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Beknopt verslag gemeenteraad

Zitting van: 28 april 2015

Aanwezig: Aanwezig de dames en heren:
Voorzitter : Stephan Titeca
Burgemeester:                  Claude Van Marcke
Schepenen: Rik Colman, Gino Devogelaere, Noël Veys, Jeremie Vaneeckhout,

Johan Delrue, Mia Tack-Defoirdt
Gemeenteraadsleden: Victor Gerniers, , Prudent Lanneau, Greet Coucke, Dirk Tack, Anne

Marie  Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Willy Demeulemeester, Davy
Demets, Yannick Ducatteeuw, Jolanta Steverlynck-Kokoszko, Twighi
Detavernier, Kim Delbeke

Waarnemend secretaris: Sonja Nuyttens

Verontschuldigd: Voorzitter:
Burgemeester:
Schepenen:
Gemeenteraadsleden: Maurice Vanmarcke, Nicolas Duquesnoy

Toevoeging agendapunt bij hoogdringendheid.
De voorzitter vraagt om volgend agendapunt bij hoogdringendheid toe te voegen aan de agenda:
Internationale solidariteit.
Toekennen van 500 euro noodhulp aan consortium 12-12 voor de aardbeving in Nepal.
GOEDGEKEURD

Punt 1. Politie en veiligheidsbeleid 2014
Toelichting door de hoofdcommissaris-korpschef – bespreking.
Naar analogie met vorige jaren zal de heer Jean-Pierre Coudenys, korpschef van de politiezone Mira, op
dinsdag 28 april 2015  (te 18u30) het politie- en veiligheidsbeleid van het afgelopen jaar toelichten.  Eventuele
vragen, suggesties of problemen werden ingewacht tegen 6 april 2015 en overgemaakt aan de korpschef.
GOEDGEKEURD

Punt 2.
Goedkeuring verslag gemeenteraad 31 maart 2015.
GOEDGEKEURD

Punt 3.  Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
3.1. Intercommunale Imog - algemene vergadering van 19 mei 2015.
3.1.1. Kennisname en goedkeuring agendapunten
De gemeenteraad kan kennis nemen van de agendapunten die zullen voorgelegd worden op de Algemene
vergadering van Imog die doorgaat op dinsdag 19 mei 2015 met volgende agenda:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2.          Lezing van de jaarrekening per 31 december 2014
3. Verslag van de Commissaris-revisor
4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31 december 2014
5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris-revisor
6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat
7. Aanzuiveren historische tekorten
8. Statutaire benoemingen
9. Huldiging medewerker met 25 en 35 jaar dienst
10. Toelichting activiteiten 2014
11. Varia
Het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordigers op deze jaarvergadering moet bepaald  worden.
GOEDGEKEURD mits afwachtende houding mbt punt 7 ‘aanzuiveren gecumuleerde
verliezen’
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3.1.2. Aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
De statuten van Imog voorzien dat een vertegenwoordiger kan aangeduid worden voor de ganse legislatuur
zoals voorzien in de recente decreetswijziging intergemeentelijke samenwerking. In een vorig besluit werd de
heer Youri Devlaminck nog aangeduid als plaatsvervanger. Gezien hij geen deel meer uitmaakt van de
gemeenteraad, dient hij vervangen te worden door een ander gemeenteraadslid.
GINO DEVOGELAERE, SCHEPEN BEVOEGD VOOR AFVAL(VERWERKING) – WONENDE
KLIJTSTRAAT 4 – 8570 ANZEGEM, AAN TE DUIDEN ALS VERTEGENWOORDIGER VAN DE
GEMEENTE OP DE   ALGEMENE VERGADERING VAN  19 MEI 2015 VOOR DE
INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR OPENBARE GEZONDHEID IN HET GEWEST
KORTRIJK (IMOG) EN VOOR ALLE ALGEMENE VERGADERINGEN VOOR DE RESTERENDE
DUUR VAN DE HUIDIGE LEGISLATUUR.

KIM DELBEKE, GEMEENTERAADSLID – WONENDE SCHALIËNHOFSTRAAT 10 – 8570
ANZEGEM, AAN TE DUIDEN ALS PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER VAN DE
GEMEENTE OP DE   ALGEMENE VERGADERING VAN 19 MEI 2015 VOOR DE
INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR OPENBARE GEZONDHEID IN HET GEWEST
KORTRIJK (IMOG) EN VOOR ALLE ALGEMENE VERGADERINGEN VOOR DE RESTERENDE
DUUR VAN DE HUIDIGE LEGISLATUUR.

3.2. Intercommunale W.I.V. – algemene vergadering van 19 mei 2015
3.2.1.   kennisname en goedkeuring agendapunten
3.2. 2. aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
De gemeenteraad kan kennis nemen van de agendapunten die zullen voorgelegd worden op de algemene
vergadering  van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem op dinsdag 19 mei 2015.
Verder dient het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordigers op deze jaarvergaderingen bepaald te
worden.
Agenda:

1. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het dienstjaar
2014.

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2014.
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris.
5. Varia.

GOEDGEKEURD

3.2.2.  Aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
van 19 mei 2015.
In toepassing van artikel  44 van het nieuwe decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking moeten de vertegenwoordigers van de gemeenten op de algemene vergadering van de
intercommunales waarbij deze gemeenten aangesloten zijn, aangeduid worden door de gemeenteraad. Deze
aanstellingsprocedure moet trouwens herhaald worden voor elke algemene vergadering (zolang de statuten
van de betrokken intercommunale de mogelijkheid niet voorzien om de vertegenwoordiger(s) aan te stellen
voor de ganse legislatuur). De vertegenwoordiger mag geen bestuurder zijn, doch moet wel een gemeentelijk
mandataris zijn.
JOLANTA STEVERLYNCK-KOKOSZKO, GEMEENTERAADSLID, WONENDE 8570 ANZEGEM
– BEUKENHOFSTRAAT 48 – 8570 ANZEGEM, AAN TE DUIDEN ALS VERTEGENWOORDIGER
VAN DE GEMEENTE OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN 19 MEI 2015 VOOR DE WEST-
VLAAMSE INTERCOMMUNALE VLIEGVELD WEVELGEM-BISSEGEM.

RIK COLMAN, SCHEPEN, WONENDE 8570 ANZEGEM – KERKSTRAAT 24 – 8570 ANZEGEM,
AAN TE DUIDEN ALS PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE
OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN 19 MEI  2015 VOOR DE WEST-VLAAMSE
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INTERCOMMUNALE VLIEGVELD WEVELGEM-BISSEGEM

3.3. Intercommunale Leiedal: kennisname en goedkeuring agendapunten algemene vergadering van
26 mei 2015.
De gemeenteraad kan kennis nemen van de agendapunten die zullen voorgelegd worden op de algemene
vergadering van Leiedal van 26 mei 2015.

1.Verslag activiteiten in 2014
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2014
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor.
4. Vervanging bestuurders met raadgevende stem - aktename
5. Verlenging mandaat commissaris-revisor
6. Aanstelling secretaris
7. Maatregelen in het kader van de programmawet 2014
8. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten
GOEDGEKEURD

3.4. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen Psilon –
algemene vergadering 16 juni 2015:
3.4.1. Kennisname en goedkeuring agendapunten
De  algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematorium-beheer Zuid-West-
Vlaanderen gaat door op  16 juni 2015 met volgende agenda:

1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2014
1.1. Verslag van de raad van bestuur
1.2. Verslag van de commissaris

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2014
3.Kwijting van bestuurders en commissaris
4. Vervanging van drie waarnemend bestuurders
Voorgesteld wordt om de in zitting van heden aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om
voormelde punten, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
GOEDGEKEURD

3.4.2. Aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
De statuten van Psilon voorzien sedert 19 juni 2014  dat een vertegenwoordiger kan aangeduid worden voor
de ganse legislatuur zoals voorzien in de recente decreetswijziging intergemeentelijke samenwerking. De
gemeenteraad kan bijgevolg een vertegenwoordiger en/of plaatsvervanger  aanduiden voor de verdere duur
van de legislatuur. Dit mag geen lid zijn van de raad van bestuur van Psilon.
HET GEMEENTEBESTUUR VAN ANZEGEM STELT  JOLANTA STEVERLYNCK – KOKOSZKO,
GEMEENTERAADSLID – WONENDE BEUKENHOFSTRAAT 48 – 8570 ANZEGEM AAN,
BESCHIKKEND OVER 694 STEMMEN,  ALS VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE
VERGADERING OP 16 JUNI 2015 VAN DE  INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR
CREMATORIUMBEHEER IN ZUID-WEST-VLAANDEREN, PSILON EN DIT VOOR ALLE
ALGEMENE VERGADERINGEN TIJDENS DE  VERDERE DUUR VAN DE  HUIDIGE
LEGISLATUUR.

HET GEMEENTEBESTUUR VAN ANZEGEM STELT   MIA TACK-DEFOIRDT, SCHEPEN –
WONENDE ELF NOVEMBERLAAN 79 – 8570 ANZEGEM,  AAN, BESCHIKKEND OVER 694
STEMMEN,  ALS PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE
VERGADERING OP  16 JUNI 2015 VAN DE  INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR
CREMATORIUMBEHEER IN ZUID-WEST-VLAANDEREN, PSILON EN DIT VOOR ALLE
ALGEMENE VERGADERINGEN TIJDENS DE VERDERE DUUR VAN DE HUIDIGE
LEGISLATUUR.
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Punt 4. Openbare werken
Verkaveling Pastoor Verrieststraat (Dumobil). Goedkeuren tracé van de wegenis. Goedkeuren ontwerp
van wegenis- en rioleringswerken. – wijziging gemeenteraadsbeslissing 21 oktober 2014
De oorspronkelijke plannen voorzagen een bufferbekken in beton in de groenzone. Omwille van de
speelruimte, onderhoud en infiltratie is het beter dat er een open bufferbekken wordt geplaatst buiten de
groenzone.
GOEDGEKEURD

Punt 5. Patrimonium
5.1. Kasteel Beukenhof.

 Goedkeuren addendum concessieovereenkomst.
 Goedkeuren gewijzigde uitbatingsovereenkomst

Er bestaan twee overeenkomsten (goedgekeurd in gemeenteraadszitting d.d. 4 juli 2005):
 een concessieovereenkomst tussen de gemeente en nv Brouwerij Verhaeghe;
 een uitbatingsovereenkomst tussen nv Brouwerij Verhaeghe en bvba Devos.

Bedoeling is aan de concessieovereenkomst een addendum toe te voegen, waarbij
 De concessiehouder een vergoeding betaalt voor verbruik van water, elektriciteit en verwarming. In de

overeenkomst goedgekeurd in 2005 vallen alle verbruikkosten ten laste van de gemeente.
 De duur van de overeenkomst verlengd wordt van 9 tot 27 jaar.
 De gemeente ook kan opzeggen bij gebrek aan uitbating. Momenteel kan de gemeente enkel opzeggen

als er een andere bestemming dan horeca wordt gegeven aan het kasteel.

De uitbatingsovereenkomst wordt ook aangepast, conform het addendum aan de concessieovereenkomst.
Verder is het zo dat de concessiehouder en feitelijke uitbater een overeenkomst hadden op basis van de door
de gemeenteraad in 2005 goedgekeurde overeenkomst, maar met veel aanvullingen en wijzigingen. Hierbij
kan deze overeenkomst goedgekeurd worden, zodat dit geregulariseerd is.
GOEDGEKEURD

5.2.Principiële beslissing tot het verkavelen van een perceel gelegen Borreberg
De gemeente wenst een deel van perceel 1° afdeling, sectie C, nr. 58D te verkopen. Daartoe werd reeds een
beslissing genomen op 18 maart 2014.
In de loop van de verkoopprocedure is evenwel gebleken dat de verkoop van een deel van een perceel (met
het oog op woningbouw) maar mogelijk is nadat er een verkavelingsvergunning verkregen wordt.
Aangezien het BPA voorziet in een woonproject op het perceel in kwestie en het naastgelegen perceel, wordt
voorgesteld samen met deze eigenaar een verkavelingsaanvraag op te starten.
Na het doorlopen van deze procedure kan het perceel bouwgrond dat eigendom is van de gemeente
openbaar verkocht worden.
GOEDGEKEURD

Punt 6. Cultuur.
Goedkeuring principes opmaak seizoensprogrammatie 2015-2016, bijhorende ticketprijsbepaling &
kortingsformules, samenwerkingsverbanden en publiciteit.
Volledig naar analogie met de voorbije werkjaren wordt door het Gemeenschapscentrum een voorstel van
seizoensprogrammatie 2015-2016 uitgewerkt en dit in uitvoering van het meerjarenplan waarbij doelstellingen
zijn opgenomen om zoveel mogelijk inwoners aan kunst en  cultuur te laten participeren dankzij een grote
diversiteit in het aanbod en een evenwichtige spreiding over het grondgebied.
De principes tot opmaak van deze programmatie ( rekening houdend met de geraamde uitkoopsommen en

bijhorende technische onkosten van de respectieve producties als  met de te verwachten inkomsten daaruit)
evenals de bijhorende ticketprijzen & kortingsformules, de plaatselijke en regionale samenwerkingsverbanden
en publicitaire aanpak worden ter goedkeuring voorgelegd .
GOEDGEKEURD
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Punt 7. Sociale Zaken
Bekrachtiging collegebesluit van 24 maart 2015 inzake de vernieuwing erkenning  Logo Leieland.
(Logo staat voor Lokaal Gezondheidsoverleg Regio Zuid-West-Vlaanderen). De vereniging heeft tot
doel, conform het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 inzake gezondheidspromotie, het
op centraal Vlaams niveau geplande preventiebeleid uit te voeren en daarbinnen het lokale
gezondheidsoverleg te coördineren en te ondersteunen, zoals geconcretiseerd in de opdrachten vernoemd in
art. 21ter  van bovengenoemd besluit.
In 2009 erkende de gemeente Logo Leieland voor een periode van 6 jaar.  2015 is het einde van deze
erkenningsperiode en zoals het decreet op de logo’s voorschrijft, dient een nieuwe erkenning van deze logo’s
te gebeuren door 50% van de prioritaire partners.
Logo Leieland dient tegen 30 juni 2015 een aanvraag tot erkenning in te dienen bij het Vlaams Agentschap
Zorg en Gezondheid. De erkenning gaat in vanaf 1 januari 2016. De  erkenning is 6 jaar geldig en is een
voorwaarde voor subsidiëring.
Prioritaire partners:

 Centra leerlingenbegeleiding
 Ziekenfondsen
 Huisartsenkringen
 Lokale besturen
 Consultatiebureaus Kind en Gezin
 Interne en Externe Diensten voor Preventie en Beshcerming op het Werk

Om de logo-werking te continueren, is het nodig dat minimaal 50% van deze partners per Logo-regio de
erkenning bevestigen.
Er is geen financiële bijdrage aan verbonden – zie statuten (dossier).
GOEDGEKEURD

Punt 8.  Sport.
Organisatie loopwedstrijd Dwars door Grijsloke 22 augustus 2015: toekennen logistieke
ondersteuning.
Sedert jaar en dag vraagt en ontvangt de loopclub Dwars door Grijsloke logistieke ondersteuning van het
gemeentebestuur. Deze bestaat uit:

 Nadars plaatsen en weghalen: inzet van 2 arbeiders, 2 dagen telkens 4u 480 euro
 Gras maaien en ledigen afvalbakken (wordt meegenomen in de vaste ronde, dus geen extra kost)
 Opbouw en afbraak terras: 2 arbeiders,2 dagen telkens 4u 480 euro

De totale logistieke ondersteuning kan gewaardeerd worden op 960 euro.
Verder werd er in het verleden, via het toenmalige subsidiereglement Toerisme en Promotie, elk jaar ook nog
een geldelijke ondersteuning van 250 euro gezien (sport).
Aangezien dit de grootte-orde overschrijdt zoals voorzien in het kadersubsidiereglement van 3 februari 2015,
valt de toekenning van deze betoelaging in natura en geld  onder de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Gunstig advies Sportdienst van 18 maart 2015.
GOEDGEKEURD

Punt 9. Punten van raadsleden.
9.1.  Beslissing tot het intrekken van de retributie van € 25,00 per overtreding in de blauwe zones
9.2. Beslissing tot het innen van een retributie van € 15,00 per overtreding in de blauwe zones
9.3. Principiële beslissing tot het afsluiten van een nieuwe overeenkomst met een parkeerbedrijf
voor toezicht op het parkeren in de blauwe zones en het innen van de retributies

Om een vlot parkeren in de omgeving van handelszaken toe te laten, heeft de gemeente op verschillende
plaatsen blauwe zones met een aangepaste parkeerduur ingevoerd. Het toezicht hierop en het innen van een
retributie  bij het overschrijden van de toegelaten parkeerduur, werden toevertrouwd aan een externe partner.
Op 31 mei 2014 is de overeenkomst met die partner beëindigd. Dit betekent dat men sindsdien straffeloos
permanent parkeerplaatsen kan innemen of toch voor een langere tijd dan toegelaten.
Het behoud van tijdelijke parkeerplaatsen is in de omgeving van een aantal handelszaken aangewezen. Op
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andere plaatsen kan de blauwe zone opgeheven worden. Ook het retributiereglement kan bijgestuurd worden
waar nodig. Waar de blauwe zone evenwel gehandhaafd blijft, moet er toezicht zijn en moet het
retributiereglement toegepast worden zolang het geldig blijft.
Het bedrag van de retributie was vastgesteld op €25 wat volgens onze fractie een te hoog bedrag is. Wij
stellen voor om dit bedrag te laten verlagen tot €15.
Navraag in de omliggende gemeenten leert ons dat Zwevegem en Avelgem gebruik maken van de diensten
“VINCI” uit Oostende om retributies uit te schrijven voor parkeerovertredingen. Hier wordt telkens een
retributie van €25 uitgeschreven. De stad Waregem werkt met een parkeertoezichter die als bediende is
ingeschreven. Hier bedraagt de parkeerboete €12.  In Kortrijk bedraagt de boete €15.
WERD BESPROKEN EN AFGEVOERD

Punt bij hoogdringendheid toegevoegd
Punt 10. Internationale Solidariteit
Toekennen van 500 euro noodhulp aan consortium 12-12 voor de aardbeving in Nepal.
GOEDGEKEURD

Mededelingen
Nog nader te definiëren acties budget 2015
Nieuwe wijzigingen (GR 31/03/2015)

Actie A_4.1.2.1 “jaarlijks ca 800 m² voetpaden aanleggen of vernieuwen”
 Opmaak budget:

o Totaal budget actie: 157.500 EUR
o Waarvan “Nog te definiëren acties”: 80.000 EUR

 huidige invulling:
o Nog te definiëren acties: 70.000 EUR
o Molendreef – Vichte: 10.000 EUR

Actie A_6.4.1.2 “Aankoop en implementatie van nieuwe software voor gemeentelijke processen / back -
en midoffice”

 Opmaak budget:
o Totaal budget actie: 92.000 EUR
o Waarvan “Nog te definiëren acties”: 12.000 EUR

 huidige invulling:
o Nog te definiëren acties: nihil
o App lokale economie: 12.000 EUR

Actie A_7.1.1.2 “een zacht wegennet uitbouwen”
 Opmaak budget:

o Totaal budget actie: 10.000 EUR
o Waarvan “Nog te definiëren acties”: 6.000 EUR

 huidige invulling:
o Nog te definiëren acties: 500 EUR
o wandelpad Meuleberg - Warandedreef: 5.500 EUR

Actie GBB_0066 “Aankoop materieel wegendienst”
 Opmaak budget:

o Totaal budget actie: 10.000 EUR
o Waarvan “Nog te definiëren acties”: 10.000 EUR

 huidige invulling:
o Nog te definiëren acties: 8.306 EUR
o Puinbak (kraan): 1.694 EUR

Vragen van raadsleden.
Volgende mondelinge vragen worden gesteld:
1. Vernieuwen voetpaden Molendreef. Wordt de oude riolering daar ook vervangen?
2. Overgroeiïng van een wandelpad in het wandelnetwerk ‘Land van Streuvels’ te Tiegem.
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3. Gemeenteraad 26 mei 2015 – aanvang 19u30: vraag om de gemeenteraadszitting te verplaatsen gezien
er die avond ook Ontmoetingsavond Leiedal doorgaat.

Namens de gemeenteraad

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Waarnemend Gemeentesecretaris Voorzitter


