MOBILITEITSRAAD
- - Woensdag 10.07.2019 / 20u00 - Raadzaal De Pinte - leden met stemgerechtigde functie (21):
Geïnteresseerde
burgers/deskundigen

AANWEZIG
ONDERVOORZITTER /
EFFECTIEF LID GECORO

Frank Van hoorde

x

Els Van Gelder

x

AFWEZIG

VERONTSCHULDIGD

Hendrik De Speele
Johan Van Wambeke

X

Marcel Mol

X

vrije basisschool De Pinte

David Lenaerts

X

vrije basisschool Zevergem

Kristoffel Loos

X

gemeenschapsschool De Kleine Prins

Ann Stur

x

leefschool De Boomhut

Alissa Van Dingenen

x

Erasmus atheneum directie

An-Katrien Choueiri

x

één afgevaardigde uit het oudercomité of directie van elke
scholengemeenschap uit de gemeente:
VERTEGENWOORDIGER
gemeentelijke basisschool
SCHOOLRAAD

één afgevaardigde vanuit de Fietsersbond:

VOORZITTER

Joe Rogge

één afgevaardigde vanuit de MINA-raad:

Guy Maes

één afgevaardigde vanuit de Seniorenraad:

Anniek Decock

één afgevaardigde vanuit de Jeugdraad:

Jules Vertriest

één afgevaardigde vanuit de GECORO:

Peter Hofman

één afgevaardigde van de lokale ondernemersraad:

Luc Vermassen

x

x
x
x
x

één afgevaardigde vanuit elk afdeling van de Gezinsbond:
Gezinsbond De Pinte

Eric Verstuyft

X

Gezinsbond Zevergem

Luc Van Melckebeke

X

leden met waarnemende functie (6):
de schepen bevoegd voor Mobiliteit:

Benedikte Demunck

de schepen bevoegd voor Openbare werken:

Willem Rombaut

x
x

Ruimte

Kenny De Vrieze

NVA

Leen Gryffroy

x

x

Open VLD

Rita De Jaegher

x

CD&V

Erik Van de Velde

X

gemeentelijke administratie

Arnout Laureys

X

politiezone

Luc De Vos

x

politiezone

--

leden met raadgevende functie:

Agenda
1.
2.
3.

Goedkeuring vorig verslag
Advies statuten en samenstelling mobiliteitsraad
Varia

Deze vergadering is een extra vergadering omdat er op 26 juni onvoldoende stemgerechtigde leden
aanwezig waren om geldig advies uit te brengen over de wijziging van de statuten van de
Mobiliteitsraad.
1.

Goedkeuring vorig verslag
Er werd één opmerking schriftelijk meegedeeld over de onduidelijkheid rond het
stemgerechtigd zijn van de plaatsvervangers. De ontwerptekst van de statuten werd al
aangepast.

2.

Advies statuten en samenstelling mobiliteitsraad
De vergadering gaat akkoord met aanpassing art. 6 waarbij de scholen iemand vanuit de
directie afvaardigen omdat zij als eerste aanspreekpunt dienen voor de gemeente. Zij kunnen
altijd plaatsvervanger aanduiden vanuit oudervereniging of ouderraad.
De raad is ook akkoord met de aanduiding van plaatsvervangers en dat het maximum aantal
deskundigen en geïnteresseerde burgers wordt verhoogd.
Er is een opmerking over titel deskundige en geïnteresseerde burgers/ vrijwilligers. Het gaat
tenslotte om allemaal vrijwilligers zowel inwoners als deskundigen daarom stelt men voor om
het woord vrijwilligers te laten vallen. Men vraagt of er zitpenningen voorzien zijn maar dat is
alleen het geval bij de GECORO omdat daar de adviezen grotere en zwaardere dossiers betreft.
Er is een opmerking over deontologie/belangenvermenging bv. van bedrijven die in de
mobiliteitsraad zetelen. De vergadering gaat akkoord om dit nergens specifiek op te nemen,
men neemt beslissing meestal unaniem en men gaat er vanuit dat éénieder volgens de eigen
deontologie handelt.
Er wordt opgemerkt dat vroeger de BINs vertegenwoordigd waren, maar dit is al sedert vorige
samenstelling niet meer het geval wellicht om reden dat de vroegere mobiliteitsraad ook over
veiligheid adviezen uitbracht.
Ook de “sportraad” is niet vertegenwoordigd, maar op het moment van de vergadering is nog
niet gekend in welke hoedanigheid die nog gaat functioneren of zelfs of die wel zal blijven
bestaan.
De vraag is ook om na de gemeenteraad van 26 augustus de uitnodiging voor de vergadering
van 25 september te sturen naar de adviesraden, geïnteresseerde burgers, deskundigen naar
hun plaatsvervangers.
Men vraagt ook om het huidige huishoudelijk reglement mee te sturen met volgende
uitnodiging.

3.

Varia
Noteer alvast de volgende data van de mobiliteitsraad in uw agenda:
 25 september 2019
 23 oktober 2019
 27 november 2019

