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Punt 1.
Goedkeuren verslag gemeenteraad van 28 mei 2013.
GOEDGEKEURD

Punt 2. Financiën
2.1. Kennisgeving rekening OCMW - dienstjaar 2012.
De geconsolideerde eindbalans zonder interne rekening-courant is in evenwicht. Het totaal van de
activa (3.859.623 euro) is gelijk aan het totaal van de passiva.  De gemeentelijke bijdrage in de
werking en de aflossingen voor het boekjaar 2012 bedraagt   827.543 euro. De gebudgetteerde
gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen voor 2011 bedroeg  865.000 euro. Het
gecumuleerd saldo van de gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen op de algemene
rekening 13 bedraagt bijgevolg  387.966 euro. Hiervan werd reeds 262.073 euro gebruikt bij opmaak
van het budget 2013.

De rekening 2012 werd door de OCMW-raad vastgesteld op 18 april 2013.
KENNIS GENOMEN

2.2. Kennisname motie ingediend door VVSG inzake lokale financiën.
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw keurde op zijn algemene vergadering van 13
juni 2013 eenparig een motie goed betreffende lokale financiën. Het betreft een eisenbundel die zal
ingediend worden bij de centrale overheden met volgende aandachtspunten:

 Een blijvende stijging van het gemeentefonds met minimum 3,5%
 De indexering van de premies van de gesubsidieerde contractanten;
 Zekerheid over de toekenning van rioolsubsidies over een langere termijn;
 Geen extra uitgaven voor personeel in het sectoraal akkoord 2014-2019;
 Ingrepen die de pensioenfactuur betaalbaar maken en houden  en medefinanciering van de

lokale pensioenuitgaven;
 Een snelle evolutie naar een 50/50-verhouding in de financiering van de brandweer;
 De invoering van een voorschottensysteem voor de aanvullende personenbelasting;
 Een vrijwaring van de gemeentelijke dividenden uit energieparticipaties;
 Het niet afwentelen van federale en Vlaamse budgettaire ingrepen op de lokale besturen;

Deze motie zal bezorgd worden aan de federale eerste minister Elio Di Rupo en de leden van het
federale kernkabinet, de Vlaamse minister-president Kris Peeters en de leden van de Vlaamse
Regering en de voorzitters van de Vlaamse politieke partijen.
GOEDGEKEURD
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Punt 3. Algemeen Bestuur
3.1. Goedkeuring oprichting en samenstelling gemeenteraadscommissies tijdens de legislatuur
2013-2018:
3.1.1. Financiën en Algemene Zaken.
3.1.2. Ruimte.
3.1.3. Mens.
In het gemeentedecreet (art. 39) en het recent goedgekeurde reglement van orde voor de
gemeenteraad worden de oprichting en samenstelling geregeld van de gemeenteraadscommissies.
Voorgesteld wordt om drie commissies op te richten:

 Financiën en Algemene Zaken.
 Ruimte.
 Mens.

Samenstelling: 7 leden verdeeld volgens het systeem D’Hondt over de verschillende fracties waaruit
de gemeenteraad is samengesteld:

 Eendracht: 3 zetels
 CD&V-Groen-OK: 2 zetels
 Samenéén: 1 zetel
 N-VA: 1 zetel.

Het is de bedoeling om in deze commissies de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te
bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm wordt gegeven
aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht.
GOEDGEKEURD

3.2. Gemeentelijke adviesraden 2013-2018
3.2.1. Goedkeuren afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de adviesraden.
Naar aanleiding van de erkenning van de adviesraden uit de vrije tijds- en sociale sector (nl.
cultuurraad, sportraad, jeugdraad, wereldraad, gezins- en welzijnsraad, seniorenadviesraad en lokaal
overleg kinderopvang) wordt ook een afsprakennota ter goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd waarin de verbintenissen van de respectieve  adviesraden ten aanzien van het
gemeentebestuur en vice versa worden vastgelegd opdat de bovenvermelde adviesorganen hun
adviesfunctie conform hun statuten op een degelijke manier zouden kunnen uitoefenen.
GOEDGEKEURD

3.2.2. Gemeentelijke Raad voor Milieu en Natuur:
3.2.2.1. aanduiding van vier geïnteresseerde burgers
3.2.2.2. aktename samenstelling
De statuten van de minaraad bepalen dat bij de nieuwe samenstelling van de minaraad de
gemeenteraad beslist over de eventuele aanvaarding van de kandidaturen van de geïnteresseerde
burgers die ten persoonlijke titel willen zetelen in de minaraad.
Er zijn 4 stemgerechtigde leden te verdelen onder de geïnteresseerde burgers (4 geldige
kandidaturen werden ingediend).
Leden van de gemeenteraad of van het college van burgemeester en schepenen, alsook andere
politieke mandatarissen en leden van het gemeentepersoneel kunnen volgens de statuten geen
stemgerechtigd lid zijn van de minaraad.
De gemeenteraad kan overgaan tot de aanduiding van de 4 geïnteresseerde burgers.
De gemeenteraad neemt ook akte van de samenstelling van de nieuw samengestelde minaraad.
GOEDGEKEURD

3.2.3. Goedkeuren samenstelling  Lokaal Overleg Kinderopvang (LOKA).
In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering houdende het Lokaal beleid kinderopvang van
4 mei 2007 werd de algemene vergadering van het lokaal overleg kinderopvang (LOKA)
hersamengesteld op 14 maart 2013 en 11 juni 2013.
De nieuwe samenstelling wordt hierbij voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
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GOEDGEKEURD

Punt 4. Gemeentelijk Onderwijs
4.1.Schooljaar 2013-2014 - omkadering
4.1.1. Goedkeuren lestijdenpakket.
Het lestijdenpakket wordt berekend op basis van het aantal leerlingen.  De toestand van 1 februari van
het schooljaar is bepalend. In de gemeentelijke scholen Vichte en Ingooigem werden samen 200
leerlingen geteld (7 leerlingen meer als vorig jaar), wat na toepassing van een aanwendingscoëfficiënt
266 lestijden geeft. Daarbij komen nog 10 lestijden SES wat het totaal op 276 lestijden brengt die
moeten verdeeld worden. (SES: toegekend op basis van de socio-economische status van de
leerlingen).
Het voorstel van lestijdenpakket 2013-2014, zoals gunstig geadviseerd door de schoolraad  (14 mei
2013)  en het syndicaal onderhandelingscomité (21 juni 2013) kan worden goedgekeurd. De
lestijdenpakketten werden ook nog eens voorgelegd aan het O.C.S.G. van 10 juni 2013
(overlegcomité scholengemeenschap) voor wat betreft de verdeling van de punten die op het niveau
van de scholengemeenschap moet gebeuren.
GOEDGEKEURD

4.1.2. Goedkeuren inrichten beleidsondersteuning ten belope van 4 lestijden.
Het werkingsbudget, toegekend aan de school sedert 1 september 1998, mag aangewend worden
voor beleidsondersteuning  (tivoli). Zodoende kan een vast benoemd onderwijzer vrijgesteld worden
van zijn/haar onderwijsopdracht om beleidsondersteuning te verstrekken. Voorgesteld wordt om voor
het schooljaar 2013-2014 vier lestijden beleidsondersteuning te organiseren.
De voorbije jaren werden heel wat zaken zoals het GOK- en schoolwerkplan evenals de
beleidsplannen goed bijgehouden en geactualiseerd. Ook in de scholengemeenschap kon de school
haar taken goed vervullen zoals het voorzitterschap, de organisatie, de sturing van
gezondheidsinitiatieven, opvolgen leerlingenenquêtes,outputdossiers bijhouden, comeniusproject –
prospectie en initiatieven i.v.m. huidig project).
In de toekomst zal de school verder  werken aan volgende items:Ondersteunen van initiatieven van de
scholengemeenschap/ Actualiseren schoolwerkplan/Outputdossier/ Organisatie veiligheid - activiteiten
ten behoeve van personeel i.v.m. brandpreventie/ gezondheid/ veiligheid /Enquête afnemen bij ouders
en leerkrachten i.v.m. betrokkenheid + verwerking/ Eventueel: voorzitten van deelwerkgroepen/
personeels-vergaderingen/multidisciplinair overleg/Opdrachten vanuit de directeurengroep
scholengemeenschap helpen gestalte geven (bv. zorgbeleid- ICT )/Navormingsplan bijhouden en
actualiseren/Kijkwijzer i.v.m. Sticordi-maatregelen/Getuigschriftenregister/Hulp bij organisatie
Europees samenwerkingsproject (“More than boxes”)/Talenbeleidsplan

De organisatie van  beleidsondersteuning (buiten het lestijdenpakket) brengt geen supplementaire
kosten met zich mee gezien de financiering gebeurt met behulp van de werkingstoelagen die de
school jaarlijks ontvangt van het departement onderwijs.
Advies schoolraad (14 mei 2013) en syndicaal onderhandelingscomité (21 juni 2013).
GOEDGEKEURD

4.2. Leerlingenvervoer Anzegemse scholen:
4.2.1. stopzetting samenwerkingsovereenkomst m.i.v.1 september 2013 met de VZW Comité ter
bevordering van het Schoolwezen Ingooigem en schorsing samenwerkingsovereenkomst
m.i.v. 1 september 2013 met de VZW Comité ter bevordering van het schoolwezen Vichte voor
bepaalde duur.
4.2.2. Princiepsbeslissing organisatie in eigen beheer van een proefproject voor het intern
leerlingenvervoer voor de Anzegemse scholen die dit wensen.
Met zijn schrijven d.d. 22 november 2012 gaf de VZW Comité ter bevordering van het Schoolwezen
p/a. Pastoor Verrieststraat 98 – 8570 Anzegem, aan dat het de samenwerking met het
gemeentebestuur wenste stop te zetten.  Redenen: sterk verouderde bus met als gevolg dat de
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kostprijs voor herstel en onderhoud niet meer kon gedragen worden door de VZW. Het college van
burgemeester en schepenen nam op 28 november 2012 kennis van deze vraag tot stopzetting en
vroeg om deze te laten eindigen op 31 augustus 2013 i.p.v. het door het buscomité vooropgestelde 30
juni 2013 zodat de zomerwerking van de cluster Recreatie nog van het busje kon gebruik maken.
Gelet op de toestand van het Ingooigemse busje dat nog slechts tijdelijk kon geschouwd worden, is
het wenselijk om de samenwerking met voormeld buscomité daadwerkelijk stop te zetten op 31
augustus 2013.
Dit betekent echter wel dat de scholen van Ingooigem (vrij en gemeentelijk) evenals de vrije
basisschool  Tiegem zich plots voor een vervoersprobleem geplaatst zagen.  Met zijn brief van 22
februari 2013 vroeg het schoolbestuur VIKT een oplossing voor dit prangende probleem evenals voor
het nakende vervoersproblemen van ook andere Anzegemse basisscholen.
Inmiddels werd sedert het begin van de legislatuur ook op regelmatige basis vergaderd met het
overlegplatform Bonanza waarop alle Anzegemse scholen en ouderraden (en eventueel andere
geïnteresseerden of deskundigen) omtrent allerlei onderwijsgerelateerde onderwerpen.  Van meet af
aan werd de problematiek van het busvervoer ook door andere scholen aangekaart, met name Vrije
basisschool Heirweg en Vrije basisschool Anzegem. Ook zij bezaten verouderde bussen en waren
vragende partij voor een gemeentelijke oplossing van dit probleem.
Op 18 juni 2013 boog het college zich, op basis van een inventaris van de vragen die van de diverse
scholen kwamen, over dit probleem en werd besloten dat de organisatie van het intern
leerlingenvervoer, evenals het vervoer van en naar de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang
vanuit de scholen waarvoor dit nodig is, als een gemeentelijke taak kan beschouwd worden.
Om de nodige ervaring op te doen en om, met kennis van zaken, te kunnen beslissen welke
organisatievorm in de toekomst de best mogelijke oplossing zal zijn, wordt voorgesteld hiervan een
proefproject te maken voor de duur van het eerste trimester  het schooljaar 2013-2014. Het
schepencollege vraagt aan de gemeenteraad het mandaat om de praktische organisatie van dit
initiatief op proef te mogen uitwerken en behartigen. Een evaluatie volgt en zal moeten uitmonden in
een definitieve en officiële aanpak van dit dossier.
Tijdens het proefproject zou de samenwerkingsovereenkomst met de VZW Buscomité Vichte tijdelijk
geschorst worden voor wat betreft het verzorgen van het intern leerlingenvervoer – het buscomité gaat
hiermee akkoord. Dit buscomité is bijgevolg   bereid zijn bus  in te zetten voor het verzorgen van het
intern leerlingenvervoer en vooral voor het vervoeren van grote groepen leerlingen (bijv. VBS
Engelhoek of Ingooigem) zoals dit overigens nu ook al gebeurt, gezien de busdienst van Ingooigem
het in het verleden regelmatig liet afweten. De kosten voor de bus Vichte (onderhoud, herstel,
brandstof, verzekering, taks, personeel e.d.m.) zouden dus door de gemeente worden betaald maar
de inkomsten (km-vergoeding) zijn bijgevolg dan ook aan de gemeente verschuldigd. Enkel op die
manier zal tot een realistische kostenraming kunnen worden overgegaan tijdens de proefperiode en
zal met kennis van zaken een evaluatie van het project kunnen voorzien worden.
PRINCIPIEEL BESLIST

Punt  5. Mededelingen
 Algemene Vergadering De Watergroep
 Aankoop perceel eigendom Vindevoghel
 Procedure en tijdspad BBC

Punt 6. Punten gevraagd door raadsleden.
6.1. Beslissing tot het integraal uitvoeren van de gemeenteraadsbeslissing van 19 maart 2013
omtrent voetweg 47 te Ingooigem.  Bevestiging aan de Deputatie dat de verlegde voetweg NIET
voldoet aan de vereisten van haar besluit van 23 oktober 2003 en vraag naar de kostprijs van
de nutteloze adviesaanvragen, vaststellingen en opmetingen.
In zitting van 19 maart 2013 besliste de Gemeenteraad:
- de NV Vandenbossche uit Ingooigem bij aangetekend schrijven in gebreke te stellen voor  het zo
goed als onbruikbaar maken van de voetweg  47
- de NV Vandenbossche aan te manen om binnen de termijn van 2 maanden de door haar
aangebrachte smalle strook onberijdbare briquelion  te vervangen door verharding in permanent
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begaan- en met de fiets berijdbare materialen, de haakse bocht zo uit te werken dat fietsers niet
hoeven af te stappen, en oog te hebben voor de gekende mogelijke afwateringsproblemen
- de NV Vandenbossche in kennis te stellen dat, indien ze in gebreke blijft en de verharding niet
conform de vereisten uitvoert, de gemeente zelf het verlegde gedeelte van de voetweg bruikbaar zal
maken door betongewelven te plaatsen met een breedte van 1m en de nodige
afwateringsmogelijkheden te voorzien, en dat de gemeente de kosten daarvoor (werk en materialen)
op de NV Vandenbossche zal verhalen.

Het College heeft deze beslissing niet in uitvoering gebracht maar wel:
- een advies gevraagd aan advocatenkantoor Belexa
- opmetingen laten verrichten door landmeter Bart Degezelle
- vaststellingen laten doen door gerechtsdeurwaarder Libbrecht uit Kortrijk
- en aan de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen meegedeeld dat de verlegde voetweg
voldoet aan de voorwaarden van haar beslissing van 23 oktober 2003 en derhalve niet verhaalbaar is
op de NV Vandenbossche.

Het advocatenkantoor Belexa bevestigt zowel de bevoegdheid van de Gemeenteraad als de door de
Gemeenteraad vastgelegde procedure en besluit:  “Of uiteindelijk alsnog kosten ten laste kunnen
worden gelegd van de NV Vandenbossche hangt bijgevolg in eerste instantie af van het feit of de
huidige inrichting zoals aangelegd door de NV Vandenbossche beantwoordt aan de bepalingen van
het Besluit van de Bestendige Deputatie dd. 23 oktober 2003 en aldus een fietsers- en
voetgangersdoorgang voldoende mogelijk maakt.”
De zin van de opmetingen door landmeter Bart Degezelle ontgaat ons helemaal.
Het rapport van gerechtsdeurwaarder Libbrecht is merkwaardig. Het bestaat vooreerst uit twee
bladzijden niet ter zake doende beschrijvende tekst  vergezeld van een tekening van de bocht in de
voetweg en eindigend met  “Van dit alles heb ik huidig proces-verbaal van vaststelling opgemaakt en
getekend, vergezeld van 7 foto’s ten einde te dienen als naar recht. Waarvan akte.  De
gerechtsdeurwaarder Wouter LIBBRECHT “en handtekening .
Daarna volgt een derde bladzijde die duidelijk een herschrijven is van bepaalde te summiere
passages uit de  tweede bladzijde; ook de tekening van de bocht wordt op die bladzijde met enige
aanpassingen hernomen en in gewijzigde bewoordingen opnieuw  toegelicht. De ter zake doende
tekst luidt: “Dit nieuw aangelegde pad is verhard met gravé en andere steenslag hier en daar
gemengd met aangereden aarde… Dit pad heeft een breedte van 70 cm ligt vrij effen met hier en daar
een lichte deining en heeft geen putten. De verharding is goed aangerold. De aftekening van de rand
van de rol is op bepaalde plaatsen zichtbaar… Het pad is volledig hard. Bij het wandelen over het
volledige traject van A over B naar C zakken onze voetstappen niet in.”
De Eendracht-fractie verzoekt de heer Voorzitter van de Gemeenteraad uitdrukkelijk het hierboven
beschreven “proces verbaal van vaststelling”  door de heer gerechtsdeurwaarder Wouter LIBBRECHT
als deel uitmakend van deze toelichting integraal in het gemeenteraadsdossier op te nemen, zijnde de
drie bladzijden met tekst en de overige 7 bladzijden met foto’s. Deze foto’s illustreren overduidelijk het
schrille contrast tussen de oude voetweg in stapstenen en de nieuwe voetweg in briquelion en
aangedamde aarde (gravé is door ons niet aangetroffen).
Sedert de “vaststellingen” door de gerechtsdeurwaarder op 25 april 2013 zijn er twee maanden
verstreken en is de toestand zoals bijgevoegde foto’s aantonen nog slechter geworden: er zijn nu wel
putten in de voetweg die stilaan opgevuld raken met losse steentjes.
Het is zondermeer duidelijk dat de verlegde voetweg wel enigszins begaanbaar is (“bij het wandelen
zakken onze voetstappen niet in”) maar bij droog weer zeer moeilijk met de fiets berijdbaar is en bij
regenweer al helemaal niet. Daarom stelt de Eendrachtfractie voor:
- de Deputatie van West-Vlaanderen op de hoogte te brengen van deze situatie door haar dit
gemotiveerd Gemeenteraadsbesluit over te maken
- de door de Gemeenteraad in zitting van 19 maart vastgelegde procedure onverwijld uit te voeren
- aan de Gemeenteraad de kostprijs voor het advies Belexa, de opmeting Degezelle en de
vaststellingen Libbrecht mede te delen.
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BESLISSING AANLEG IN TERNAIR ZAND. VRAAG AAN DE GOUVERNEUR OF HET ZINVOL IS
EEN PROCEDURE OP TE STARTEN OM DE KOSTEN TE VERHALEN OP DE EIGENAAR VAN DE
VOETWEG.

6.2. Beslissing tot het opmaken van een rup voor het terrein in de omgeving van de
gemeenteloods te Ingooigem.
De eigenaar van het terrein achter de gemeentelijke loods te Ingooigem is bereid dat terrein te
verkopen  (schattingsprijs 295.000 euro) of te verhuren aan de gemeente (schattingsprijs 750 euro per
maand); het College heeft dit terrein met ingang van 1 januari in huur genomen en de Gemeenteraad
heeft in zitting van 28 mei laatstleden het voorstel van de Eendracht-fractie om het terrein aan te
kopen niet weerhouden.

Wat er ook van zij, het perceel ligt in landbouwgebied en de enige toegelaten bedrijvigheid is
momenteel landbouw. Wil de gemeente er een andere bedrijvigheid uitoefenen, dan moet dit nog
gelegaliseerd worden. Daarom stelt de Eendracht-fractie voor onverwijld een RUP op te laten maken
door Leiedal, met een bestemmingswijziging van het gebied.  Daarbij zal een sterke argumentatie
nodig zijn om de andere provinciale en gewestelijke besturen ervan te overtuigen dat het terrein niet
alleen onmisbaar en uiterst geschikt is om als stapelruimte en magazijn te gebruiken door de
gemeente, maar bovendien verloren is voor de landbouw,   nu de erop berustende bouwmisdrijven
verjaard zijn en het terrein niet meer in de oorspronkelijke toestand moet hersteld worden.
AFGEVOERD
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6.3. Principiële beslissing tot het aankopen van een perceel grond in de verkaveling
Vindevoghel aan de Berglaan, aansluitend bij het gemeentelijk domein De Vierschaar 1, en het
onverwijld op gang brengen van de procedure daartoe.
In zitting van 12 september 2012 keurde het voormalige College de verkavelingsaanvraag van de heer
Jan Vindevoghel  voor 3 percelen aan het begin van de Berglaan goed.
Lot 1 van deze verkaveling is 11a75ca groot en paalt aan de gemeentelijke eigendom De Vierschaar
1, waarop het gemeentehuis gevestigd is. Dit lot, gelegen in het centrum van de deelgemeente
Anzegem is derhalve ideaal voor uitbreiding van het gemeentehuis  teneinde de volledige
gemeentelijke administratie er in onder te brengen. Het niet verwerven van dit lot zou wel eens een
historische blunder kunnen zijn.

In zitting van 12 maart 2013 verleende het huidige College aan de heer Jan Vindevoghel een
vergunning  voor het bouwen van een nieuwe ééngezinswoning op lot 3 van de verkaveling.
De andere percelen zouden wel eens snel verkocht kunnen worden en daarom mag niet langer
getalmd worden. De Eendracht-fractie stelt de principiële beslissing voor om lot 1 aan te kopen en de
procedure daartoe (onderhandelingen, opmaken schatting en opmaking akten) onverwijld op gang te
brengen.
STAND VAN ZAKEN WERD MEDEGEDEELD

6.4. Beslissing tot het vernieuwen van de sportvloer in sporthal Torrebos.
De Sportvloer in sporthal Torrebos is al enige tijd in slechte staat. De procedure om hem te
vernieuwen is  grotendeels afgewerkt:  een budget van 80.000 euro  is door de Gemeenteraad
voorzien bij het prioritair beleid in het doelstellingenbudget voor 2013, toelagen ten bedrage van
40.000 euro zijn toegezegd, het bestek is uitgeschreven en de onderhandelingsprocedure is op gang
gebracht, de normale competities in de sporthal zijn opgeschort tot de nieuwe sportvloer klaar is. In
zitting van 30 april 2013 heeft het College evenwel beslist deze procedure stop te zetten en eerst de
verdere ontwikkeling van de locatie Torrebos te onderzoeken. Deze beslissing is onverantwoord en
zinloos. De sporthal kan toch niet anders dan sporthal blijven; dromen van andere bestemmingen  zijn
onrealistisch en de sportvloer zal niet vanzelf beter worden. De fractie Eendracht stelt derhalve voor
de procedure voor de vernieuwing van de sportvloer onverwijld verder te zetten.
BESLISSING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN WERD
MEDEGEDEELD

6.5. Vraag naar het standpunt van de Deputatie van West-Vlaanderen omtrent de afbakening
van een zone voor de aanleg van de Omleidingsweg .
In een gemotiveerde brief van 6 mei 2013 heeft het College de Deputatie van de provincie West-
Vlaanderen verzocht alle initiatieven voor de eventuele aanleg van een Omleidingsweg in Anzegem
stop te zetten. Het College kreeg ook de gelegenheid zijn standpunt tegenover de Deputatie toe te
lichten en te verdedigen in een bijeenkomst op 13 juni 2013.  In een mededeling van de kabinetschef
van de bevoegde gedeputeerde Carl Vereecke  lezen we echter dat de Deputatie toch wenst door te
gaan met de procedure. Welk standpunt heeft de Deputatie officieel aan het gemeentebestuur
medegedeeld? Indien dit besluit niet zou stroken met de visie van het gemeentebestuur: welke
juridische mogelijkheden zijn er om dit besluit tegen te gaan?
STANDPUNT MEDEGEDEELD

6.6. Beslissing tot het opstarten van de procedure voor de opmaak van een  rup “Nieuwe
Poort”.
Door Leiedal  werd met de brochure “Gemeente Anzegem, Workshop Ringweg” van februari 2012 een
aanzet gegeven tot de ruimtelijke ontwikkeling van een brede zone rond het mogelijke westelijke
traject van de Omleidingsweg te Anzegem,  tussen diens beginpunt aan de grote Leiestraat en zijn
punt van doorgang over de Landergemstraat aan het gemeentemagazijn. De grote verdienste van
deze studie is dat ze de ontwikkeling van het gebied kadert in de noden van de gemeente en dat
zowel in het geval de Omleidingsweg er ooit komt als in het geval hij er nooit komt.  Het project
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voorziet onder andere woonzones, sport- en recreatiezones (voetbal, tennis, honden, paarden), een
zone voor bedrijven met een polyvalente fuifzaal, de nodige parkings en functionele ruime
groenschermen.

Door het opstarten van de procedure voor de opmaak van een RUP neemt de gemeente  zelf het
initiatief voor de ontwikkeling van het gebied en kan de Deputatie er al dan niet haar Omleidingsweg in
verwerken. De eendracht-fractie stelt voor dit onverwijld te doen.
TOEGELICHT

6.7. Vraag om mededeling van een overzicht van het busvervoer van leerlingen tijdens de
schooluren, van de noden die de scholen daarbij ervaren en van de intenties die het
gemeentebestuur heeft om daaraan tegemoet te komen.
Het College heeft een bevraging gedaan van de verschillende Anzegemse scholen aangaande het
leerlingenvervoer tijdens de schooluren (dus niet de aan- en afvoer van de kinderen naar de scholen,
maar de verplaatsingen binnen de lestijden).  Zo goed als alle scholen hebben een antwoord
overgemaakt. Wat valt er af te leiden uit de inventaris van alle antwoorden? Welke noden schuiven de
scholen naar voren? Welke oplossingen kan de gemeente naar voren schuiven? Is er zicht op het
kostenplaatje?
ZONDER VOORWERP (zie punt 4.2)

6.8. Vraag naar de aanpak door het College van de leegstand, de verkrotting en het niet op
de markt brengen van bouwrijpe percelen.
Op de inspraakvergaderingen met de bevolking werden de leegstand en verkrotting van woningen en
bedrijfsgebouwen en het niet op de markt komen van bouwrijpe percelen door schepen Rik Colman
terecht aan de kaak gesteld. De nodige inventarissen zijn opgemaakt om efficiënte
bestrijdingsmaatregelen te kunnen nemen, en een serie verwittigingsbrieven is reeds naar betrokken
eigenaars verstuurd. Welke maatregelen is het College zinnens te nemen als volgende maar eerste
echt  effectieve stap?
TOEGELICHT

6.9. Beslissing tot NIET- opsplitsing van de redactieraad van Aktiv in een interne en een
externe redactieraad.
In zitting van 28 mei 2013  keurde het College de redactielijn vanaf 1 juni 2013 voor Aktiv goed.
Daarbij  wordt gesteld dat de algemene leiding van het informatieblad waargenomen wordt door de
redactieraad, die bestaat uit twee delen: de interne en de externe redactieraad. De interne
redactieraad beslist maandelijks mee over de inhoud van het blad, over de op te nemen en de te
weigeren artikels, over de rubrieken enzovoort. Deze raad heeft ook het recht teksten aan te passen,
in te korten, te wijzigen en te schrappen. De externe redactieraad (deze bestaat uit de interne
redactieraad en de politiek afgevaardigden) gaat dan over de grote lijnen van Aktiv: uitstippelen van
algemene richtlijnen, uiten van aanbevelingen, evaluatie, beslissingen over grote veranderingen m.b.t.
frequentie, oplage, vormgeving enzovoort.

De opsplitsing van de redactieraad in twee delen is onwettig (want genomen buiten de Gemeenteraad
om) en ondemocratisch. De rol van de politieke vertegenwoordigers wordt helemaal ondermijnd want
zij is precies: het  waarborgen van objectiviteit en goede leesbaarheid, met andere woorden: het recht
hebben tot aanpassen, inkorten, wijzigen en schrappen van artikels.  De Eendracht –fractie stelt voor
de redactieraad NIET op te splitsen maar alle leden samen te laten instaan voor een correct en
waardevol informatieblad.
TOELICHTING VERSCHAFT – WERKING REDACTIERAAD ZAL GEËVALUEERD &
GEANALYSEERD WORDEN

6.10. Beslissing tot het afwerken van een softwarepakket voor de uitleendienst en het
uitbreiden met een module zalenbeheer door de interne ICT-dienst.
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In zitting van 28 mei 2013 heeft het College beslist in te stappen in een proefproject voor de uitrol van
een softwaretoepassing voor de uitleendienst, in een latere fase uitbreidbaar tot zalenbeheer.
Kostprijs: een basisprijs van 100 eur per maand, een moduleprijs van 50 euro per maand voor de
uitleendienst en een richtprijs van 100 euro per maand voor zalenbeheer.
Gezien het om een proefproject gaat is succes niet verzekerd, en is het ook niet zeker dat het project
goed op onze plaatselijke omstandigheden geënt zal zijn.
De eigen ICT-dienst van de gemeente heeft in het verleden een softwarepakket voor de uitleendienst
uitgewerkt dat algehele voldoening schenkt. Een uitbreiding naar een op maat van onze gemeente
geschreven pakket voor zalenbeheer  is niet moeilijk noch tijdrovend.
De Eendracht-fractie stelt voor om NIET in het proefproject in te stappen, maar de gemeentelijke
dienst ICT op te dragen het pakket voor de uitleendienst af te werken en uit te breiden met een
module zalenbeheer.
TOELICHTING VERSCHAFT

6.11. Vraag uit welke gemeentelijke dienst een personeelslid halftijds gedetacheerd wordt
naar het Provinciaal Museum “Het Lijsternest” .
Het Lijsternest is gerenoveerd en heringericht; het zal kunnen fungeren als een hefboom voor het
toerisme in de gemeente en een ruimere regio, en als speerpunt voor het gemeentelijk toeristisch
beleid. In zitting van 14 mei 2013 heeft het College beslist aan de Provincie voor te stellen om te
participeren in het toeristisch beleid door aan de balie van het Lijsternest een degelijk toeristisch
onthaalpunt in te richten met volledige integratie van de gemeentelijke toeristische dienst en een
halftijdse Anzegemse medewerker te detacheren. Vermits het College niet zinnens is nieuw personeel
aan te werven stelt zich de vraag aan welke gemeentelijke dienst er een personeelslid halftijds
onttrokken zal worden.
TOEGELICHT

6.12. Beslissing tot het verder zetten van het project “vernieuwen van de sportinfrastructuur
aan de Lendedreef”.
Bij het prioritair beleid van het doelstellingenbudget 2013 werd een bedrag van 250.000 euro
uitgetrokken voor het uitrusten van het voetbalveld aan de Lendedreef met een nieuwe kantine,
nieuwe kleedkamers en een extra veld.  Er werd reeds in 2012 een ontwerper aangesteld die enkele
eerste schetsen aan het gemeentebestuur overgemaakt heeft. Thans lijkt dit project stil gevallen te
zijn. De Eendracht-fractie stelt voor het uitdrukkelijk  terug in gang te steken.
TOEGELICHT

Mondelinge vragen

Ingevolge gemeenteraadsbeslissing van  30 april 2013 – punt 2.2  ‘ Vaststellen huishoudelijk
reglement Gemeenteraad  ‘ ( artikel 5  )  kunnen de raadsleden op het einde van de openbare zitting
mondelinge vragen stellen.

1. Raadslid Prudent Lanneau informeert naar de stand van zaken betreffende de uitvoering
maaibeurt grasbermen en of ook de insteekwegen en of private wegen met openbaar karakter
zullen gemaaid worden.

2. Raadslid Eddy Recour vraagt waarom het ‘Ondernemerscafé’ van woensdag 3 juli 2013
georganiseerd met de medewerking van het gemeentebestuur zal doorgaan in een private zaal.

3. Raadslid Greet Coucke vraagt of de toelage aan wielerclub Wiel in Wiel voor het jaar 2012 nog
zal uitbetaald worden.

4. Raadslid Davy Demets  vraagt of de vrijstelling op de heffing waterverontreiniging  voor een
woning aan de Lindestraat wel onderzocht werd gezien in het dossier geen stukken of analyses
werden aangetroffen.
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5. Raadslid Davy Demets vraagt, los van de bespreking die in deze zitting reeds gevoerd werd
omtrent de sportvloer in de sporthalle Torrebos, om toch   omwille van de veiligheid zeer spoedig
enig oplapwerk uit te voeren aan de sportvloer.

Bij toepassing van artikel 5 van het huishoudelijk reglement Gemeenteraad zal op deze mondelinge
vragen ten laatste tegen de volgende zitting schriftelijk geantwoord worden.

GESLOTEN ZITTING – GEHEIME STEMMING

Punt 7. Gemeentelijke vrijwillige  brandweergroep
Aanwerving stagiair brandweerman met onmiddellijke ingang.
Een inwoner stelde   zich kandidaat om zich bij de gemeentelijke vrijwillige brandweergroep te
vervoegen. Gezien de kandidaat voldoet aan alle aanwervingsvereisten voldoet, wordt voorgesteld om
zijn kandidatuur te aanvaarden en hem aan te stellen als stagiair-brandwacht met onmiddellijke
ingang. Betrokkene beschikt al over het brevet brandweerman, korporaal, sergeant en adjudant en
dient derhalve tijdens de stageperiode de basisopleiding niet meer te volgen.
Gunstig advies van de brandweercommandant d.d. 10 mei 2013.
EEN STAGIAIRBRANDWEERMAN WORDT AANVAARD BIJ HET GEMEENTELIJK
VRIJWILLIG  BRANDWEERKORPS VANAF HEDEN.

Punt 8. Algemeen bestuur.
8.1. gemeentelijke adviesraden 2013-2018
8.1.1. Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening):
8.1.1.1. Aanduiding van de vertegenwoordigers namens de verschillende maatschappelijke

geledingen, de effectieve en plaatsvervangende deskundigen en de voorzitter.
8.1.1.2. Benoeming van de leden van de gecoro.
AFGEVOERD

8.2. Beslissing weddenvermindering schepen.
Indien een schepen een mandaat opneemt (= datum van installatie en eedaflegging) op het moment
dat hij reeds gepensioneerd is (als werknemer, ambtenaar of zelfstandige), dan is de cumulatie
slechts in beperkte mate toegelaten, namelijk mits voorafgaande verklaring en slechts voor zover het
jaarlijks bruto-inkomen een bepaald bedrag niet overschrijdt. De tewerkstelling in uitvoering van een
arbeidsovereenkomst of in statutaire toestand, of iedere andere bezigheid, politiek mandaat of ambt of
post, is mogelijk tot volgende grensbedragen:
 Tot de leeftijd van 65 jaar en zonder kinderlast:7421,57 euro op jaarbasis
 Vanaf 65 jaar en zonder kinderlast: 21436,50 euro op jaarbasis.
Een schepen heeft per 21 februari  2013 beslist weddenvermindering aan te vragen. Het komt de
gemeenteraad toe om hieraan zijn akkoord te hechten.
WERD BESLIST

Namens de gemeenteraad
Patrick Vandeputte Stephan Titeca
Gemeentesecretaris Voorzitter


