TOELICHTENDE NOTA VAN DE GEMEENTERAAD van 1 JULI 2019
Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

1.

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.

Besluit:
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Openbaar
Delaere Ivan, Burgemeester-voorzitter
Algemeen beleid

2.

Farys - aansluiting bij de aankoopcentrale

Aanleiding
TMVS deed een voorstel tot toetreding van hun aankoopcentrale. Het College van Burgemeester en
Schepenen ging in de vergadering van 29 mei 2019 reeds principieel akkoord met deze toetreding.
Instellingen die onderhevig zijn aan de wetgeving op overheidsopdrachten worden steeds
geconfronteerd met complexere technisch-administratieve vraagstukken en er woorden steeds meer
en meer eisen gesteld op vlak van vakspecifieke kennis.
De samenwerking op het vlak van overheidsopdrachten en/of aanbieden van facilitaire diensten kan
positieve schaaleffecten en synergiën genereren.
TMVS biedt een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging opgericht in 2017 aan. Het
toetredingsdossier wordt in bijlage toegevoegd.
De dienstverlening van TMVS kan enkel aangeboden worden aan deelnemers van TMVS.
Uit voornoemd dossier blijkt voldoende dat de autonomie van de deelnemende partners ten volle
wordt gerespecteerd.
Er wordt voldaan aan de kapitaalsinbreng én de voorgeschreven betalingsmodaliteiten zoals
beschreven in het toetredingsdossier.
Regelgeving
Wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 artikel 47 §2 en §4
Decreet lokaal bestuur
Context en argumentatie
Farys is een aankoopcentrale gegroeid uit hun watermaatschappij, waarbij de aankoopcentrale
ondertussen volledig zelfstandig werkt. Zij hebben ongeveer 90 raamcontracten lopen. Dit gaat van
de aankoop van materialen zoals AED-toestellen, wagens, voeding, meubilair, ... als ook diensten
(keuringen, waterzuivering, ...) en onderhoud (ramenwassen, liften, ...). Als de gemeente Pittem zou
instappen dan kunnen we op dit ogenblik gebruik maken van een 50-tal raamcontracten, opgesteld
van voor de laatste wijzigingen op de wet van de overheidsopdrachten; alsook van de nieuwe
opdrachten die uitgeschreven worden na onze toetreding.
De gemeente Pittem kan klant worden door middel van het aankopen van aandelen in Farys. Als
gemeente moeten we dan 1 aandeel kopen per volledige groep van 5000 inwoners. Voor ons
betekent dit dus 1 aandeel. En daarmee zijn we dan klant tot en met 2035. 1 aandeel kost 1000 EUR,
waarvan 250 EUR te volstorten. Indien het OCMW ook wil aansluiten moeten zij 1250 EUR betalen,
daarom dat veel OCWM's aansluiten via hun gemeente.
Minimaal moeten we voor 2500 EUR aan afnames doen per jaar, anders krijgen we een boete van
250 EUR. Maar er is geen enkele gemeente die problemen heeft om de 2500 EUR te behalen.
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Daarnaast bieden ze ook hun diensten aan om overheidsopdrachten door hen te laten opstellen en
opvolgen tot de uiteindelijke afhandeling van de opdracht. Daarna is het rechtstreeks tussen de
gemeente en de aangestelde leverancier.
Financiële impact
De aankoop van 1 aandeel kost de gemeente 250 EUR.
Besluit:
Artikel 1
Met ingang van 1 juli 2019 toe te treden tot TMVS, volgens de modaliteiten vastgelegd in de statuten
van TMVS en volgens het toetredingsdossier dat als bijlage aan onderhavig besluit wordt
toegevoegd.
Artikel 2
Dhr./Mevr. X voor te dragen als lid voor de Algemene vergadering van TMVS.
Artikel 3
Onderhavige beslissing aan TMVS mee te delen.
Artikel 4
Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de (verdere) uitvoering van deze
beslissing.
3.

DVV Midwest - Kennisgeving jaarverslag en jaarrekening 2018

Aanleiding
Op de algemene vergadering van DVV Midwest van 25 juni jl. werd het jaarverslag 2018 en de
jaarrekening 2018 goedgekeurd.
Regelgeving
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals gewijzigd op 18 januari
2013.
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
De statuten van DVV Midwest
Context en argumentatie
Het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 van de DVV Midwest wordt ter kennisgeving
overgemaakt aan de diverse gemeenteraden.
Beide stukken werden in bijlage toegevoegd.
Besluit:
De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 van DVV Midwest goed.
Financiën

4.

Vaststelling jaarrekening boekjaar 2018

Aanleiding
Het ontwerp van de jaarrekening van het boekjaar 2018 van de gemeente Pittem wordt door de
financieel directeur voorgelegd.
Regelgeving
Het Gemeentedecreet, artikel 172 en 174.
Het Decreet Lokaal Bestuur, artikel 595.
Het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies en de OCMW’s en het wijzigingsbesluit van 23 november 2012.
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Het 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, en latere wijzigingen.
Context en argumentatie
De jaarrekening 2018 eindigt met een resultaat op kasbasis van € 2.752.815,12 en een
autofinancieringsmarge van € 1.411.836,78.
Het balanstotaal bedraagt € 44.3722.149,77.
De staat van opbrengsten en kosten vertoont een overschot van € 680.693,33.
Een samenvatting van de jaarrekening bevindt zich in bijlage.
Besluit:
Artikel 1 : De gemeenteraad stelt de jaarrekening van het boekjaar 2018 van de gemeente Pittem
vast.
5.

Gemeentelijk retributiereglement voor de verkoop van compostrecipiënten

Aanleiding
De gemeentelijke voorraad compostrecipiënten is uitgeput en dus werd een nieuwe bestelling
compostrecipiënten gedaan worden bij IVIO. Er zijn echter nieuwe, hogere aankoopprijzen. In die
optiek wordt de verkoopprijs voor de burger ook verhoogd.
Regelgeving
 het decreet lokaal bestuur
 goedkeuring van de nieuwe prijzen door de Raad van Bestuur door IVIO op 22 mei 2018.
Context en argumentatie
Door thuiscompostering kan de hoeveelheid restafval per inwoner sterk verminderd worden. In die
optiek moet thuiscompostering dus maximaal ondersteund worden onder andere de aanbieding van
betaalbare composteringssystemen aan de gezinnen. De aankoopprijzen voor de compostvaten en
compostbakken zijn echter sinds de laatste bestelling sterk gestegen. Bijgevolg is het aangewezen om
de verkoopprijs voor de compostrecipiënten opnieuw vast te stellen conform de nieuwe prijzen. De
gemeentelijke subsidie van 50% op het eerste compostrecipiënt blijft behouden. Bijgevolg zal dus
ook de gemeentelijke tussenkomst stijgen.
Compostrecipiënt
Oude prijs
Nieuwe prijs
compostvat
21 (excl. beluchtingsstok)28 (incl. beluchtingsstok)
compostbak
65,2
70
aanbouwelement compostbak44
52
wormenbak
1,25
uit voorraad
beluchtingshaak
8
8
bodemplaat
21,5
13,30
controleluik
6,7
5,4
deksel
14,5
8
Besluit:
Artikel 1
Uitsluitend aan de inwoners van Pittem worden compostvaten, wormenbakken, compostbakken en
benodigdheden te koop aangeboden, die worden besteld bij IVIO tegen volgende prijzen:
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Compostrecipiënt/-benodigheid
Prijs in euro
compostvat
28 (incl. beluchtingsstok)
compostbak
70
aanbouwelement compostbak
52
wormenbak
1,25
beluchtingshaak
8
bodemplaat
13,30
controleluik
5,4
deksel
8
Artikel 2
Het gemeentebestuur verleent een subsidie van 50% op de verkoopprijs van compostvaten, -bakken
en wormenbakken. Ieder gezin heeft slechts éénmaal recht op deze subsidie, ongeacht het
composteersysteem. Bij aankoop van meerdere recipiënten van dezelfde soort per gezin wordt vanaf
een tweede recipiënt de volledige kostprijs aangerekend. De aankoop van reserveonderdelen of een
beluchtingshaak wordt niet gesubsidieerd.
Artikel 3
Gezinnen die een composteersysteem aankopen verbinden zich er toe:
- De plaats te vermelden waar het composteersysteem wordt geplaatst;
- De controle van de ambtenaren van de gemeentelijke milieudienst toe te staan;
- Het composteersysteem niet door te verkopen, te ruilen of af te staan aan een derde, tenzij men
de volledige kostprijs terugbetaalt aan de gemeente. Dit bedrag moet ook worden terugbetaald als
men binnen het jaar na de aankoop verhuist naar een andere gemeente.
Artikel 4
De gemeentelijke milieudienst wordt belast met de organisatie van de verdeling van de
composteersystemen.
Artikel 5
De retributie is verschuldigd vanaf het moment van levering van het composteersysteem .
De retributie dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.
Artikel 6
Dit reglement treedt in werking op 1 augustus 2019.
Lambrecht Paul, Eerste schepen
Bibliotheek

6.

Hersamenstelling Gemeentelijke Culturele Raad - aanpassing statuten

Aanleiding
Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur moet de gemeentelijke culturele raad opnieuw worden
samengesteld.
Regelgeving
 Wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen
gewaarborgd blijft;
 Decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact ;
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in bijzonder artikel 304 §3.
Context en argumentatie
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Naar aanleiding van de start van de nieuwe legislatuur werd aan het gemeentebestuur een
standpunt gevraagd omtrent de werking van de adviesraden.
De statuten zoals zij nu herwerkt zijn, bevatten een aantal wijzigingen en schrappingen ten gevolge
van nieuwe richtlijnen door de Vlaamse overheid omtrent de aanwezigheid van politieke en
ideologische strekkingen in gemeentelijke adviesraden en omtrent de interpretatie van het
Cultuurpact, en op basis van het standpunt van het gemeentebestuur omtrent de adviesorganen.
Hierover werd tevens advies gevraagd bij de Cultuurpactcommissie. Hieruit bleek onder meer dat het
samenbrengen van de Culturele Raad en het Beheersorgaan van de Openbare Bibliotheek nauwer
aansluit bij de taakstelling van de raden.
Samenvattend kan gesteld worden dat op basis van de vorige statuten van de Culturele Raad de
veranderingen als volgt zijn samen te vatten:
 De mogelijkheid om thematische werkgroepen of secties op te richten binnen de schoot van
de Algemene Vergadering, waarbij minstens een Werkgroep Bibliotheek wordt opgericht. Dit
om te vermijden dat bibliotheektechnische zaken moeten behandeld worden op een
algemene vergadering.
 Het wegvallen van het quotum waarbij de helft van de stemgerechtigde leden aangeduid
werd door de politieke fracties.
 Het wegvallen van de verplichting om de helft van de leden te linken aan een ideologische
strekking.
 De opname van de verplichting om de Algemene vergadering open te stellen voor elke
burger en de intentie om hiervoor minstens 1x per jaar een extra-inspanning te leveren.
 De bevoegde ambtenaar wordt statutair vermeld als secretaris van de Culturele raad (zowel
algemene vergadering en dagelijks bestuur) (praktisch interessant voor een vlotte werking).
 Het samenwerken van de verschillende gemeentelijke adviesraden wordt aangemoedigd. In
elk geval neemt de schepen van Cultuur en Bibliotheek de functie van brugfiguur op zich en
brengt de vergadering op de hoogte van algemene beleidslijnen/-projecten van de
gemeente. De voorzitters van alle gemeentelijke adviesraden krijgen sowieso telkens de
agenda van de raad ter kennisgeving overgemaakt (opgegeven in het standpunt van het
gemeentebestuur).
 Vergaderfrequentie werd teruggebracht van minimum 4 naar minimum 2 algemene
vergaderingen.
 Om geldig te vergaderen moeten minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig
zijn, maar dit quorum moet enkel gehaald worden bij het verlenen van adviezen.
 Verslagen van de gemeentelijke culturele raad worden gepubliceerd op de gemeentelijke
website na goedkeuring ervan door de algemene vergadering (decretale verplichting) en
worden ook ter kennisgeving voorgelegd aan het schepencollege.
Besluit:
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de nieuwe statuten voor de samenstelling van de
gemeentelijke culturele raad goed.
Debonné Annick, Vierde schepen
Kinder-, jeugd- en gezinsbeleid

7.

Samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie van de techniekacademie

Aanleiding
Reeds een aantal jaren wordt er door het gemeentebestuur van Pittem i.s.m. met Hogeschool Vives
Techniekacademie georganiseerd. Het voorstel is om vanaf 2020 t.e.m. 2025 te werken met een
samenwerkingsovereenkomst.
Context en argumentatie
De overeenkomst wordt afgesloten voor het inrichten van de jaarlijks sessies voor de Tiener
Techniekacademie in de ene helft van het jaar en de sessies voor de Junior Techniekacademie in de
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andere helft van het jaar. Hogeschool Vives zorgt voor de organisatie van de techniekacademie. Het
gemeentebestuur Pittem neemt een engagement op om de organisatie optimaal te doen verlopen.
Financiële impact
Het bestuur betaalt jaarlijks een tussenkomst van:
- 1000 euro per groep van 20 kinderen die de Tiener Techniekacademie kunnen volgen.
- 850 euro per groep van 20 kinderen die de Junior Techniekacademie kunnen volgen.
Besluit:
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Hogeschool
Vives en het gemeentebestuur van Pittem voor de organisatie van de techniekacademie voor de
periode van 2020 t.e.m. 2025.
Varia

8.

Varia
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