waren de in de begroting 2019 opgenomen
dotaties als volgt voor:
 exploitatie: 263 872,25 euro;
 investeringen: 23 564,39 euro
Net als vorig jaar wordt de initiële begroting van de hulpverleningszone bijgestuurd. Na de
bespreking ervan in de begrotingscommissie op 6 mei 2019 keurde het zonecollege van de
hulpverleningszone op 29 mei 2019 het ontwerp van de begrotingswijziging voor het
dienstjaar 2019 goed.
De definitieve goedkeuring van de begrotingswijziging 2019 door de zoneraad is ingepland op
17 juni 2019.
De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat de begrotingswijziging
uitvoerbaar zou zijn. Het bestuurlijk toezicht dient daarom een afschrift van de
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gemeenteraadsbesluiten betreffende de dotaties aan de zone te ontvangen om de
begrotingswijziging voor het dienstjaar 2019 definitief te kunnen goedkeuren.
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 1 oktober 2018 aangaande het vaststellen van de
dotatie 2019

Motivering
Een belangrijke aanpassing van de begroting betreft het verwerken van het
begrotingsresultaat van 2018. Het resultaat wordt o.m. aangewend voor de laatste schijf van
de compensatie van de gemeenten die bij de zonevorming roerende goederen ingebracht
hebben. Een bedrag van in totaal 1.250.681,84 euro wordt in 2019 geristorneerd naar de
gemeenten (volgens de respectievelijke bijdrage van iedere gemeente in het resultaat van
2018). Het ristorno zal verwerkt worden via de uitgavenkredieten van de zone en staan dus
los van de hieronder vermelde gewijzigde dotatie.
De gewijzigde dotaties van de gemeenten aan de hulpverleningszone dienen goedgekeurd te
worden door de gemeenteraad. In functie van het ontwerp van de begrotingswijziging en de
door de gemeenten aanvaarde verdeelsleutel worden voor 2019 door De Pinte volgende
dotaties toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum voor:
 exploitatie: 259 701,95 euro
 investeringen: 25 176,05 euro
Voor de hulpverleningszone hebben we in totaliteit 287 437,25 euro voorzien en is er 284 878
euro nodig.
Bij de actualisatie van het meerjarenplan zal deze verschuiving meegenomen worden.
Plaats in meerjarenplan en budget



Exploitatie: 2019/040000.01/0410-03/649441/BESTUUR/CBS/IE-GEEN: 263 872,25
euro
Investering: 2020/041000.01/0410-03/664800/BESTUUR/FIN/IP-VEILIG: 23 565 euro

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1:
Keurt goed de dotatie van 259 701,95 euro, inclusief bijdrage pensioenen voor exploitatie- en
25 176,05 euro voor investeringsuitgaven.
Artikel 2:
Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid en aan de Hulpverleningszone Centrum.
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Meerjarenplan - kredietverschuiving 1/2019 - kennisname

Feiten en context
De kredieten mogen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan
wordt vooropgesteld.
De toestand van de kredieten kunnen we aflezen uit het schema M3 van ons éénjarig
meerjarenplan.
Binnen de geldende regels van onze kredietbewaking kunnen we kredieten limitatief binnen
het meerjarenplan verschuiven binnen het totaal van de:
 exploitatie-uitgaven;
Gemeente De Pinte
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 investeringsuitgaven;
 financieringsuitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel;
 financieringsontvangsten voor de leningen en de leasings.
Het decreet lokaal bestuur bevat geen bepalingen voor de kredietbewaking.
In afwachting van het organisatiebeheersingssysteem wordt de huidige procedure
aangehouden: het college burgemeester en schepenen stelt de verschuiving vast en brengt
ter kennisname op de gemeenteraad.
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 17 december 2018 waarbij eenjarig meerjarenplan
deel Gemeente werd vastgesteld
Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 3 mei 2019 waarbij de
meerjarenplankredietverschuiving 2019/1 - deel gemeente werd vastgesteld

Motivering
Op basis van het nazicht kwartaal 1 van 2019, de standopgave en de input vanuit de diensten
werd de meerjarenplankredietverschuiving 2019/1 opgesteld (zie bijlage).
De voorgestelde verschuivingen bleven beperkt tot exploitatie-uitgaven en
investeringsuitgaven.
Deze zijn limitatief wat betekent dat het totaalbedrag uit het éénjarig meerjarenplan van het
toegekende exploitatie -en investeringskrediet niet wijzigt.
Daarom worden de wettelijke schema's niet opnieuw afgedrukt.
Besluit:
Enig artikel.
De meerjarenplankredietverschuiving 2019/1 - deel gemeente wordt door de gemeenteraad
ter kennisgenomen.
Gemeente raad
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Mondelinge vragen

Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een mondelinge vraag wil stellen,
wordt genoteerd:
Raadslid Verleyen: één vraag
Raadslid Gomes: twee vragen
Raadslid Vermeyen: één vraag
Raadslid Van Den Abbeele: één vraag
Raadslid Vanbiervliet: twee vragen
Raadslid Dejonghe: drie vragen
Raadslid Vandenbussche: één vraag
Raadslid Van Nieuwenhuyze: één vraag
De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.
2019/CV/6: Raadslid Verleyen wenst te verwijzen naar het vernieuwde reglement met
betrekking tot de eretitels. Ze wenst hierbij te vernemen wie er in aanmerking komt en
wanneer dit op de raad zal komen. Er wordt geantwoord dat er momenteel nog volop wordt
gewerkt aan de vervollediging van het dossier. Dit is iets ingewikkelder dan gedacht door de
combinatie van de 2 entiteiten. De eerste lijst is reeds op het schepencollege gekomen maar
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daar werd vastgesteld dat deze niet volledig was. Het is nu de bedoeling dit op de raad van
augustus te agenderen.
2019/EG/9: Raadslid Gomes vraagt of de raadszaal kan worden verfraaid indien daar
plechtigheden doorgaan. Ze denkt hierbij onder meer aan de aankleding van de stoelen door
stoelhoezen. Ze vraagt of hiervoor een budget kan worden voorzien. Er wordt geantwoord dat
dit verder zal worden bekeken.
2019/EG/10: Raadslid Gomes wenst te melden dat ter hoogte van het fietspad in de
Keistraat de richtingspijlen niet duidelijk zijn. Zo is het niet duidelijk dat het om een
tweerichtingsfietspad gaat. Ze vraagt of er een overlegvergadering met buurgemeente SintMartens-Latem kan worden georganiseerd om onder meer de oversteek in de Keistraat ter
hoogte van de apotheek te bespreken. Er wordt geantwoord dat dit overleg binnenkort zal
gepland worden.
2019/LV/4: Raadslid Vermeyen wenst er op te wijzen dat bij het ophangen van affiches door
de gemeente en diverse verenigingen, de gemeentelijke richtlijnen niet worden gevolgd. Ze
vraagt om deze ook zelf na te leven en na te gaan of er geen andere werkwijze kan worden
gehanteerd door bijvoorbeeld gebruik te maken van vaste borden waarop affiches kunnen
worden aangebracht. Er wordt geantwoord dat dit verder zal worden bekeken door de
bevoegde dienst.
2019/MVDA/8: Raadslid Van Den Abbeele vraagt wanneer de gemeenteraadsleden het
verslag kunnen verkrijgen van het participatietraject en het ideeënfestival. Er wordt
geantwoord dat er op basis van de gegeven input door dit traject er momenteel nog volop
wordt gewerkt aan het verslag. Het extern bureau zal dit pas midden deze zomer kunnen
aanleveren.
2019/WV/10: Raadslid Vanbiervliet heeft vastgesteld dat er tijdens de 'Dag van het Park' er
een dieselgroep draaide die als storend werd ervaren. Hij vraagt of het niet aangewezen is om
een foorkast te plaatsen in het Scheldeveldepark. In kader van het meerjarenplan zal moeten
worden bekeken worden of het bestuur van dit park al dan niet een evenementenpark wenst
te maken. In functie hiervan kan in een bijkomende foorkast worden voorzien.
2019/WV/11: Raadslid Vanbiervliet vraagt of er bij de aankondiging in het straatbeeld van
de uniforme snelheidszones ook in herhalingsborden kan worden voorzien. Er wordt
voorgesteld om dit verder te bespreken in de mobiliteitsraad.
2019/TD/3: Raadslid Dejonghe vraagt wat de bedoeling is van de snelheidsmeting in de
Keistraat. Volgens hem stond het toestel op een plaats waar de weggebruiker niet snel kan
rijden. Dezelfde opmerking geldt ook voor de Eeuwfeestlaan. Dit wordt nog verder bekeken.
2019/TD/4: Raadslid Dejonghe wenst te verwijzen naar de gunning van de drankconcessie
voor het Sportpark Moerkensheide. In deze gunning was ook de levering van tafels en stoelen
inbegrepen. Er wordt geantwoord dat deze recent werden geleverd.
2019/TD/5: Raadslid Dejonghe wenst meer info te verkrijgen over de vertegenwoordiging
van de maatschappelijke geledingen in de GECORO. Hij heeft vernomen dat iedereen zich
hiervoor kan kandidaat stellen en vraagt concreet hoe dan de selectie zal gebeuren. Wie zal
hiertoe de beslissing nemen en wordt er ook in plaatsvervangers voorzien? Er wordt
geantwoord dat er een brede oproep naar de bevolking, adviesraden en verenigingen werd
gelanceerd.Het is hierbij de bedoeling om als het ware een grotere visvijver te creëren. De
selectie zal gebeuren in functie van het aantal kandidaten maar daarbij is het breed
maatschappelijk draagvlak van de kandidaat wel noodzakelijk. Verder is ook de deskundigheid
binnen de geledingen een belangrijk uitgangspunt. De samenstelling van de GECORO zal op
de volgende raad worden geagendeerd.
2019/AV/2: Raadslid Vandenbussche wenst te vernemen of de kaarten van 'Mei plasticvrij'
nog kunnen ingediend worden bij de gemeente en vraagt of er uit de actie reeds conclusies
kunnen getrokken worden. Er wordt geantwoord dat het een groot succes was en dat de
gebruiksduur van de kaarten nog werd verlengd.
2019/AVN/2: Raadslid Van Nieuwenhuyze vraagt of er een spiegel kan geplaatst worden
zodat de zichtbaarheid kan verbeterd worden van de weggebruiker die uit de Kannestraat
komt en de Bosstraat wil inrijden. Er wordt geantwoord dat dit zal worden nagegaan.
Gemeente De Pinte
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Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

Er waren geen mededelingen van de voorzitter.
Aansluitend wenst de algemeen directeur nog een korte toelichting te geven bij de gemaakte
opmerkingen en bedenkingen van vorige raadszitting over de publicatieplicht van de
besluitenlijsten. Hierbij werden bij de diensten en binnen het MAT duidelijke afspraken
gemaakt qua termijnen en formulering en dit conform het decreet en de omzendbrief van
Minister Homans.

Namens de gemeenteraad

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Gemeente De Pinte

Kathleen Ghyselinck
Voorzitter gemeenteraad
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