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Afwezig

/

Antwoorden op de mondelinge vragen van de vorige raadszitting


2019/MVDA/8: Er zal een algemene gemeenteraadscommissie plaatsvinden op 16
september 2019 waarop de input van de inwoners aan de raadsleden zal meegegeven
worden en zal besproken worden.



2019/WV/10: Er werd nagekeken wat de mogelijkheden zijn maar het afnemen van
elektriciteit van het WZC en OCMW-gebouw is een te groot risico. Het plaatsen van
een foorkast zal een grotere kost inhouden dan enkel het aankopen van die foorkast,
hieromtrent zal aan Fluvius gevraagd worden te onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn.



2019/TD/3: Het bord is nog niet verplaatst kunnen worden omwille van de
verlofperiode maar er wordt hier zo snel mogelijk werk van gemaakt.



2019/AVN/2: Er is geen zitting meer geweest van de mobiliteitsraad sinds de laatste
gemeenteraad, dit zal geagendeerd worden op de mobiliteitsraad van september.

Openbaar
Inte rne zaken

1

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.
Gemeente De Pinte
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De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

2

Toekennen van de titel van eregemeenteraadslid

Feiten en context
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 28 juni 2019 beslist om de
procedure op te starten voor de toekenning van de titel van eregemeenteraadslid aan de heer
Bert Vermeersch. Om te voldoen aan de voorwaarden voor de eretitel van gemeenteraadslid,
dient de betrokkene minstens 12 jaar gezeteld te hebben in de gemeenteraad van het lokaal
bestuur De Pinte én in totaal minstens 18 jaar gezeteld te hebben als raadslid van lokaal
bestuur De Pinte. Het college legt de aanvraag ter beoordeling aan de gemeenteraad
voor. De gemeenteraad is bevoegd voor de toekenning van een eretitel van een
gemeenteraadslid.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen






Besluit van de gemeenteraad van januari 1995 in verband met de aanstelling van de
nieuwverkozen gemeenteraadsleden
Besluit van de gemeenteraad van 1 januari 2001 in verband met de aanstelling van de
nieuwverkozen gemeenteraadsleden
Besluit van de gemeenteraad van 2 januari 2007 in verband de verkiezing van de
OCMW-raadsleden
Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 in verband met het reglement
eretitels
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2019 in verband
met het opstarten van de procedure voor de toekenning van de eretitel aan de heer
Vermeersch

Motivering
De heer Bert Vermeersch zetelde in de gemeenteraad van 1 januari 1995 tot en met 31
december 2000 en van 1 januari 2001 tot en met 1 januari 2007. Hij werd in de
gemeenteraad van 2 januari 2007 verkozen als OCMW-raadslid en heeft gezeteld tot 31
december 2012.
De heer Vermeersch is van onberispelijk gedrag en heeft een uittreksel uit het strafregister
voorgelegd. Hij stemt in met de voordracht voor het voeren van de titel van
eregemeenteraadslid.
De heer Bert Vermeersch voldoet aan alle voorwaarden voor het toekennen van een eretitel
als gemeenteraadslid.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De titel van eregemeenteraadslid wordt toegekend aan de heer Bert Vermeersch, wonende te
Zwaluwlaan 32 te 9840 De Pinte.

3

Landbouwraad - wijziging statuten

Feiten en context
Tijdens de evaluatie van de landbouwraad op de vergadering van 12 maart 2019 stelden de
leden voor om de statuten te wijzigen. Dit enkel om het aantal leden te kunnen verhogen.
Momenteel kunnen er maar 6 leden zijn volgens de huidige statuten, de vraag is om hier geen
beperking op te zetten gezien we al maar een beperkt aantal landbouwers hebben in de
gemeente.
Hogere regelgeving
Gemeente De Pinte
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Decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 13 mei 2013 m.b.t. de statuten van de
landbouwraad

Adviezen


Verslag landbouwraad van 8 juli 2019

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De statuten van de gemeentelijke landbouwraad, als bijlage aan deze beslissing gehecht,
goed te keuren.

4

Mobiliteitsraad - samenstelling en wijziging statuten

Feiten en context
De mobiliteitsraad heeft in hoofdzaak tot doel om adviezen uit te brengen welke zich situeren
binnen het kader van de verkeersveiligheid/verkeersleefbaarheid. Gezien de mobiliteitsraad
opnieuw wordt samengesteld voor de komende legislatuur, werden de statuten herbekeken.
Een voorstel tot aanpassing werd voorgelegd voor advies aan de raad zelf op 26 juni 2019.
Gezien er niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig waren, werd het voorstel opnieuw
voorgelegd op 10 juli 2019.
Hogere regelgeving


Decreet over het Lokaal Bestuur

Vorige beslissingen






Besluit van de gemeenteraad van 20 mei 1996 tot oprichting van een adviesraad voor
veiligheid en verkeersleefbaarheid
Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2002 inzake de samenstelling van de
adviesraad en de bepaling van de statuten
Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2002 aangaande een aanpassing van de
samenstelling van de adviesraad
Besluit van de gemeenteraad van 12 maart 2007 aangaande een aanpassing van de
samenstelling van de adviesraad
Besluit van de gemeenteraad van 13 mei 2013 aangaande het vastleggen van de
samenstelling en de wijziging van de statuten

Adviezen



Advies van de mobiliteitsraad van 26 juni 2019
Advies van de mobiliteitsraad van 10 juli 2019

Motivering
De statuten van de mobiliteitsraad worden geactualiseerd voor de komende legislatuur.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Deze adviesraad heeft tot doel adviezen uit te brengen omtrent onderwerpen die betrekking
hebben op verkeer/mobiliteit en draagt de naam ‘Mobiliteitsraad’.
Artikel 2.
Het lidmaatschap van de adviesraad is onbezoldigd.
Gemeente De Pinte
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Artikel 3.
Het lidmaatschap van de mobiliteitsraad loopt gelijk met de duur van de legislatuur, maar
blijft geldig tot de adviesraad effectief vernieuwd is. De afgevaardigden van de politieke
fracties worden in het begin van de nieuwe legislatuur reeds vervangen.
Artikel 4.
Deze adviezen kunnen worden uitgebracht op eigen initiatief of op vraag van de
gemeenteraad / het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 5.
De adviezen die worden verstrekt aan de gemeenteraad / het college van burgemeester en
schepenen zijn niet bindend. De gemeenteraad / het college van burgemeester en schepenen
verbindt er zich wel toe steeds advies te vragen aan de adviesraad voor alle zaken die
betrekking hebben op de aanleg of heraanleg van wegen of andere weginfrastructuur. Indien
het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad een advies van de
mobiliteitsraad niet volgt, dan dient die beslissing gemotiveerd te worden.
Artikel 6.
De adviesraad wordt samengesteld als volgt:
* leden met stemgerechtigde functie:
 maximaal 8 ‘deskundigen’ en maximaal 5 geïnteresseerde burgers. Als deskundige
wordt beschouwd: iedereen die aantoonbare deskundigheid verwierf door studie,
beroepsactiviteiten of ervaring
 één afgevaardigde uit de directie van elke school
 één afgevaardigde vanuit de Fietsersbond
 één afgevaardigde vanuit de MINA-raad
 één afgevaardigde vanuit de Seniorenraad
 één afgevaardigde vanuit de Jeugdraad
 één afgevaardigde vanuit de GECORO
 één afgevaardigde van de lokale ondernemersraad
 één afgevaardigde vanuit elke afdeling van de Gezinsbond
* leden met waarnemende functie:
 de schepen(en) bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken
 één afgevaardigde, al dan niet mandataris, namens elke politieke fractie die binnen de
gemeenteraad is vertegenwoordigd
* leden met raadgevende functie:
 maximum twee afgevaardigden van de gemeentelijke administratie
 maximum twee afgevaardigden van de politiezone
Artikel 7.
Afgevaardigde leden kunnen een plaatsvervanger aanduiden indien zijzelf niet aanwezig
kunnen zijn. Plaatsvervangers van stemgerechtigde leden hebben in dat geval stemrecht. De
directie van de school kan zich laten vervangen door een afgevaardigde van de ouderraad,
door een mede-directielid of door een leerkracht.
Artikel 8.
Aan het begin van een legislatuur verspreidt het college van burgemeester en schepenen een
oproep voor de invulling van de stemgerechtigde leden. De daaruit volgende kandidaturen
worden door het college van burgemeester en schepenen beoordeeld na gemotiveerd advies
van de dienst Grondzaken. Kandidaten die na de installatie van de adviesraad als deskundige
lid willen worden van de Mobiliteitsraad richten een verzoek met motivatie tot toetreding aan
de dienst Grondzaken. Deze aanvragen worden door de Mobiliteitsraad onderzocht tijdens de
eerstvolgende vergadering en na stemming aanvaard of geweigerd met grondige motivatie.
Elke wijziging in de samenstelling wordt aan het college van burgemeester en schepenen ter
kennisgeving voorgelegd.
Artikel 9.
Overeenkomstig artikel 304 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur over de man-vrouwverhouding
in adviesraden en overlegstructuren kan ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde
leden van hetzelfde geslacht zijn. Zoniet kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden
uitgebracht.
Artikel 10.
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De adviesraad benoemt onder zijn leden met stemgerechtigde functie een voorzitter en een
ondervoorzitter. De functie van secretaris – verslaggever wordt ingevuld door iemand van de
gemeentelijke administratie.
Artikel 11.
Inzake de praktische werking van deze adviesraad (versturen uitnodigingen, wijze van
vergaderen, wijze van beraadslagen, …) wordt er een huishoudelijk reglement opgemaakt. Dit
reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 12.
Het gemeentebestuur zal de raad ondersteunen door:
 jaarlijks een budget voor de financiering van de werking te voorzien. De controle op
de aanwending van het budget zal gebeuren door een jaarlijks bij het
gemeentebestuur in te dienen rekening, voor 31 maart van het volgende kalenderjaar
 administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten te
voorzien en het secretariaat van de adviesraad waar te nemen

5

Raamcontract universele postdiensten van VVSG - toetreding

Feiten en context
VVSG heeft een raamcontract gesloten voor universele postdiensten waar alle steden en
gemeenten op kunnen intekenen. VVSG treedt hierbij op als aankoopcentrale. Het
raamcontract werd gesloten met bpost.
Hogere regelgeving



Decreet Lokaal Bestuur
Wetgeving inzake overheidsopdrachten

Vorige beslissingen


Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 september 2017
waarbij de interesse werd kenbaar gemaakt aan VVSG

Motivering
Door beroep te doen op de aankoopcentrale, is het lokaal bestuur vrijgesteld om zelf een
plaatsingsprocedure te organiseren.
Er is geen verplichting tot afname van het raamcontract.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt beroep gedaan op de aankoopcentrale van VVSG vzw voor de aanbesteding van een
overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract “Raamcontract voor de sluiting van
individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen” (Bestek
nr. VVSGvzw-2017/09/18).
Artikel 2.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering.

6

Gemeentelijke openbare bibliotheek De Pinte - aanpassen organiek
reglement en het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan

Feiten en context
Het organiek reglement van het beheersorgaan werd geactualiseerd (er was nog een
verwijzing naar het oude decreet Lokaal Cultuurbeleid) en aangepast in functie van de nieuwe
samenstelling van het beheersorgaan. Alle wijzigingen staan in geel aangeduid in de nieuwe
reglementen in bijlage.
Gemeente De Pinte
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Hogere regelgeving




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

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2018 waarin de aanpassingen aan het
organiek reglement en huishoudelijk reglement van het beheersorgaan werden
goedgekeurd.

Adviezen


Verslag van het beheersorgaan van de bibliotheek van 19 juni 2019 waarbij de
wijzigingen aan het organiek reglement en het huishoudelijk reglement werden
goedgekeurd

Motivering
Aangezien er 11 kandidaten zijn voor 9 plaatsen (van de vertegenwoordigers van de
gebruikers en de ideologische en filosofische strekkingen) werd voorgesteld om 9 leden aan te
duiden als effectieve stemgerechtigde kandidaten en 2 leden als plaatsvervangende
kandidaten zonder stemrecht. Zij krijgen wel stemrecht als ze een effectief lid vervangen dat
niet aanwezig is.
De verwijzing naar het oude decreet Lokaal Cultuurbeleid werd verwijderd.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de aanpassingen in het organiek reglement van het beheersorgaan
van de bibliotheek goed.
Artikel 2.
De gemeenteraad keurt de aanpassingen in het huishoudelijk reglement van het
beheersorgaan van de bibliotheek goed.

7

Gemeentelijke openbare bibliotheek De Pinte - wijzigen
dienstreglement

Feiten en context
In oktober 2019 zal de bibliotheek met een nieuw bibliotheeksysteem werken (WISE), dit is
hetzelfde systeem als in gans Vlaanderen (de omschakeling naar dit nieuwe systeem gebeurt
per provincie).
Met het oog op dit nieuwe bibliotheeksysteem zijn er nieuwe regels inzake uitleen e.d., ook is
het de bedoeling om zoveel mogelijk dezelfde afspraken te hanteren als in de
buurgemeenten. Hiervoor werden het dienstreglement en het retributiereglement aangepast.
Hogere regelgeving




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

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 29 mei 2017 waarin de wijzigingen aan het
dienstreglement werden goedgekeurd

Adviezen


Verslag van het beheersorgaan van 19 juni 2019 waarin de wijzigingen aan het
dienstreglement werden goedgekeurd
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wijzigingen aan het dienstreglement na 19 juni 2019 werden via mail ter kennisgeving
aan de leden van het beheersorgaan voorgelegd

Motivering
Met het oog op het nieuwe bibliotheeksysteem en in samenspraak met de omliggende
gemeenten werden de uitleenregels aangepast met de bedoeling zo eenvormig en eenvoudig
mogelijk te zijn naar de gebruikers toe.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van De Pinte staat open voor iedereen. Zij is een
democratische instelling. Haar collectie boeken, tijdschriften en andere materialen, haar
dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit
aangepast aan al de behoeften van ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van
de gehele bevolking.
Artikel 2.
De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek is voor iedereen vrij toegankelijk op :
Maandag
17.00 uur tot 19.00 uur
Dinsdag
16.00 uur tot 18.00 uur
Woensdag
10.00 uur tot 12.00 uur
15.00 uur tot 18.00 uur
Donderdag
16.00 uur tot 19.00 uur
Vrijdag
14.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag
10.00 uur tot 12.00 uur
Artikel 3.
Het lidmaatschap is kosteloos en gebeurt op voorlegging van een identiteitsbewijs. Voor
jongeren beneden de 14 jaar is de toestemming van een ouder of voogd vereist.
Artikel 4.
Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt een gratis lenerskaart. Bij verlies wordt een nieuwe
kaart aangerekend. De elektronische identiteitskaart kan ook als lenerskaart gebruikt worden.
Aan personen zonder verblijfsvergunning zal bij de inschrijving een waarborgsom worden
gevraagd. Deze wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap.
Artikel 5.
De persoonlijke gegevens die in de computer worden ingevoerd, zijn – conform de wetgeving
ter zake – vertrouwelijk en worden enkel voor bibliotheekdoeleinden gebruikt.
Artikel 6.
Het gebruik van de bibliotheek.
Wie kan wat lenen?
Het aantal werken (boeken, strips, tijdschriften, luistercd’s, dvd’s, daisyboeken,
gezelschapsspelen…) dat tegelijkertijd op één lenerskaart kan worden uitgeleend is tot
maximum tien beperkt, met volgende beperking per categorie en per leeftijd :

Thema prentenboeken (Pasen,
Sinterklaas, Kerst,…)
Jeugdboeken fictie
Jeugdboeken non-fictie
Boeken adolescenten
Fictie volwassenen
Non-fictie volwassenen
Strips jeugd
Strips volwassenen
Tijdschriften jeugd
Tijdschriften volwassenen
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4

vanaf 14 jaar
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10
10
0
0
0
10
0
10
0

10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Daisyboeken jeugd
Daisyboeken volwassenen
Daisyspeler
Luistercd’s jeugd
Luistercd’s volwassenen
Dvd’s jeugd
Dvd’s volwassenen
Gezelschapsspelen
Puzzels
Vertelplaten
Kamishibai
Accessoires (paraplu, rugzak,
leesliniaal,…)

10
0
1
2
0
10
0
1
1
2
1
1

10
10
1
2
2
10
10
1
1
2
1
1

Bij het lenen van gezelschapsspelen worden de stukken nagekeken en geteld door de lener
die de eventuele schade of het ontbreken van stukken aan het personeel meedeelt. Indien dit
niet gebeurt, kan de lener bij het terugbrengen aansprakelijk worden gesteld. Vóór het
terugbrengen wordt het speelgoed thuis nagekeken en eventueel schoongemaakt. Puzzels
dienen gemaakt binnengebracht te worden.
Uitleentermijn
Alle materialen worden gratis ontleend gedurende 4 weken. Deze uitleentermijn kan eenmaal
verlengd worden, indien de werken niet door andere leners zijn gereserveerd.
De verlenging kan zowel mondeling als telefonisch aangevraagd worden tijdens de
openingsuren. Online verlenging is mogelijk via mijn.bibliotheek.be.
Gebruik zelfuitleenbalies.
Bij het gebruik van de zelfuitleenbalies gaat men steeds na of:
het juiste aantal te lenen of terug te brengen materialen geregistreerd is,
er nog materialen op de kaart staan om deze dan eventueel te verlengen.
Bij onduidelijkheden, vragen of foutmeldingen kan men steeds terecht bij de
bibliotheekmedewerkers.
Het telaatgeld van materialen die niet correct werden geregistreerd, wordt bij de eerste
herinnering niet verschuldigd, vanaf de tweede herinnering valt dit ten laste van de lener.
Artikel 7.
Wie de geleende werken te laat of niet terugbrengt, betaalt telaatgeld per geleend werk en
per week achterstand, gerekend per ingaande week. Na één week achterstand wordt een
eerste herinnering verstuurd.
Twee weken later volgt een tweede herinneringsbrief.
Nog eens twee weken later wordt een aangetekende brief verstuurd, waarin de kostprijs van
de bibliotheekwerken wordt aangerekend, te betalen binnen een termijn van 14 dagen. Indien
de bibliotheekwerken terugbezorgd worden aan de bibliotheek binnen een termijn van 14
dagen vanaf het verzenden van dit aangetekend schrijven, wordt deze kostprijs in mindering
gebracht.
De kosten voor deze briefwisseling vallen vanaf de tweede herinnering ten laste van de lener.
De lener kan ervoor kiezen om de eerste herinnering via mail te ontvangen.
Artikel 8.
Werken die niet tot de collectie van de bibliotheek behoren, kunnen via interbibliothecair
leenverkeer (IBL) worden aangevraagd. Werken die zijn uitgeleend, kunnen worden
gereserveerd. De kosten voor de IBL en reservatie zijn in een afzonderlijk retributiereglement
bepaald.
Artikel 9.
Veranderingen van adres en e-mailadres moeten onmiddellijk worden meegedeeld.
Artikel 10.
De uitleningen zijn persoonlijk. Het geleende werk mag dus niet verder worden uitgeleend.
Artikel 11.
De lener is verantwoordelijk voor de op zijn/haar naam uitgeleende werken. Bij het
ontvangen van een zichtbaar beschadigd werk moet hij/zij het personeel verwittigen, zoniet
kan hij/zij aansprakelijk gesteld worden.

Gemeente De Pinte

8/39

Artikel 12.
De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Bij verlies of beschadiging moet
hij/zij de schade vergoeden. De bibliothecaris bepaalt het bedrag van de schadevergoeding op
basis van de tarieven bepaald in het retributiereglement. Voor werken of materialen die niet
meer verkrijgbaar zijn, zal de aanschaffingswaarde van het werk aan 200% aangerekend
worden.
Indien het betaalde werk binnen het jaar wordt teruggevonden, wordt de berekende
aanschaffingswaarde terugbetaald aan de lener.
Artikel 13.
De bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij beschadiging van apparatuur van
de lener als gevolg van het lenen van luistercd’s, cd-roms, dvd’s en/of fundels,…, of het
overnemen van Internet-software. Indien afspeel- of computerapparatuur van de lener
beschadigd raakt als (vermeend) gevolg van het lenen van luistercd’s, cd-roms, dvd’s of
fundels…, is de bibliotheek onder geen enkele voorwaarde gehouden tot het vergoeden van de
eventuele schade van welke aard ook. Indien er door het installeren van een cd-rom of dvd of
het gebruik van gekopieerde Internet-software een wijziging in bepaalde computerbestanden
wordt aangebracht, kan de bibliotheek niet aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 14.
Boodschappentassen, boekentassen en dergelijke kunnen in de daarvoor bestemde kasten
opgeborgen worden.
Artikel 15.
In de bibliotheek dient de rust gerespecteerd te worden. In de gehele bibliotheek geldt een
volledig rookverbod. Eten en drinken worden enkel toegelaten op de daartoe voorziene
plaatsen.
Artikel 16.
Huisdieren en hinderende voorwerpen (skeelers, skateboards, …) worden niet toegelaten in de
bibliotheek.
Artikel 17.
De gebruiker kan voor informatie en hulp steeds een beroep doen op het personeel.
Artikel 18.
Leeszaalwerken, kranten en het laatste nummer van tijdschriften worden niet uitgeleend.
Artikel 19.
Het gebruik van Internet.
Gebruikers van de bibliotheek ouder dan 12 jaar en in het bezit van een geldige lenerspas
kunnen gebruik maken van Internet. Maximum 2 personen tegelijk kunnen de Internet-pc
gebruiken.
Om redenen van privacy, beveiliging en efficiënt gebruik is het gebruik van Internet beperkt
tot het zoeken van informatie op het net. Downloaden op externe apparatuur wordt niet
toegestaan.
De bibliotheek is niet aansprakelijk voor individuele inbreuken of misbruiken, voor het verlies
van gegevens of voor directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van de
internettoegang in de bibliotheek.
Bij gebruik van Wifi verklaart de lener zich akkoord met de gebruikersvoorwaarden die te
verkrijgen zijn aan de balie.
Artikel 20.
Nieuwe media kunnen enkel ter plaatse in de bibliotheek worden geraadpleegd.
Artikel 21.
Elke bezoeker van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek verklaart zich akkoord met dit
reglement, waarvan hij/zij een exemplaar ontvangt bij de inschrijving. Het dienstreglement is
in de bibliotheek duidelijk geafficheerd.
Artikel 22.
Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen
worden uitgesloten van inschrijving, van toegang en gebruik van de bibliotheek. Misbruiken
van de computers zal leiden tot het vergoeden van de veroorzaakte schade. Het nemen van
deze sancties berust bij het Beheersorgaan, op voorstel van de bibliothecaris.
Gemeente De Pinte
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Artikel 23.
Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.
Artikel 24.
Voor alle toepasselijke tarieven wordt verwezen naar het retributiereglement van de
Gemeenteraad van 26 augustus 2019 'Retributiereglement Gemeentelijke Openbare
Bibliotheek De Pinte' en haar latere wijzigingen.
Artikel 25.
Het dienstreglement 'Gemeentelijke Openbare Bibliotheek De Pinte', gaat in op 5 oktober
2019.
Artikel 26.
Het dienstreglement 'Gemeentelijke Openbare Bibliotheek De Pinte' wordt kenbaar gemaakt
aan de leners.
Artikel 27.
Het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 aangaande goedkeuring 'Bibliotheek: aanpassen
dienstreglement in functie van eID', blijft in werking t.e.m. 4 oktober 2019.
Artikel 28.
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ingezonden via het digitaal loket.
Artikel 29.
Een afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan de financieel directeur.
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Retributiereglement Gemeentelijke Openbare Bibliotheek De Pinte

Feiten en context
In oktober 2019 zal de bibliotheek met een nieuw bibliotheeksysteem werken (WISE), dit is
hetzelfde systeem als in gans Vlaanderen (de omschakeling naar dit nieuwe systeem gebeurt
per provincie).
Met het oog op dit nieuwe bibliotheeksysteem zijn er nieuwe regels inzake uitleen e.d., ook is
het de bedoeling om zoveel mogelijk dezelfde afspraken en tarieven te hanteren als in de
buurgemeenten. Hiervoor werden het dienstreglement en het retributiereglement aangepast.
Hogere regelgeving




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

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 15 juni 2015 waarin de wijzigingen aan het
retributiereglement werden goedgekeurd

Adviezen



Verslag van het beheersorgaan van 19 juni 2019 waarin het retributiereglement werd
goedgekeurd
wijzigingen aan het retributiereglement na 19 juni 2019 werden via mail
terkennisgeving aan de leden van het beheersorgaan voorgelegd

Motivering
Met het oog op het nieuwe bibliotheeksysteem en in samenspraak met de omliggende
gemeenten werden de tarieven aangepast conform het retributiereglement voor het innen van
fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen van de Gemeenteraad van 29 april 2019 en haar
latere wijzigingen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Gemeente De Pinte

10/39

Besluit:
Artikel 1.
Het lidmaatschap is kosteloos en gebeurt op voorlegging van een identiteitsbewijs. Voor
jongeren beneden de 14 jaar is de toestemming van een ouder of voogd vereist.
Artikel 2.
Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt een gratis lenerskaart.
De elektronische identiteitskaart kan als lenerskaart gebruikt worden.
Bij verlies van de lenerskaart wordt een retributie aangerekend van 2,50 euro voor de
aanmaak van een nieuwe lenerskaart.
Voor personen zonder verblijfsvergunning zal bij de inschrijving een waarborgsom worden
gevraagd van 25 euro. Deze wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het
lidmaatschap.
Artikel 3.
Het uitlenen van alle werken is gratis.
Artikel 4.
De consultatie van internet is gratis.
Tevens kan gratis gebruik gemaakt worden van draadloos internet. Het paswoord kan
gevraagd worden aan het personeel.
Artikel 5.
Voor het laattijdig terugbrengen wordt een retributie aangerekend:
 van 0,25 euro per geleend werk en per ingaande week achterstand met een maximum
van 1,75 euro per werk;
 voor het versturen van herinneringsbrieven tegen volgende tarieven:
o 1ste herinnering (mail of brief): gratis
o 2de herinnering (brief): 1,25 euro
o 3de herinnering (aangetekende brief): 6,50 euro
Bij het versturen van het aangetekend schrijven zal tevens de
aanschaffingswaarde van de geleende werken aangerekend worden, verhoogd
met 1,25 euro administratiekosten. Indien deze terugbezorgd worden aan de
bibliotheek binnen de 2 weken na het versturen van dit schrijven (datum
poststempel) wordt deze gecrediteerd.
Artikel 6.
Bij verlies wordt een retributie aangerekend ten bedrage van:
 de aanschaffingswaarde van het verloren boek of tijdschrift, verhoogd met 1,25 euro
administratiekosten;
 de aanschaffingswaarde van de verloren audiovisuele materialen of gezelschapsspelen,
verhoogd met 1,25 euro administratiekosten;
Artikel 7.
Bij beschadiging wordt een retributie aangerekend ten bedrage van:
 1,25 euro per beschadigde bladzijde van het beschadigd boek als herstelkost, met als
maximum de aankoopprijs van het boek;
 de aanschaffingswaarde van het beschadigde boek of tijdschrift bij volledige
beschadiging, verhoogd met 1,25 euro administratiekosten;
 de aanschaffingswaarde van de beschadigde audiovisuele materialen of
gezelschapsspelen, verhoogd met 1,25 euro administratiekosten;
 2,50 euro voor een beschadigd of verwijderd boeklabel of RFID-tag;
 1,25 euro voor een beschadigd cd of dvd doosje.
Artikel 8.
Werken die zijn uitgeleend kunnen worden gereserveerd tegen 0,50 euro.
Artikel 9.
Voor fotokopieën en prints worden volgende bedragen aangerekend:
A4
A3
A4
A3

zwart/wit
zwart/wit
kleur
kleur
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0,10
0,25
0,25
0,50

euro
euro
euro
euro
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A4
A3
A4
A3

recto
recto
recto
recto

verso
verso
verso
verso

zwart/wit
zwart/wit
kleur
kleur

0,20 euro
0,50 euro
0,50 euro
1 euro

Artikel 10.
De tussenkomst in de onkosten voor een interbibliothecaire aanvraag (IBL) bedraagt 2,50
euro per aangevraagd bibliotheekwerk.
Artikel 11.
Bij gebrek aan betaling worden bovenstaande retributies ingevorderd conform het besluit van
de gemeenteraad van 29 april 2019 'Retributiereglement voor het innen van fiscale en nietfiscale schuldvorderingen' en haar latere wijzigingen.
Enkel voor de retributies aangerekend in artikel 5 wordt bij gebrek aan betaling de retributie
ingevorderd conform het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 'Retributiereglement
voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen' en haar latere wijzigingen, vanaf
de fase dwangbevel.
Artikel 12.
Er wordt een retributie 'Gemeentelijke Openbare Bibliotheek De Pinte' geheven met ingang
vanaf 5 oktober 2019.
Artikel 13.
Retributiereglement 'Gemeentelijke Openbare Bibliotheek De Pinte' wordt kenbaar gemaakt
aan de leners.
Artikel 14.
Het gemeenteraadsbesluit van 15 juni 2015 aangaande goedkeuring 'Gemeentelijke openbare
bibliotheek: aanpassen dienst- en retributiereglement', deel retributiereglement blijft in
werking t.e.m. 4 oktober 2019.
Artikel 15.
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ingezonden via het digitaal loket.
Artikel 16.
Een afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan de financieel directeur.
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Gemeentelijke openbare bibliotheek De Pinte - overeenkomst
Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek voor openbare bibliotheken

Feiten en context
De Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek beoogt:
 de backoffice werkprocessen van de openbare bibliotheken gemakkelijker,
eenvormiger en efficiënter te laten verlopen door bovenlokale aanpak in een
eengemaakt bibliotheeksysteem
 een uniek lenersbestand aan te bieden waarbij elke lener slechts één keer voorkomt,
en waarbij de gegevens te allen tijde up-to-date zijn
 betere dienstverlening aan eindgebruikers door bovenlokale aanpak in eengemaakte
bibliotheekwebsites, geoptimaliseerd en verder te optimaliseren voor de website,
catalogus en Mijn Bibliotheek services van de bibliotheek
Cultuurconnect is in opdracht van de Vlaamse overheid bezig met de gefaseerde
implementatie van een Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) voor de Vlaamse openbare
bibliotheken. Dit EBS is het sluitstuk van de 'Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek' voor
openbare bibliotheken.
Naast dit EBS bestaat de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek ook uit:
 de nieuwe Bibliotheekwebsite (incl. website, catalogus en Mijn Bibliotheek)
 de Vlaamse Centrale Catalogus (Open Vlacc)
 het basispakket verrijkende content (covers, samenvattingen, recensies,...)
Ook de bibliotheek van De Pinte zal vanaf oktober aansluiten op het Eengemaakt
bibliotheeksysteem.

Gemeente De Pinte
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Hiervoor dient de overeenkomst goedgekeurd te worden: in deze overeenkomst staan alle
bepalingen over de exacte invulling van de dienstverlening, financiering, verwerking en
bescherming van persoonsgegevens, SLA, enz.
Deze overeenkomst bestaat uit een basisovereenkomst en vier bijlagen:
 Bijlage 1: Datagebruikersovereenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek
 Bijlage 2: Service Level Agreement (SLA) Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek
 Bijlage 3: Gebruikersovereenkomst Open Vlacc Titelbeschrijvingen
 Bijlage 4: Indicatieve planning migraties naar EBS
Hogere regelgeving




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

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 29 januari 2018 waarbij de overeenkomst tussen
Cultuurconnect vzw en Gemeentebestuur De Pinte betreffende de voortzetting van de
aansluiting van de openbare bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal
Bibliotheeksysteem werd goedgekeurd

Motivering
De Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek is zeer belangrijk voor de bibliotheken:
 EBS: het Eengemaakt Bibliotheeksysteem zorgt voor een grondige vernieuwing van de
digitale infrastructuur en een doorgedreven verdere schaalvergroting zodat de
gebruikers van de bibliotheek een betere dienstverlening krijgen, dat er een meer
(kosten)efficiënt beheer mogelijk wordt en dat bibliotheken de kans krijgen om sneller
te innoveren en samen te werken. Het EBS zal de stabiele, uniforme processen (zoals
catalografie, lenersadministratie, uitlenen, financieel beheer, rapportage en
statistieken) ondersteunen en daarmee een randvoorwaarde invullen voor verdere
innovatie.
 Open Vlacc: catalografie-omgeving (catalogiseren van collecties, ondersteunen
collectievorming en -verwerking, presentatie van de collectie aan het publiek) zal door
Cultuurconnect herdacht worden in het licht van nieuwe standaarden
 bibliotheekwebsites: alle bibliotheekdiensten en -informatie worden geïntegreerd in
één nieuwe online publieksomgeving. De structurele verbeteringen en uitbreidingen
van de Bibliotheekwebsites maakt verdere (kosten)efficiënte vernieuwing en integratie
van online publieksdiensten mogelijk.
 Basispakket verrijkende content: Cultuurconnect koopt verrijkende content aan om de
collectie de nodige zichtbaarheid te geven: fragmenten of informatie over werken,
auteurs of onderwerpen in de catalogus zoals covers, samenvattingen, flapteksten,
recensies
De kostprijs valt veel goedkoper uit dan onder het vroegere Provinciale Bibliotheeksysteem
(PBS): toen werd jaarlijks 7.629,36 euro betaald, nu wordt er 0,24 euro per inwoner
aangerekend (is 2.564,16 euro). Voor verdere digitale diensten uitgewerkt door
Cultuurconnect zal wel moeten betaald worden: b.v. e-books, Leestipper (leestips voor
volwassenen), Bieblo (leestips voor kinderen),...
Plaats in meerjarenplan en budget
2019/0.ICTBIB/0703-01/614531: 2.564,16 euro (0,24 euro per inwoner)
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De overeenkomst met Cultuurconnect vzw betreffende de Basisinfrastructuur Digitale
Bibliotheek voor openbare bibliotheken, zoals in de bijlagen aan dit besluit gehecht, wordt
goedgekeurd.
IZ- Onde rwijs
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Gemeentelijke basisschool - samenwerkingsovereenkomst Centraal
Aanmeldingsregister ten behoefte van onderwijsinstellingen
Gemeente De Pinte
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Feiten en context
Het nieuwe inschrijvingsdecreet voor het onderwijs werd tijdens de plenaire vergadering van
het Vlaams Parlement op 24 april 2019 goedgekeurd. Het is van toepassing voor
inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021. Scholen die inschrijvingen willen weigeren,
zullen digitaal moeten aanmelden. Als er geen capaciteitsprobleem is, moet er niet digitaal
aangemeld worden, maar het mag wel. In het lokaal overleg onderwijs met de vijf
basisscholen van de gemeente De Pinte / Zevergem werd overeengekomen om gezamenlijk
aan te melden. Er werd overeengekomen om met het centraal aanmeldingsregister van VICT-OR te werken. Deze overeenkomst moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Hogere regelgeving




Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997
Omzendbrief BaO/2012/01 in verband met inschrijvingsrecht en
aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs

Vorige beslissingen


Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2019 in verband
met een principieel akkoord voor de aankoop van het digitaal aanmeldingssysteem bij
V-ICT-OR

Adviezen
Positief advies van het lokaal overleg onderwijs in verband met de dienstverlening van "VICT-OR".
Motivering
Digitaal aanmelden wordt een verplichting bij capaciteitsproblemen. Er werden drie offertes
opgevraagd. De offerte van V-ICT-OR weerhouden. Er werd een goede referentie opgegeven
en het systeem is soepeler dan een systeem waarbij men zou moeten aansluiten bij Gent.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De samenwerkingsovereenkomst in verband met het centraal aanmeldingsregister met V-ICTOR wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
Er zal gewerkt worden met een verdeelsleutel voor de verschillende basisscholen. Het lokaal
bestuur zal eerst betalen en dan doorrekenen volgens het aantal ingeschreven en toegewezen
leerlingen (derdebetalerssyteem).
Artikel 3.
Indien de aankoop van dit systeem gesubsidieerd wordt, zullen deze subsidies terug worden
gestort aan de verschillende scholen.
Artikel 4.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het uitvoeren van deze
beslissing.
Artikel 5.
Het budget voor het aandeel van de gemeentelijke basisschool zal voorzien worden in de
eerstvolgende meerjarenplanaanpassing.
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Gemeentelijke basisschool - capaciteitsbepaling basisonderwijs

Feiten en context
Gemeente De Pinte
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Een schoolbestuur moet de capaciteit voor elke school, onderwijsniveau en vestigingsplaats
bepalen in geval het bestuur leerlingen op basis van capaciteit wenst te weigeren.
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur
De nieuwe gemeentewet

Adviezen



Overleg in de schoolraad van 25 juni 2019
Scholenoverleg van 12 juni 2019

Motivering
De capaciteit van de school, het niveau en de vestigingsplaats wordt maximaal vastgelegd
voor zover de veiligheid van de kinderen niet in het gedrang komt.
Tot nu werd de capaciteit vastgesteld op 175 kleuters en 325 leerlingen voor het lager
onderwijs. Vanaf het schooljaar 2020-2021 zou de capaciteit op 200 voor de kleuters en 300
voor het lager onderwijs komen.
Door de capaciteit per leeftijd (voor de kleuterklassen) en per klas (in het lager onderwijs)
vast te leggen worden overvolle klassen vermeden (maximum 25 per klas).
Ook in andere scholen in De Pinte werd dit zo vastgelegd.
Het schoolbestuur kan ondanks het bereiken van de capaciteit toch bepaalde leerlingen kan
inschrijven (conform het decreet basisonderwijs van 25/02/1997 art.37novies §5).
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Capaciteitsbepaling :
§1 De capaciteit wordt voor inschrijvingen vanaf 2020-2021, tot anders bepaald, beperkt tot
volgende maximumaantallen:
- Gemeentelijke basisschool De Pinte, Polderbos 2 te 9840 De Pinte
niveau kleuter per geboortejaar:
 Geboortejaar 2018:50
 Geboortejaar 2017:50
 Geboortejaar 2016:50
 Geboortejaar 2015:50
niveau Lager onderwijs per leerjaar:
 1ste leerjaar:50
 2de leerjaar:50
 3de leerjaar:50
 4de leerjaar:50
 5de leerjaar:50
 6de leerjaar:50
§2 De capaciteitsbepaling wordt bekend gemaakt aan alle belanghebbenden via een brief
aan de ouders, de gemeentelijke website en de website van de school.
Artikel 2.
Aanmeldingsperiode
§1 De aanmeldingsperiode voor alle leerlingen start ten vroegste op de eerste schooldag van
maart van het voorgaande schooljaar.
§2 De directeur bepaalt de inschrijvingsperiodes rekening houdend met §2 van dit besluit.
§3 De aanmeldingsperiode wordt bekend gemaakt via brief aan de ouders, de gemeentelijke
website en de website van de school.
Artikel 3.
Het schoolbestuur kan in bepaalde situaties leerlingen toch inschrijven als de
maximumcapaciteit bereikt is.
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Gemeentelijke basisschool - schoolreglement

Feiten en context
Gemeente De Pinte
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Het schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de
betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt. Elke aanpassing
aan dit schoolreglement dient te worden voorgelegd aan de schoolraad en nadien aan de
gemeenteraad.
Hogere regelgeving








Decreet over het lokaal bestuur
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 119, en latere wijzigingen
Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 27, 28, 33, 37, 54 en 172
quinquies
Omzendbrief NO/2017/01 van 2 juni 2017 betreffende samenstelling
ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs
Omzendbrief BaO/2007/05 van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het
basisonderwijs
Omzendbrief BaO/2002/1 van 8 februari 2002 betreffende informatie bij eerste
inschrijving en schoolreglement
Omzendbrief BaO/98/11 van 21 december 1998 betreffende het uitreiken van het
getuigschrift basisonderwijs

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 27 augustus 2018 betreffende het schoolreglement
van de gemeentelijke basisschool De Pinte

Adviezen


Verslag van het overleg in de schoolraad van 25 juni 2019

Motivering
Het huidige schoolreglement is aan actualisatie toe.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het bestaande schoolreglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 augustus 2018,
wordt opgeheven vanaf 1 september 2019.
Artikel 2.
Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd en treedt in werking vanaf 1
september 2019.
Artikel 3.
De meer specifieke regels en afspraken worden opgenomen in een infobrochure.
Artikel 4.
Het schoolreglement en de infobrochure worden bij elke inschrijving van een leerling en
nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager)
aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.
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Gemeentelijke basisschool - arbeidsreglement

Feiten en context
Het arbeidsreglement stelt de algemene arbeidsvoorwaarden vast. Alle personen die onder
gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk onderwijs, moeten worden geïnformeerd over de
voorwaarden die op hen van toepassing zijn.
Hogere regelgeving



Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen
Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel
Gemeente De Pinte
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Wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van
de arbeidsreglementen
Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden
van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding
Decreet van 23 oktober 1991 betreffende de medezeggenschap in het gesubsidieerd
onderwijs
Decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 27 augustus 2018 betreffende het arbeidsreglement
van de gemeentelijke basisschool De Pinte

Adviezen


Verslag en protocol van de vakbondsvergadering van 19 juni 2019

Motivering
Een actualisatie van het arbeidsreglement is aangewezen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het arbeidsreglement voor het personeel van de gemeentelijke basisschool De Pinte, met
uitzondering van het gemeentelijk schoonmaak- en technisch personeel, zoals bijgevoegd in
de bijlage, wordt vastgesteld.
Artikel 2.
Het arbeidsreglement gaat in vanaf 1 september 2019.
Artikel 3.
Het arbeidsreglement, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 augustus 2018 en alle
voorgaande beslissingen met betrekking tot het vaststellen van het arbeidsreglement van de
gemeentelijke basisschool De Pinte, worden opgeheven met ingang vanaf 1 september 2019.
Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit en bijhorende reglement wordt ter kennisgeving bezorgd aan het
personeel van de gemeentelijke basisschool De Pinte, met uitzondering van het gemeentelijk
schoonmaak- en technisch personeel.
Artikel 5.
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de Inspectie van de sociale
wetten.
IZ- IGS
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Wonen - statuten Interlokale Vereniging Wonen Leie en Schelde

Feiten en context
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.
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
Gemeente De Pinte

17/39

projecten bevatten minimaal een activiteitenpakket met verplichte activiteiten die in elke
deelnemende gemeente van het werkingsgebied moeten worden uitgevoerd.
Om deze beleidsprioriteiten en de bijhorende verplichte activiteiten te realiseren, kozen de
gemeentebesturen van Merelbeke, De Pinte, Gavere, Melle, Nazareth en Sint-Martens-Latem
ervoor om een interlokale vereniging op te richten. Merelbeke wordt de beherende gemeente
van de interlokale vereniging. Op de gemeenteraad van 24 juni 2019 werd goedkeuring
verleend aan de engagementsverklaring voor deelname aan de interlokale vereniging en het
indienen van de subsidieaanvraag.
De subsidieaanvraag met de engagementsverklaringen van de deelnemende gemeenten werd
ingediend op 28 juni 2019. Om de aanvraag te vervolledigen moeten ten laatste 30
september 2019 een bewijs van oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband
en de ledenlijst van de stuurgroep worden bezorgd aan Wonen-Vlaanderen.
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.
Aan de raad wordt gevraagd om de statuten tot oprichting van de interlokale vereniging
‘Wonen Leie en Schelde” goed te keuren.
Hogere regelgeving






Decreet over het Lokaal Bestuur
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
Besluit van de gemeenteraad van 24/06/2019 betreffende het goedkeuren
engagementsverklaring Wonen in functie van deelname aan een op te richten
interlokale vereniging en goedkeuren indiening van de subsidieaanvraag.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De statuten van de interlokale vereniging “Wonen Leie en Schelde”, zoals gehecht in bijlage,
worden goedgekeurd.
Artikel 2.
Het college van burgemeester en schepenen wordt met de uitvoering van dit besluit belast.
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Interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde - aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger

Feiten en context
Op de gemeenteraad van 24 juni 2019 werd goedkeuring verleend aan de
engagementsverklaring voor deelname aan de interlokale vereniging Wonen Schelde en Leie
en het indienen van de subsidieaanvraag. Op de gemeenteraad van heden werden de statuten
van deze interlokale vereniging goedgekeurd.
In artikel 6 van deze statuten wordt bepaald dat de deelnemende gemeenten
vertegenwoordigd worden in het beheerscomité door één gemeenteraadslid, schepen of
burgemeester daartoe aangeduid door de gemeenteraad. Voor elk effectief lid wordt door de
gemeenteraad een vervanger aangeduid met hetzelfde mandaat. De gemeenteraad is
bevoegd om een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te
duiden.
Hogere regelgeving



Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Decreet van 15 juni 1997 (en latere wijzigingen) houdende de Vlaamse Wooncode
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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

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2019 betreffende het goedkeuren
engagementsverklaring Wonen in functie van deelname aan een op te richten
interlokale vereniging en goedkeuren indiening van de subsidieaanvraag.
Besluit van de gemeenteraad van heden betreffende het goedkeuren statuten
interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde

Motivering
Met het oog op de gemeenschappelijke behartiging van doelstellingen van gemeentelijk
belang kunnen twee of meer gemeenten, samenwerkingsverbanden tot stand brengen met of
zonder rechtspersoonlijkheid, met of zonder beheersoverdracht.
De interlokale vereniging is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid en
wordt opgericht door middel van een overeenkomst met statutaire draagkracht. Een
beheerscomité overlegt over de wijze waarop deze overeenkomst wordt uitgevoerd. Het
beheerscomité is samengesteld uit één afgevaardigde van elke deelnemer die wordt
aangewezen onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen.
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.
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.
Om deze beleidsprioriteiten en de bijhorende verplichte activiteiten te realiseren, kozen de
gemeentebesturen van Merelbeke, De Pinte, Gavere, Melle, Nazareth en Sint-Martens-Latem
ervoor om een interlokale vereniging op te richten. Daarvoor werden door de gemeenteraad
de statuten goedgekeurd van de interlokale vereniging ‘Wonen Leie en Schelde'.
In artikel 6 van de statuten wordt bepaald dat de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd
worden in het beheerscomité door één gemeenteraadslid, schepen of burgemeester daartoe
aangeduid door de gemeenteraad. Voor elk effectief lid wordt door de gemeenteraad een
vervanger aangeduid met hetzelfde mandaat.
Het mandaat van een beheerder wordt beëindigd indien de respectievelijke raad die hij
vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn vervanger wordt
aangeduid. Alle beheerders zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar
mandaat, uitgezonderd in het geval van de algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In
voorkomend geval duiden de deelnemende gemeenten in de loop van het eerste kwartaal
volgend op het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen nieuwe beheerders aan. Zij treden
aan op de eerste werkdag van april daaropvolgend. In elk geval blijven de leden van het
beheerscomité in functie tot nieuwe leden werden aangesteld.
Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 18 stemmen voor (1 ongeldige stem)
Besluit:
Artikel 1.
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De heer Kristof Agache, schepen, wonende te 9840 De Pinte, Stijn Streuvelslaan 13 wordt
aangeduid om als vertegenwoordiger namens de gemeente deel te nemen aan het
beheerscomité van ILV Wonen Leie en Schelde.
Artikel 2.
Mevrouw Lieve Van Lancker, schepen, wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed 15 wordt
aangeduid om als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente deel te nemen
aan het beheerscomité van ILV Wonen Leie en Schelde.
Artikel 3.
Het college van burgemeester en schepenen wordt met de uitvoering van dit besluit belast.
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Eerstelijnszone Schelde en Leie - aanduiding vertegenwoordigers in de
zorgraad en toekenning van een terugvorderbaar startkapitaal

Feiten en context
Op 17 mei 2019 keurde de Vlaamse regering definitief het besluit goed dat de principes van
de erkenning en subsidiëring van de zorgraden voor de eerstelijnszones regelt. De ELZ
Schelde en Leie omvat de gemeenten Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en
Zulte. De lokale besturen moeten hun afvaardiging voor de Zorgraad met aanduiden. De
zorgraad bestaat uit maximum 24 leden. Daarbij kunnen ze kiezen voor een mandataris of
een ambtenaar. In de voorbije twee jaar is intens overlegd met tal van actoren uit diverse
domeinen (gezondheidszorg, welzijn, lokale besturen, verenigingen van gebruikers…). Op 19
juni 2019 werd een consensus bereikt over de afvaardigingen per cluster. Tevens werd
voorgesteld dat de lokale besturen in het opstartjaar 2020 een renteloze lening geven aan de
eerstelijnszone Schelde en Leie à rato van € 0,25 per inwoner. Deze lening moet uiterlijk op
31 december 2025 volledig zijn terugbetaald aan de gemeenten.
Hogere regelgeving



Decreet lokaal bestuur 22 december 2017 en latere wijzigingen
Besluit van de Vlaamse regering van 17 mei 2019 tot erkenning en subsidiëring van
de zorgraden en houdende inwerkingtreding van het decreet betreffende de
organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning
van de eerstelijnsaanbieders

Vorige beslissingen





Besluit van de gemeenteraad van 28 augustus 2017 betreffende de uitbouw van de
eerstelijnszone
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 september 2017 betreffende
de reorganisatie van het eerstelijnslandschap en afbakening van een eerstelijnszone
Richtlijnen en procedure van het Agentschap Zorg en Gezondheid (juni 2019) voor de
samenstelling van voorlopige zorgraden van de eerstelijnszones
Verslag en conclusies van de cluster lokale besturen ELZ Schelde en Leie van 19 juni
2019

Motivering
De Zorgraden moeten op het niveau van de eerstelijnszones de samenwerking tussen lokale
besturen, eerstelijnszorgaanbieders, verenigingen van personen met een zorg- en
ondersteuningsaanvraag, mantelzorgverenigingen en vrijwilligersverenigingen realiseren. Op
die manier moet de eerstelijnszorg evolueren naar een vraaggestuurde en integrale zorg en
ondersteuning van de persoon met een zorg- en ondersteuningsaanvraag. De eerstelijnszones
moeten de vorm van een v.z.w. aannemen.
De oprichting van een Zorgraad voor de eerstelijnszone (ELZ) Schelde en Leie is
voorafgegaan door een intens overleg met tal van actoren uit de zorg- en welzijnssector. De
gemeenten en OCMW’s van zes toenmalige gemeenten (Deinze, De Pinte, Nazareth, Nevele,
Sint-Martens-Latem en Zulte) gaven reeds in 2017 hun fiat over de afbakening van het
werkingsgebied van de ELZ Schelde en Leie. Via een veranderteam en een veranderforum
werden o.a. een missie en gemeenschappelijk waarden opgesteld. Voor 2018 en 2019 was er
enkel een kleine opstartsubsidie voorzien via Vlaanderen. Om toegang te krijgen tot
structurele subsidies (geraamd op € 105.622,50 per jaar voor onze ELZ) moet er een
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voorlopige Zorgraad worden opgericht die uiterlijk op 31 december 2019 een
erkenningsaanvraag moet doen bij de Vlaamse overheid. Deze Zorgraad zal ook vanaf 2020
personeel van de afgeschafte samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL),
lokale multidisciplinaire netwerken (LMN) en geïntegreerde diensten thuisverzorging (GDT)
overnemen. Minstens 60% van de Vlaamse subsidie moet aangewend worden voor deze
personeelskosten. Het decreet eerstelijnszorg heeft vier verplichte clusters voorzien met elk
een maximaal aantal mandaten per cluster: 6 mandaten voor de cluster lokale besturen
(vanuit de regierol lokaal sociaal beleid, inclusief Huizen van het Kind) 6 mandaten voor de
cluster gezondheidszorg (medische en paramedische beroepen, geestelijke gezondheid,
huisartsen…), 6 mandaten voor de cluster welzijn (woonzorgcentra, CAW, lokale
dienstencentra, diensten gezinszorg, diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen,
sociale diensten van de OCMW’s) en 2 mandaten voor verenigingen van gebruikers (personen
met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers, zelfhulpgroepen….). De ELZ’s kunnen 4
mandaten extra voorzien voor optionele partners, maar dat is geen verplichting. Er is in de
ELZ Schelde op 19 juni 2019 een consensus gevonden om hier een mandaat te geven aan het
ziekenhuis Deinze, de sector opvang personen met een beperking, LogoGezond+
(gezondheidspromotie- en preventie) en de jeugdzorg, weliswaar zonder stemrecht. Per
cluster is overlegd om zijn delegatie samen te stellen. Voor de lokale besturen zijn 2
verplichte clusters extra relevant. Daarom is er ook een clusteroverleg lokale besturen
opgestart waarbij de aanwezigen op 19 mei 2019 een éénparig advies gaven over de
samenstelling van de cluster lokale besturen en over de voordracht van 2 vertegenwoordigers
lokale sector in de cluster welzijn.
Cluster lokale besturen
6 mandaten cluster lokale besturen: één voor elk van de 5 partnergemeenten + één
voor Huizen van het Kind. Er wordt geadviseerd om een schepen aan te duiden met
bevoegdheden in sociale zaken, welzijn, woonzorg, kinderopvang….Zij zijn de sleutelfiguren in
de regie van het lokaal sociaal beleid en leggen de link naar het CBS en de lokale
administraties. Het zijn de gemeenteraden die zullen kiezen.
De aanwezige schepenen gingen akkoord dat Deinze het mandaat Huizen van het
Kind mag opnemen. Dus Deinze kan een tweede vertegenwoordiger afvaardigen. Opnieuw
werd beklemtoond dat een schepen de voorkeur geniet gelet op de aansturing van de
diensten en de regierol lokaal sociaal beleid in de sector kinderen.
Cluster welzijn
In tegenstelling tot de cluster lokale besturen (mandatarissen) wordt hier nadrukkelijk
gevraagd te voorzien in een ambtelijke afgevaardigde. Alle organisaties van deze cluster
sturen immers een high professional in de arena: 1 mandaat CAW O-VL, 1 vertegenwoordiger
woonzorgcentra (vzw’s en openbare woonzorgcentra), 1 mandaat voor de mutualiteiten), 1
mandaat voor de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg, 1 vertegenwoordiger lokale
dienstencentra. De cluster draagt Eva D’Haene, projectcoördinator Elfdorpen Deinze voor als
afgevaardigde voor de sector lokale dienstencentra. Ook deze voordracht moet door de
gemeenteraad van Deinze worden bekrachtigd.
Op 19 juni 2019 werd consensus gevonden om het 6de mandaat van de cluster welzijn
toe te wijzen aan de sector sociale huizen. Om de vertegenwoordiging maximaal te spreiden
over meerdere gemeenten werd dit mandaat toegekend aan De Pinte, met voordracht van
hun adjunct-algemeen directeur. Dat zorgt voor een gezond evenwicht tussen de openbare en
de particuliere actoren en een spreiding over het werkingsgebied van de ELZ. De
gemeenteraad van De Pinte zal zijn akkoord moet geven over de afvaardiging van de adjunct
algemeen directeur naar de Zorgraad.
Financiële impact
De nieuwe Zorgraad staat voor een berg werk en moet belangrijke stappen zetten alvorens ze
toegang krijgen tot de structurele werkingssubsidie, o.a. zich organiseren als v.z.w. , een
beleidsplan met prioriteiten opmaken, een financieel jaarverslag maken, enz… Deze
erkenningen, en dus de vrijgave van de structurele werkingssubsidie, zal pas medio 2020
gebeuren. De aanwezige schepenen op de clustervergadering lokale besturen stelden vast dat
de organisatie in de opstartfase niet kan werken zonder middelen. Zij gingen het
engagement aan om in hun bestuur te pleiten voor een startlening voor de Zorgraad ELZ
Schelde en Leie. Het is een renteloze lening. Elke gemeente brengt € 0,25 per inwoner in
(budgetjaar 2020, officieel bevolkingscijfer 1 januari 2018). ELZ Schelde moet deze bedragen
integraal terug betalen na definitieve erkenning. De terugbetaling in schijven start vanaf de
ontvangst van de jaarlijkse Vlaamse basissubsidie en moet ten laatste tegen 31 december
2025 volledig zijn terugbetaald.
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Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim gestemd
betreffende artikel 1 van het besluit: met 18 stemmen voor (1 ongeldige stem)
De gemeenteraad gaat over tot de stemming betreffende artikel 2 t.e.m. 4 van het besluit.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Mevrouw Lieve Van Lancker, schepen, wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed 15 wordt
aangesteld als lid van Zorgraad Eerstelijnszone Schelde en Leie, meer bepaald voor de cluster
lokale besturen.
Artikel 2.
Mevrouw Hilde Boelaert, adjunct-algemeen directeur, wordt aangesteld als lid van de
Zorgraad Eerstelijnszone Schelde en Leie, meer bepaald als lid van de cluster welzijn.
Artikel 3.
Bij het beëindigen van hun mandaat als schepen of raadslid van het lokaal bestuur De Pinte,
of als personeelslid van het lokaal bestuur, leggen de vertegenwoordigers hun mandaat neer
en worden ze vervangen bij nieuw raadsbesluit. Aan deze vertegenwoordigingen komt van
rechtswege een einde op 31 december 2025.
Artikel 4.
Het lokaal bestuur De Pinte geeft een startlening aan de Zorgraad ELZ Schelde en Leie. Het is
een renteloze lening. Elke gemeente brengt (budgetjaar 2020) € 0,25 per inwoner in. Voor
De Pinte is dat een bedrag van € 2670,75 (bevolkingscijfer 10.683 op 1.1.2019). De bedragen
worden voorzien op het budget 2020.
Artikel 5.
ELZ Schelde en Leie moet deze bedragen integraal terug betalen na definitieve erkenning. De
terugbetaling in schijven start vanaf de ontvangst van de jaarlijkse Vlaamse basissubsidie en
moet ten laatste tegen 31 december 2025 volledig zijn terugbetaald.
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Gemeentelijke openbare bibliotheek De Pinte - aanduiden
vertegenwoordigers van de filosofische en ideologische strekkingen en
de gebruikers in het beheersorgaan van de bibliotheek

Feiten en context
Met de vernieuwing van de gemeenteraad, dient ook het beheersorgaan van de bibliotheek
opnieuw samengesteld te worden.
Het beheersorgaan bestaat uit 9 vertegenwoordigers van de politieke strekkingen van de
gemeenteraad en 9 vertegenwoordigers van de gebruikers en de filosofische en ideologische
strekkingen.
De vertegenwoordigers van de politieke partijen in het beheersorgaan van de bibliotheek
werden reeds goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 maart 2019.
De vertegenwoordigers van de filosofische en ideologische strekkingen en de gebruikers
dienen nog goedgekeurd te worden:
Effectieve vertegenwoordigers met
stemrecht:
 DE STERCKE Lieve, Oudstrijderslaan 13
 DE VRIESE Chantal, Baron de Gieylaan 145
 NAESSENS Guido, Zwaluwlaan 8
 OTTE Chris, Lijsterstraat 18
 PIQUE Guy, Oude Gentweg 30
 VANDERBIESEN Greet, Polderdreef 99
 VANDERMEERSCH Katleen, Willemsdorp 1
 VAN HAECKE Cecile, Moerkensheide 2
 VLASSENBROECK Walter, Latemstraat 5
Plaatsvervangende vertegenwoordigers zonder stemrecht:
 DE CLERCQ Lien, Vlierstraat 30
Gemeente De Pinte
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MOUTON Sonja, Hugo Verriestlaan
13

Hogere regelgeving





Cultuurpact van 28 januari 1974 waarbij de bescherming van de ideologische en
filosofische strekkingen wordt gewaarborgd in de samenstelling van beheersorganen
Artikel 40 en 41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen

Vorige beslissingen




Besluit van de Gemeenteraad van 13 mei 2013 waarin voor de samenstelling van het
beheersorgaan werd gekozen voor de formule 9b van het Cultuurpact dat bepaalt dat
het beheersorgaan bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van afgevaardigden
van de politieke strekkingen in de gemeenteraad en een vertegenwoordiging van de
gebruikers en van filosofische en de ideologische strekkingen
Besluit van de Gemeenteraad van 25 maart 2019 waarin de afgevaardigden van de
politieke strekkingen werden vastgelegd

Adviezen


Advies van het beheersorgaan van 19 juni 2019 waarin de opsplitsing tussen
effectieve en plaatsvervangende leden werd goedgekeurd

Motivering
Aangezien er 11 kandidaten zijn voor 9 plaatsen werd de opsplitsing gemaakt tussen 9
effectieve stemgerechtigde kandidaten en 2 plaatsvervangende kandidaten die pas stemrecht
krijgen bij afwezigheid van effectieve kandidaten. Het organiek reglement en huishoudelijk
reglement werden hiervoor aangepast en liggen ook ter goedkeuring voor de gemeenteraad.
Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
met 18 stemmen voor (1 ongeldige stem)
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt de samenstelling van het beheersorgaan van de bibliotheek goed wat
betreft de vertegenwoordigers van de gebruikers en de ideologische en filosofische
strekkingen:
Effectieve vertegenwoordigers met
stemrecht:
 DE STERCKE Lieve, Oudstrijderslaan 13
 DE VRIESE Chantal, Baron de Gieylaan 145
 NAESSENS Guido, Zwaluwlaan 8
 OTTE Chris, Lijsterstraat 18
 PIQUE Guy, Oude Gentweg 30
 VANDERBIESEN Greet, Polderdreef 99
 VANDERMEERSCH Katleen, Willemsdorp 1
 VAN HAECKE Cecile, Moerkensheide 2
 VLASSENBROECK Walter, Latemstraat 5
Plaatsvervangende vertegenwoordigers zonder stemrecht:
 DE CLERCQ Lien, Vlierstraat 30
 MOUTON Sonja, Hugo Verriestlaan 13
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EVA Jeugdhuis Impuls vzw - Algemene vergadering 18/09/2019 Beraadslagen agenda en bepalen mandaat van de volmachtdrager

Feiten en context
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Volgens artikel 8 in de statuten van EVA Jeugdhuis Impuls 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 25 maart 2019 waarbij het B-lid en het
plaatsvervangend B-lid voor EVA Impuls vzw werden aangeduid

Motivering
De gemeenteraad moet zich uitspreken over de agendapunten van de algemene vergadering
van 18/09/2019 en moet ook het stemgedrag van zijn vertegenwoordigers bepalen. Het B-lid
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 Jeugdhuis Impuls vzw op 18 september 2019 met als
agendapunten:
1. Verwelkoming
2. Goedkeuring verslag 25/06/2019
3. Goedkeuren jaarrekening 2018
4. Goedkeuren begroting 2019
5. Verkiezing nieuw bestuur
6. Evaluatie 60-uren
7. Stand van zaken in verband met de werking
8. Varia
9. Bepalen datum volgende vergadering
Artikel 2.
De vertegenwoordiger van de gemeente, schepen Laure Reyntjens die zal deelnemen aan de
algemene vergadering van EVA Jeugdhuis vzw van 18 september 2019 wordt opgedragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.
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POLS - Jaarverslag 2018 - kennisname

Feiten en context
Het financieel en inhoudelijk jaarverslag werd op 5 april 2019 door de raad van bestuur van
POLS goedgekeurd en ter kennisgeving op de agenda van de gemeenteraad geplaatst.
Hogere regelgeving


Decreet lokaal bestuur

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 1 maart 2010 houdende oprichten en goedkeuren
statuten van de projectvereniging Platform Omgeving Leie en Schelde (POLS) voor de
periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2015
Besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 houdende de verlenging van de
werkingsperiode van de projectvereniging Platform Omgeving Leie en Schelde (POLS)
voor de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020
Besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 houdende de kennisname van de
nota inzake cultuuroverleg en –communicatie van de projectvereniging Platform

Gemeente De Pinte

24/39

Omgeving Leie en Schelde (POLS) voor de periode 2014 - 2019
Besluit:
Enig artikel.
Er wordt kennis genomen van het financieel en inhoudelijk jaarverslag 2018 van
Projectvereniging Platform Omgeving Leie Schelde (POLS).
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Oprichting Intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Cultuurregio
Leie Schelde'

Feiten en context
Situatieschets
Met het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking stimuleert de Vlaamse overheid de lokale
besturen om regionale, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aan te gaan op het vlak
van cultuurbeleid. Centraal in het nieuwe decreet staat ‘verbinding’ zowel tussen culturele
sectoren en disciplines: kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel werk en
amateurkunsten, als tussen het lokale en het Vlaamse niveau. Naast verbinding stimuleert het
decreet samenwerking met andere beleidsdomeinen. Voor de hand liggend zijn onderwijs en
welzijn, maar ook samenwerking met toerisme, ruimtelijke ordening, economie, onroerend
erfgoed en sport wordt aangemoedigd.
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vervullen een regisseursrol als verbinder,
facilitator en verduurzamer van het bovenlokale culturele veld. Ze worden opgericht om
duurzame voorwaarden te creëren om geïntegreerd bovenlokaal cultuurwerk te ontwikkelen,
in stand te houden, en te verspreiden.
Vanuit de reeds bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ZOVLA en POLS
hebben de schepenen van cultuur, de cultuurambtenaren en de bibliothecarissen van de regio
Leie-Schelde zich de voorbije maanden samen aan tafel gezet. Daaruit is het plan gegroeid
om vanuit de projectvereniging POLS een nieuwe dimensie te geven aan de regionale
intergemeentelijke samenwerking op het vlak van cultuur.
Aanvraagdossier
In bijlage van deze nota kan u het aanvraagdossier vinden dat op 1 oktober 2019 moet
ingediend worden. Het dossier start met een overzicht van de werking van POLS en ZOVLA.
Hoofdstuk twee is een omgevingsanalyse van de regio waaruit de visie (hoofdstuk 3)
ontwikkeld werd. Hoofdstuk 4 bevat de strategische doelstellingen en acties.
Er moet worden opgemerkt dat de (huidige) erfgoedcel binnen POLS (= erfgoedcel Leie
Schelde) niet via deze nieuwe IGS wordt gefinancierd. De erfgoedcel krijgt subsidies via het
erfgoeddecreet (uitvoering cultureel-erfgoedconvenant). De erfgoedcel zal volgend jaar ook
een nieuw dossier moeten indienen, Zwalm en Kruisem zullen hier voorlopig niet aan
deelnemen (zij zijn betrokken bij de opstart van de nieuwe Erfgoedcel Vlaamse Ardennen).
Financiële inbreng gemeenten
De Vlaamse subsidie voor een IGS bedraagt jaarlijks maximum 100.000 euro, waarbij het IGS
hetzelfde bedrag via eigen middelen inbrengt. Gesteld dat het dossier volledig gesubsidieerd
wordt, moeten de gemeenten 100.000 euro inbrengen. De regio telt 126.528 inwoners, om
het maximale bedrag in te brengen dient elke gemeente 0,79 euro per inwoner in te leggen.
De eigen bijdrage voor een erfgoedcel bedraagt 30.822 euro voor 102.740 inwoners (zonder
Zwalm en Kruisem), dit komt op 0,30 euro per inwoner.
De gemeentelijke jaarlijkse inbreng bedraagt in dit scenario dus 1,1 euro per inwoner (of voor
De Pinte 11.648,09 euro). De huidige gemeentelijke bijdrage aan de projectvereniging POLS
bedraagt 0,5 euro per inwoner.
Hogere regelgeving


Bovenlokaal Cultuurdecreet van 15 juni 2018

Adviezen




Het voorstel van de raad van bestuur van POLS tot wijziging van de statuten van 9 juli
2019
Advies Cultuurraad De Pinte van 17 juni 2019
Advies Beheersorgaan Bibliotheek De Pinte van 19 juni 2019
Gemeente De Pinte
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Goedkeuring wordt verleend aan de naamwijziging van projectvereniging ‘Platform Omgeving
Leie Schelde naar Intergemeentelijke Projectvereniging ‘Cultuurregio Leie Schelde’
Artikel 2.
Goedkeuring wordt verleend aan de toetreding met ingang van 1 januari 2020 van de
gemeenten Kruisem en Zwalm tot de projectvereniging.
Artikel 3.
Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel van statutenwijziging van de intergemeentelijke
projectvereniging ‘Cultuurregio Leie Schelde’.
Artikel 4.
De statuten worden als bijlage toegevoegd aan onderhavig besluit.
Artikel 5.
Goedkeuring wordt verleend aan de nota cultuurnota Cultuurregio Leie Schelde.
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Zefier cvba - Kapitaalverhoging van de rekeningsector B (Portfineco)

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 gemeente heeft via Zefier de Strategische Participaties onderschreven die Zefier verkregen
heeft na een herstructurering van de Vlaamse financieringsverenigingen.
Eén van die Strategische Participaties is Portfineco. In de desbetreffende rekeningsector (B)
heeft de gemeente een aandeel van 0,27% dat een kapitaal vertegenwoordigt van 2.737,50
euro.
Portfineco heeft in het kader van bijkomende investeringen in windturbines in de haven van
Zeebrugge te kennen gegeven dat een kapitaalverhoging van 1.600.000 euro noodzakelijk zal
zijn. De kapitaalverhoging zal plaatsvinden in het najaar nadat de betrokken vennoten van
Zefier formeel geraadpleegd zijn en bereid gevonden zijn om het deel van Zefier, m.n. EUR
800.000, te onderschrijven.
Bij iedere investering door Zefier moet er steeds een verzoek van de betrokken vennoten aan
vooraf te gaan en een vennoot kan dus nooit zonder toestemming geacht worden te hebben
geïnvesteerd in een Strategische Participatie.
Zefier vraagt de gemeente een dergelijk verzoek te richten om pro rata het deel in het
kapitaal van de rekeningsector de kapitaalverhoging te onderschrijven, m.n. 2.200,00 euro.
Er wordt tevens de mogelijkheid geboden voor een groter bedrag in te schrijven voor het
geval bepaalde vennoten niet op of voor minder dan hun pro rata deel zouden inschrijven, en
met als bovengrens het bedrag van de maximale investeringsverbintenis (EUR 800.000).
Hogere regelgeving




Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en in het bijzonder op artikel
41
Statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 8, 12 en 1

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2019 in verband met de garantieverklaring
strategische participaties

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Gemeente De Pinte
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Artikel 1.
De gemeenteraad van De Pinte verzoekt Zefier in naam en voor rekening van de gemeente
het haar toekomende investeringsbedrag te onderschrijven zoals dat blijkt uit het
investeringsvoorstel van Zefier m.n. 2.200,00 euro.
Artikel 2.
Indien niet alle vennoten het hun toekomende investeringsbedrag onderschrijven, wordt voor
zover mogelijk een bijkomend investeringsbedrag onderschreven van 516,28 EUR.
Artikel 3.
De gemeenteraad besluit deze investering te financieren, door middel van overboeking van
kapitaal van rekeningsector A, waartoe de gemeente Zefier voor de goede orde en voor
zoveel als nodig uitdrukkelijk toe verzoekt.
Artikel 4.
Voor zover het uit rekeningsector A over te boeken kapitaal ontoereikend zou zijn, verzoekt
de gemeente Zefier om het saldo voor rekening van de gemeente te financieren door middel
van vreemd vermogensfinanciering aangegaan door Zefier, in het kader waarvan de
gemeente voor de goede orde en voor zoveel als nodig bevestigt dat de gemeente de
financiering die Zefier in haar naam en voor haar rekening zal aangaan uitdrukkelijk
waarborgt in overeenstemming met artikel 13 van de statuten.
IZ- ICT
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ICT Aankoopcentrale - Stad Brugge en andere entiteiten voor drie jaar
en driemaal met één jaar verlengbaar - intekenen

Feiten en context
Stad Brugge fungeert als aankoopcentrale voor verschillende leveringen, werken en diensten
m.b.t. ICT waarbij verschillende organisaties kunnen aansluiten. Dit houdt in dat elke
deelnemende organisatie op basis van de overeenkomst hun eigen bestellingen kan plaatsen
en aankopen kan doen tegen dezelfde voorwaarden.
De Stad Brugge treedt op als aankoopcentrale voor een diversiteit aan entiteiten die ook
gebonden zijn aan de wet overheidsopdrachten. Die potentiële afnemers van onderhavige
opdracht van leveringen zijn o.a. Vlaamse steden, gemeenten en haar Vzw’s, AGB’s,
parkeerbedrijven, cultuurcentra en scholen en Vlaamse OCMW ’s en Zorgverenigingen.
De facturatie verloopt rechtstreeks naar deze eventuele andere afnemers. De nodige
gegevens zullen ten gepaste tijde door de afnemers aan de dienstverlener worden
overgemaakt. Eens een andere afnemer een bestelling heeft geplaatst staat deze afnemer ook
zelf in voor de leiding en het toezicht op de opdracht in de zin van artikel 11 van KBuitvoering, alsook voor de algemene opvolging van de bestelling en verdere toepassing van
het bestek en de algemene en bijzondere aannemingsvoorwaarden.
Hogere regelgeving







Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten van 17 juni 2016
Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 18 april 2017
Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari
2013, laatst gewijzigd bij KB van 22 juni 2016
Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van
16 februari 2017
Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
van hun werk, en latere wijzigingen
Wet van 20 maart 1991 en zijn wijzigingen houdende regeling van de erkenning van
aannemers van werken

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 betreffende het definiëren begrip
dagelijks bestuur

Motivering
Gemeente De Pinte
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De aanbestedende overheid die beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de
verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.
Conform het begrip dagelijks bestuur kan er beroep worden gedaan op de aankoopcentrale
voor werken, leveringen of diensten waarvoor de nodige budgetten beschikbaar zijn via de
exploitatiebudgetten of via de nominatieve opdrachten toegewezen aan het college van
burgemeester en schepenen.
De beslissing om toe te treden tot een aankoopcentrale komt toe aan de gemeenteraad, op
grond van artikel 40, §2 DLB: ‘De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan
daarvoor algemene regels vaststellen.’
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
Er wordt ingetekend op de "ICT Aankoopcentrale – Stad Brugge en andere entiteiten voor drie
jaar en driemaal met één jaar verlengbaar" voor perceel 1 Hardware, perceel 2 Software en
perceel 11 Audiovisuele oplossingen.
ROM-Milieu
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Beheersoverdracht uitbating recyclagepark - principebeslissing

Feiten en context
Gemeente De Pinte trad in 1986 toe tot de Intercommunale Vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland (IVM). De benaming is sinds 2003 veranderd
naar ‘Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland’
(IVM o.v.). In 2010 is de vereniging verlengd met een duurtijd van 18 jaar (tot 17 februari
2028).
Voor de dienstverlening is het om praktische, organisatorische en economische redenen
aangewezen dat dit intergemeentelijk wordt aangepakt. De Pinte wil dan ook op termijn
streven naar meer uniformiteit en een gezamenlijk afval- en materialenbeleid binnen de
afvalintercommunale.
De overdracht heeft enkel betrekking op de uitbating (personeel) en het beheer van de
afvalstromen (huur containers, ophaling en verwerking). Het bepalen van de
toegangsvoorwaarden en de tarifering blijft een exclusieve gemeentelijke bevoegdheid. De
afvalfracties waarvoor op heden nog een overeenkomst loopt met een derde partij (bv.
Ateljee) maken geen deel uit van de beheersoverdracht.
Vooraleer het gemeentepersoneel van het recyclagepark kan overgaan naar IVM dient de
gemeentelijke rechtspositieregeling te worden aangepast, dit conform art 185 van het decreet
lokaal bestuur.
Hogere regelgeving






Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere
wijzigingen
Decreet van 23 december 2011 (Materialendecreet) betreffende het duurzaam beheer
van materiaalkringlopen en afvalstoffen
Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 (Vlarema) tot vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen en latere wijzigingen
Uitvoeringsplan van 16 september 2016 voor huishoudelijk afval en gelijkaardig
bedrijfsafval van de Vlaamse regering en latere aanpassingen

Vorige beslissingen


Beslissing van de gemeenteraad van 22 juni 2009 m.b.t. de verlenging van de
opdrachthoudende vereniging voor een termijn van 18 jaar, met ingang van
18/02/2010 en lopende tot en met 17/02/2028

Plaats in meerjarenplan en budget


2019/0.AFVAL/0300-02/614421/GEMEENTE/DZM/IP-GEEN

Gemeente De Pinte
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat principieel akkoord om de exploitatie van het gemeentelijk
recyclagepark over te dragen aan IVM.
Artikel 2.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900
Eeklo.
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Politieverordening betreffende de inzameling en het beheer van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Feiten en context
Het Uitvoeringsplan met betrekking tot huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen dat in 2016 (de wijzigingen) van kracht werd zorgde voor een aantal
aanpassingen die in de politieverordening moeten worden doorgevoerd. De gemeente stopte
enkele jaren terug al met de inzameling van PMD op het recyclagepark en de ophaling van
groenafval aan huis. Al deze zaken dienden ook nog te worden aangepast, alsook het
stopzetten van de gratis beurten.
De commissie afvalbeheer en de MINA-raad gaf hierover reeds advies in 2017.
Al de wijzigingen werden in het geel aangeduid.
Hogere regelgeving







Decreet Lokaal Bestuur
Nieuwe gemeentewet
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA), waaruit blijkt dat prijsvorken moeten worden vastgesteld waarbinnen de
tarieven voor grofvuil en steenpuin moeten vallen
Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van 16
september 2016 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen


beslissing van de gemeenteraad van 15 december 2014 mbt politieverordening
betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen

Verdaagd met eenparigheid van stemmen.
Motivatie stemgedrag
Gezien de ter zitting aangebrachte opmerkingen dat er tegenstrijdigheden staan in deze
verordening en het GAS-reglement,alsook het feit dat een aantal gewijzigde artikelen niet
volledig juridisch correct zijn, wordt voorgesteld dit agendapunt te verdagen naar de volgende
zitting van de gemeenteraad.
Verdaagd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Dit agendapunt wordt verdaagd en opnieuw geagendeerd op de gemeenteraad van september
2019.
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Retributiereglement op het gebruik van het gemeentelijk
recyclagepark

Gemeente De Pinte
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Feiten en context
In een politieverordening kunnen geen tarieven worden opgenomen. Gezien dit wel nog het
geval was in de verordening van 2014, moet een afzonderlijk retributiereglement worden
opgemaakt waarin de tarieven worden opgenomen.
Het Vlarema (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen) voorziet dat er geen gratis aanvoerbeurten mogen toegestaan worden op het
recyclagepark voor een aantal betalende fracties (sinds 2014 voor grof vuil en steenpuin).
Daarom dienen de gratis beurten stopgezet te worden.
Hogere regelgeving






Decreet Lokaal Bestuur
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA), waaruit blijkt dat prijsvorken moeten worden vastgesteld waarbinnen de
tarieven voor grofvuil en steenpuin moeten vallen
Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van 16
september 2016 en latere wijzigingen

Adviezen



Advies van de Commissie Afvalbeheer van 31 mei 2017 en 20 december 2017
Verslag van de MINA-raad van 15 juni 2017

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
In de eerste zone, de gratis zone, kan elke bezoeker volgende afvalstoffen zonder enige
vergoeding deponeren:
autoaccu’s, batterijen, AEEA, frituurvetten en –oliën, hol glas, kringloopgoederen, minerale
olie, metalen, papier en karton, piepschuim, textiel en leder, TL- en UV-lampen, vlak glas,
autobanden en eventueel latere uit te breiden fracties.
Artikel 2.
Bij elk bezoek aan het betalend gedeelte van het recyclagepark wordt een retributie betaald.
Volgende retributies worden vastgesteld voor de betalende fracties op het recyclagepark met
ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
Particulieren, verenigingen,
2020 - 2025
scholen
- gewone auto + voetgangers/fietsers: basisbedrag
- auto met aanhangwagen en bestelwagens: basisbedrag
x2
- bestelwagen met aanhangwagen: basisbedrag x 3
1e - 4e bezoek
1 euro
= basisbedrag
Retributie betalende fracties
5e- 8e bezoek
2 euro
= basisbedrag
op het recyclagepark
9e- 12e bezoek
3 euro = basisbedrag
13e - 16e bezoek 4 euro = basisbedrag
…..
Uitzondering: cementgebonden asbest kan jaarlijks
tot 200 kg gratis aangeboden worden
Zelfstandigen en kmo’s
2020 - 2025
Retributie betalende fracties
op het
40 euro/bezoek
recyclagepark
Artikel 3.
De vergoeding is verschuldigd door de persoon die het afval aanbiedt op het recyclagepark.
Deze persoon is een inwoner van De Pinte met geldige EID kaart of met een voorlopige
toegangskaart of handelaarskaart uitgereikt door de gemeente.
Artikel 4.
Gemeente De Pinte
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Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de ontvangst (retributie, andere kosten, …)
ingevorderd conform het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019, retributiereglement
voor het innen van fiscale en niet-fiscale vorderingen.
Artikel 5.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd met de praktische organisatie
voor de invoering van de retributies.
Artikel 6.
De gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2014 betreffende de politieverordening
betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
wordt opgeheven vanaf 1 januari 2020.
Artikel 7.
Dit retributiereglement wordt van kracht op 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 en
bekendgemaakt conform de voorwaarden van het decreet lokaal bestuur.
Artikel 8.
Afschrift van onderhavige beraadslaging zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de
provinciegouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en de I.V.M.
Gron dzaken
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Keistraat - ereloon studiebureau heraanleg fietspaden

Feiten en context
Op 16 januari 2015 vond de voorlopige oplevering plaats van de aanleg van fietspaden langs
de Keistraat en langsheen de Snijafdreef/Mieregoed.
Na overleg met de opdrachtgevende besturen werd beslist dat de werken zich in staat van
voorlopige oplevering bevinden maar werden volgende afspraken gemaakt:
 Op de cementbetonverharding van het fietspad zal bijkomend een hydrofobeerlaag
worden aangebracht door de aannemer. De kosten voor deze werken worden
gedragen door de aannemer. de werken zullen ten laatste op 30 juni 2015 uitgevoerd
zijn.
 De waarborgperiode wordt verlengd tot 31 december 2018
 De aanwezige scheurvorming in het cementbeton kan aanvaard worden doch deze
toestand zal eveneens geëvalueerd worden op het einde van de waarborgperiode.
Door de ontwerper zal omtrent deze scheurvorming een inventarisatie worden
opgemaakt. Deze inventarisatie zal ten laatste op 28 februari 2015 worden
overgemaakt aan de verschillende partijen.
De aannemer heeft de definitieve oplevering aangevraagd op 26 maart 2019. De definitieve
oplevering vond plaats op 29 april 2019. Er werden geen opmerkingen genoteerd.
Op 20 mei 2019 ontving het gemeentebestuur de eindfactuur van het ereloon van studieburo
Goegebeur. Het ereloon bedraagt in totaal 8.236,96 euro (excl. btw) ten laste van gemeente
De Pinte. Hiervan was reeds 6.061,28 euro betaald. Het aan te rekenen saldo bedraagt
2.177,68 euro (excl. btw) of 2.634,99 euro (incl. btw).
Vorige beslissingen


Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 mei 2019 betreffende
de goedkeuring van het PV van definitieve oplevering

Motivering
Het ereloon van studieburo Goegebeur voor de aanleg van fietspaden in de Keistraat en
Snijafdreef/Mieregoed bedraagt in totaal 8.236,96 euro (excl. btw) ten laste van gemeente De
Pinte. Hiervan was reeds 6.061,28 euro betaald. Het aan te rekenen saldo bedraagt 2.177,68
euro (excl. btw) of 2.634,99 euro (incl. btw). Dit budget is echter niet meer voorzien.
Plaats in meerjarenplan en budget


2019/020001.31/0200-01/214300/GEMEENTE/GZN/IP-WEGEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Gemeente De Pinte
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Enig artikel.
De eindstaat van het ereloon van studieburo Goegebeur voor de aanleg van fietspaden in de
Keistraat en Snijafdreef/Mieregoed bedraagt 2.177,68 euro (excl. btw) of 2.634,99 euro (incl.
btw). De gemeenteraad geeft toestemming om in een volgende budgetwijziging 2019 het
nodige investeringskrediet te voorzien.
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Krekelstraat - aanstellen dienstverlener opmaak studie heraanleg

Feiten en context
In het kader van de opmaak "Aanstellen van een dienstverlener voor het opmaken van een
studie voor uitvoeren van de heraanleg van de Krekelstraat en de Eedstraat op het
grondgebied van Stad Gent en de gemeente De Pinte - goedkeuring procedure (DOM061-18011-Z (grondgebied Gent) en DOM-036-16-001-Z (grondgebied De Pinte))" werd door
TMVW/Farys een bestek opgemaakt.
De totaalprijs van de uit te voeren werken wordt geraamd op 2.706.492,00 euro (excl. btw),
verdeeld als volgt:
 Stad Gent - 2.266.792,00 euro (excl. btw) waarvan
o 1.687.390,00 euro (excl. btw) rioleringswerken
o 579.402,00 euro (excl. btw) wegeniswerken
 Gemeente De Pinte - 439.700,00 euro (excl. btw) waarvan
o 327.310,00 euro (excl. btw) rioleringswerken
o 112.390,00 euro (excl. btw) wegeniswerken
De studieopdracht wordt geraamd op 271.000,00 euro (excl. btw).
Het aandeel van De Pinte in de studiekosten bedraagt 11.246,50 euro (excl. btw). In de
meerjarenplanning werd er reeds 5.000 euro voorzien.
Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 29 januari 2018 betreffende de
samenwerkingsovereenkomst

Motivering
Voor de heraanleg van de Krekelstraat dient een studiebureau aangesteld te worden.
Plaats in meerjarenplan en budget


2019/020001.41/0200-01/214307/GEMEENTE/GZN/IP-WEGEN

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het bestek "Aanstellen van een dienstverlener voor het opmaken van een studie voor
uitvoeren van de heraanleg van de Krekelstraat en de Eedstraat op het grondgebied van Stad
Gent en de gemeente De Pinte - goedkeuring procedure (DOM061-18-011-Z (grondgebied
Gent) en DOM-036-16-001-Z (grondgebied De Pinte))", opgemaakt door TMVW/Farys, wordt
goedgekeurd.
Artikel 2.
De gemeenteraad geeft toestemming om in een volgende budgetwijziging 2019 het
investeringskrediet van deze actie te verhogen met 10.000 euro naar 15.000 euro.
Financiën
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OCMW - jaarrekening 2018 - kennisname

Feiten en context
De gemeenteraad dient, overeenkomstig artikel 145 en 174 van het oude OCMW-decreet,
kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van het OCMW en desgevallend zijn opmerkingen
over te maken aan de gouverneur.
De jaarrekening 2018 bestaat, overeenkomstig artikel 30 van voormeld besluit van 25 juni
2010, uit:
Gemeente De Pinte
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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





OCMW decreet van 19 december 2008
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

Motivering
De OCMW-raad van 24 juni 2019 stelde de jaarrekening 2018 vast.
De documenten werden ontvangen 19 juli 2019, waardoor de toezichtstermijn van 50 dagen
afloopt op 7 september 2019.
De jaarrekening 2018 heeft een:
 gecumuleerd budgettaire resultaat van 3 243 929,54 euro;
 overgedragen overschot van 356 068,92 euro dat bestaat uit een operationeel tekort
van 340 493,28 euro, een financieel overschot van 15 325,64 euro en een
uitzonderlijk overschot van 250 euro;
 balansresultaat op 31 december 2018 van 8 437 050,14 euro in activa en van 8 437
050,14 euro in passiva.
Het decreet lokaal bestuur dat in werking treedt vanaf 01 januari 2019 stipuleert dat de
gemeente er voor zorgt dat het OCMW dat de gemeente bedient steeds zijn financiële
verplichtingen kan nakomen.
Het lokaal bestuur De Pinte stapte per 01/01/2019 als piloot in op BBC2020 wat betekent dat
er technisch vanuit de gemeente geen dotatie meer gegeven wordt aan het OCMW.
Het is daarom niet meer aangewezen om het overschot uit de jaarrekening 2018 over te
maken aan de gemeente.
De gemeenteraad gaat over tot de stemming betreffende artikel 2 van het besluit.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt kennis genomen van de jaarrekening 2018 van het OCMW De Pinte.
Artikel 2.
De gemeenteraad gaat akkoord om het overschot uit de autofinancieringsmarge uit de
jaarrekening 2018 niet terug te vragen.
Artikel 3.
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2018.
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Financiële rapportering 2018 - kennisname

Feiten en context
De financiële rapportering 2018 geeft een overzicht van de:
 thesaurietoestand
 liquiditeitsprognose
 evolutie van de budgetten
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voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole
debiteurenbeheer.

Hogere regelgeving



Gemeentedecreet
Decreet lokaal bestuur

Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2019 houdende goedkeuring van de
jaarrekening 2018;
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 augustus 2019
houdende kennisname van het financieel rapport 2018.

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad neemt kennis van het financieel rapport 2018 zoals gehecht in bijlage.
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Nominatieve subsidies 2019 – reglement versie GR 20190826

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 29 april 2019
wordt aangepast.
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 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
Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 houdende vaststellen nominatieve
subsidies 2019
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2019 waarbij de
financiële procedures in afwachting van uitwerking organisatiebeheersingssysteem
goedgekeurd werd

Adviezen
Gemeente De Pinte
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Gunstig visum 2019/08
Motivering
Er is een tekort van 75,50 euro voor de bijdrage aan het Platform Omgeving Leie Schelde. De
voorziene bijdrage was gebudgetteerd op basis van het aantal inwoners van 01.01.2018. Het
inwoners-aantal is gestegen van 10.507 naar 10.682 op 01.01.2019, wat de basis vormt voor
de bijdrage in 2019.
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 29 april 2019
wordt opgeheven vanaf heden.
Artikel 2.
De gemeenteraad kent de 'nominatieve subsidies 2019 versie GR 20190826' 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 bijdrage POLS 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.
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Meerjarenplan - kredietverschuiving 2/2019 - 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;
 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.
Gemeente De Pinte
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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 OCMW werd vastgesteld
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 het
meerjarenplan - kredietverschuiving 1/2019 goedgekeurd werd
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2019 waarbij de
financiële procedures in afwachting van uitwerking organisatiebeheersingssysteem
goedgekeurd werd

Motivering
Op basis van het nazicht kwartaal 2 van 2019, de standopgave en de input vanuit de diensten
werd de meerjarenplankredietverschuiving 2019/2 opgesteld (zie bijlage).
De voorgestelde verschuivingen wijzigen 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 2019/2 - deel gemeente wordt door de gemeenteraad
ter kennisgenomen.
Gemeente raad
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Toekomstvisie voor de gemeentelijke begraafplaatsen in De Pinte en
Zevergem (punt aangevraagd door raadslid Claeys)

Feiten en context
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn in De Pinte ontstaan vanuit de klassieke ‘kerkhoven’.
In Zevergem nog rondom de kerk, in De Pinte sedert 1905 op de hoek aan de PolderdreefVredestraat. In méér dan een eeuw tijd is de bevolking van De Pinte niet alleen
vervijfvoudigd, ook de tradities in de uitvaartcultuur zijn gewijzigd. Zo zien we een evolutie
van een klassieke teraardebestelling in een graf in de grond, het zgn. ‘zandgraf ‘ of een
kelder naar crematies, waarbij de urne in een urnenkelder of thuis wordt bewaard, of een
uitstrooïïng op de strooiweide plaatsvindt.
Er is een aanzet gebeurd om de begraafplaatsen op te waarderen, maar dit moet nu verder
uitgewerkt worden in een actieplan om zo van onze begraafplaatsen écht sfeervolle plekken te
maken, die niet alleen dienen als herdenkplaats van onze overledenen, maar ook uitnodigen
om te bezinnen en tot rust te komen.
Motivering
Gelet op de aanzet die reeds vorige legislatuur werd gegeven aan de opwaardering van de
begraafplaatsen.
Gelet op de klimatologische omstandigheden en het intensieve onderhoud van de huidige
invulling van de begraafplaatsen.
Gemeente De Pinte
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Overwegende gewijzigde gebruiken en inzichten inzake teraardebestelling en herdenken van
de overledenen.
Overwegende dat in het verleden enkel bovengrondse grafmonumenten werden
verwijderd, niet de ondergondse grafresten, noch zones werden ‘ontknekeld’.
Overwegende dat begraafplaatsen met een groen karakter tussen de bomen beter bestand
zijn tegen de gevolgen van de opwarming van de aarde.
Gelet op het ter zitting aangebracht amendement om het voorstel van besluit aan te passen
en waarbij wordt voorgesteld om volgend artikel ter stemming voor te leggen:
" Enig artikel:
De gemeenteraad geeft opdracht aan het College van Burgemeester en Schepenen om de
opwaardering van de begraafplaatsen verder te zetten."
Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte onthoudt zich omdat het engagement van het bestuur niet ver genoeg gaat
en de opmaak van een beheers- en inrichtingsplan noodzakelijk is.
De gemeenteraad gaat akkoord met 13 stemmen voor en 6 onthoudingen met volgend
amendement:
De gemeenteraad geeft opdracht aan het College van Burgemeester en Schepenen om de
opwaardering van de begraafplaatsen verder te zetten.
Met 13 stemmen voor (Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure
Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Guy Blomme, Antoine Van Nieuwenhuyze,
Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche),
6 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe
Van Den Abbeele, Ina Quintyn)
Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad geeft opdracht aan het College van Burgemeester en Schepenen om de
opwaardering van de begraafplaatsen verder te zetten.
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Mondelinge vragen

Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een mondelinge vraag wil stellen,
wordt genoteerd:
Raadslid Verleyen: drie vragen
Raadslid Vermeyen: twee vragen
Raadslid Vanbiervliet: twee vragen
Raadslid Claeys: één vraag
Raadslid Van Nieuwenhuyze: twee vragen
De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.
2019/CV/7: Raadslid Verleyen wenst te melden dat op de buslijn 76, de halte aan het
tennisplein niet meer is voorzien. De nieuwe halte is nu ter hoogte van het sociaal huis. Ze
vraagt of de gemeente hiervan op de hoogte werd gebracht en enig inspraak heeft in gehad.
Er wordt geantwoord dat de gemeente hiervan op de hoogte werd gesteld. De halte aan het
tennisplein werd niet langer voorzien omwille van schade wegens de drempel. Er werd vanuit
de gemeente ook een brief gericht met de vraag om in het bustraject een lus via de
wereldwinkel te voorzien.
2019/CV/8: Raadslid Verleyen heeft vervolgens kunnen vaststellen dat het Europaplein vaak
vol staat geparkeerd. Dit is meestal het gevolg van het feit dat mensen daar worden
opgehaald voor groepsuitstappen. Ze vraagt of daarvoor alternatieve plaatsen kunnen
voorzien worden. Er wordt geantwoord dat dit werd besproken in de mobiliteitsraad. Er zullen
nog brieven worden gericht naar scholen en verenigingen met de vraag om de opstapplaats
voor uitstappen niet meer te voorzien aan het Europaplein, maar eerder uit te wijken naar de
parking van de Makro.
Gemeente De Pinte

37/39

2019/CV/9: Tot slot vraagt raadslid Verleyen om de cijfers te kunnen verkrijgen van het
aantal wijkwerkers. Deze vraag werd al eens eerder gesteld. Er wordt geantwoord dat deze
cijfers ook reeds eerder zijn doorgegeven maar gezien de vraag is er wellicht iets fout gelopen
per mail en zullen ze nog eens worden doorgestuurd.
2019/LV/5: Raadslid Vermeyen wenst te verwijzen naar de eerder gegeven bemerking dat
het gemeentelijk reglement inzake het aanbrengen van publicaties en affiches niet wordt
nageleefd. Zo hangen er nog steeds affiches aan verkeersborden en op ronde punten, zelfs
aangebracht door eigen gemeentelijke diensten. Er wordt geantwoord dat dit nog eens extra
zal worden benadrukt en doorgegeven aan de diensten om hiermee rekening te houden.
2019/LV/6: Vervolgens wenst raadslid Vermeyen meer informatie te verkrijgen over de
borden 'Speelstraat' die overal in de gemeente werden opgehangen. Er wordt geantwoord dit
een vergissing betrof van de externe firma die deze borden heeft geleverd. Het was wel
degelijk de bedoeling dat er borden met 'spelende kinderen' zou worden geleverd maar bij de
levering vorig jaar werd deze vergissing niet opgemerkt. Er werd dit jaar werk gemaakt van
de nieuwe borden waarbij meteen ook werd vastgesteld dat het om foutieve borden ging. Er
wordt vanuit de dienst voorgesteld om deze te overplakken.
2019/WV/13: Raadslid Vanbiervliet vraagt of er kan worden nagegaan om de facturen voor
de opvang van EVA Onsa aan de ouders voortaan via domiciliëringsopdracht te laten
verlopen. Momenteel worden de facturen overgemaakt via mail op het gevaar af dat er wel
eens een betaling over het hoofd wordt gezien. Er wordt geantwoord dat de vraag terecht is
en er in overleg met de administratie dit verder zal worden bekeken.
2019/WV/14: Raadslid Vanbiervliet wenst vervolgens te verwijzen naar de opstelling van de
verkeersremmende bloembakken in het Kruisken. Hij heeft vastgesteld dat deze opstelling
werd veranderd en wenst hierbij te vernemen wat hierbij de bedoeling is. Er wordt
geantwoord dat er 2 soorten opstellingen werden voorgesteld maar dat er na inspraak werd
geopteerd voor de tweede opstelling. Er zal ook nog een aanvullend reglement hiervoor
worden opgemaakt.
2019/HC/1: Raadslid Claeys wenst de stand van zaken te vernemen met betrekking tot haar
vraag over de bronbemaling die ze in de gemeenteraad van april heeft gesteld. Er wordt
geantwoord dat intussen de mogelijkheden tot verdere voorwaarden werden bekeken.
Qua hergebruik stelt er zich op heden bovendien ook een juridisch probleem gezien het om
grondwater gaat. Gebruik van dit water moet beschouwd worden als ‘grondwaterwinning’ wat
niet alleen vergunningsplichtig, maar tevens ook heffingsplichtig is. De wetgeving moet hier
dus nog aangepast worden zodat dit minstens in periodes van droogte wel nuttig kan worden
toegepast.
Het departement Omgeving is bereid om de huidige wetgeving te herbekijken. In afwachting
van een aanpassing van de Vlarem wetgeving, past het schepencollege voortaan volgende 2
bijkomende voorwaarden toe:




Bij de plaatsing van een ondergrondse constructie (regen- of septische put, kelder,
zwembad, ...) wordt de bronbemaling stopgezet van zodra deze constructie is
geplaatst. De exploitant voorziet de nodige gewichten om te vermijden dat de
constructie omhoog wordt gestuwd. Indien de constructie met water wordt gevuld, zal
naargelang de vordering van de werken dit gebufferde water geleidelijk aan opnieuw
op het perceel worden geïnfiltreerd.
De exploitant stelt het bemalingswater ter beschikking van de buren die tot max. 500
m³ water kunnen gebruiken zonder dat hiervoor een bijkomende melding nodig is.

2019/AVN/3: Raadslid Van Nieuwenhuyze vraagt of bij de uitrit van Magaret op de
Polderdreef de zichtbaarheid voor de fietsers kan worden vergroot door het plaatsen van een
spiegel. Dit voorstel zal aan de diensten worden doorgegeven.
2019/AVN/4: Vervolgens wenst raadslid Van Nieuwenhuyze de reden te vernemen voor de
borden te koop die nabij het recyclagepark werden opgehangen. Er wordt geantwoord dat
SOGent de gronden voor de KMO-zone te koop heeft gesteld. Onze gemeente had gehoopt
dat Stad Gent deze aan Veneco zou verkopen maar dat is niet het geval. Alleszins is het van
belang dat hierbij het RUP wordt nageleefd en dat er aandacht is voor het duurzaam aspect.
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Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

De voorzitter deelt mee dat er een algemene gemeenteraadscommissie zal doorgaan op 16
september 2019. De gemeenteraadscommissie Zorg gaat door op 4 september 2019. De
raadsleden verkregen reeds een uitnodiging.

Namens de gemeenteraad

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Gemeente De Pinte

Vincent Van Peteghem
Wd. voorzitter gemeenteraad
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