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Beknopt verslag gemeenteraad

Zitting van: 26 mei 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, Maurice Vanmarcke, 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: Nicolas Duquesnoy

Punt 1.
Goedkeuring verslag gemeenteraad van 28 april 2015.
GOEDGEKEURD

Punt 2. Algemeen Bestuur
Intergemeentelijke samenwerking.
2. 1. Gaselwest - Algemene vergadering van 26 juni 2015 - Kennisname en goedkeuring agendapunten
algemene vergadering van 26 juni 2015.
De gemeenteraad kan kennis nemen van en goedkeuring hechten aan de agenda voor de jaarvergadering van
26 juni 2015 van Gaselwest die volgende punten bevat:
1. Verslagen van de Raad van Bestuur, van het College van Commissarissen en van de Commissaris over

het boekjaar 2014
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans, resultatenrekening,

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités, de leden

van het college van  commissarissen en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014
4. Hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder door VREG
5. Toepassing van artikel 33, 2de alinea van de statuten van Gaselwest in uitvoering van artikel 2 §2 van het

decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse
Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
gewestgrensoverschrijdende intercommunales

6. Statutaire benoemingen
7. Statutaire mededelingen
GOEDGEKEURD

2.2. FIGGA - Algemene vergaderingen:
2. 2.1. kennisname en goedkeuring agendapunten algemene vergadering van 26 juni 2015
De gemeente werd opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering van FIGGA die bijeengeroepen
wordt op vrijdag 26 juni 2015 per aangetekend schrijven van 20 april 2015.
Op de agenda staan volgende punten:
1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de algemene vergadering
2. Jaarrekening 2014
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Kapitaalverhoging FIGGA
5. Kapitaalverhoging FIGGA ter financiering van aandelen Publi-T en toetreding totW4F (onder



Beknopt verslag gemeenteraad

2/8

voorbehoud akkoord punt 3.3.)
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Statutaire benoemingen en mededelingen
Een uitgebreide toelichting betreffende deze agendapunten bevindt zich in het dossier dat ter inzage wordt
gelegd.
De gemeenteraad kan het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger op deze algemene
vergadering bepalen.
GOEDGEKEURD

2.2.2.   Aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger  voor de algemene vergadering
van 26 juni 2015 en voor de  algemene vergaderingen tijdens de duur van de verdere legislatuur.
In toepassing van artikel  44 van het decreet van 6 juli 2001 en latere wijzigingen 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.
JOHAN DELRUE, SCHEPEN BEVOEGD VOOR FINANCIËN EN WONENDE KERKSTRAAT 131
– 8570 ANZEGEM, AAN TE DUIDEN ALS (EFFECTIEF) VERTEGENWOORDIGER VAN DE
GEMEENTE,

RIK COLMAN, SCHEPEN – WONENDE KERKSTRAAT 24 – 8570 ANZEGEM, AAN TE DUIDEN
ALS PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE,
OM DEEL TE NEMEN AAN DE ALGEMENE VERGADERING  VAN FIGGA OP 26  JUNI 2015 EN
VOOR DE GANSE VERDERE LEGISLATUUR.

2.3. Vlaamse Maatschappij  voor Watervoorziening: wijziging raadsbesluit van 19 maart 2013 houdende
aanstelling van twee afgevaardigden van wie één stemgerechtigd.
Op 19 maart 2013 stelde de gemeenteraad Youri Devlaminck aan als stemgerechtigd gemeentelijke
afgevaardigde en Rik Colman als niet stemgerechtigd afgevaardigde van de gemeente Anzegem in de
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en dit voor de ganse huidige legislatuur.
Gelet op het ontslag van Youri Devlaminck als gemeenteraadslid en uit alle bijhorende functies dient deze
beslissing aangepast te worden. Voorgesteld wordt dat er opnieuw een stemgerechtigd en niet-
stemgerechtigde afgevaardigde wordt aangeduid. Dit hoeven geen raadsleden te zijn.
RIK COLMAN – SCHEPEN,  WONENDE KERKSTRAAT 24 – ANZEGEM, AAN TE DUIDEN ALS
STEMGERECHTIGD GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE VOOR DE ALGEMENE
VERGADERINGEN VAN DE CVBA VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING
VANAF HEDEN EN DIT VOOR DE VERDERE DUUR VAN DE LEGISLATUUR 2013-2018.

KIM DELBEKE – GEMEENTERAADSLID - WONENDE SCHALIËNHOFSTRAAT 10 –
ANZEGEM, AAN TE DUIDEN ALS NIET-STEMGERECHTIGD GEMEENTELIJK
AFGEVAARDIGDE VOOR DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE CVBA VLAAMSE
MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING VANAF HEDEN EN DIT VOOR DE VERDERE
DUUR VAN DE LEGISLATUUR 2013-2018.

Punt 3. Financiën
3.1. Vaststellen jaarrekening 2014  met kennisgeving jaarverslag 2014 over het gevoerde beleid en
beheer in de gemeente.
De gemeenteraad kan de jaarrekening 2014 vaststellen en kennis nemen van het jaarverslag 2014.
Besproken op het MAT van 20 mei 2018.
Besproken in de Commissie Financiën en Algemene Zaken op 18 mei 2015.
GOEDGEKEURD
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3.2. Goedkeuring financieel verslag dienstjaar 2014 – gemeentelijke adviesraden.
3.2.1. Cultuur
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van de
gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt voorgelegd.
De culturele raad sloot het werkjaar 2014 af met een batig saldo van 6.623,69 euro. Deze rekening werd
gunstig geadviseerd door  de algemene vergadering op 22 april 2015 .

3.2.2. Jeugd
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van de
gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt voorgelegd.
De jeugdraad sloot het werkjaar 2014 af met een batig saldo van 17.091,82 euro. Deze rekening werd gunstig
geadviseerd door  de algemene vergadering op 8 februari 2015.

3.2.3. Sport
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van de
gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt voorgelegd.
De sportraad sloot het werkjaar 2014 af met een batig saldo van 5134.82 euro . Deze rekening werd

3.2.4. Ontwikkelingssamenwerking.
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van de
gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt voorgelegd.
De rekening  Wereldraad werd gunstig geadviseerd door  de algemene vergadering op 10 februari 2015 en
sluit af met een batig saldo van 120.07 euro.
gunstig geadviseerd door  de algemene vergadering op   23 maart 2015.

3.2.5. Gezin en Welzijn
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van de
gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt voorgelegd.
De gezins- en welzijnsraad sloot het werkjaar 2014 af met een batig saldo van 1150.3 euro. Deze rekening
werd gunstig geadviseerd door  de algemene vergadering op 24 februari 2015.

3.2.6. Senioren
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van de
gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt voorgelegd.
De seniorenadviesraad sloot het werkjaar 2014 af met een batig saldo van 4410.48 euro . Deze rekening
werd gunstig geadviseerd door  de algemene vergadering op 4 mei 2015.

3.2.7. Kinderopvang.
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van de
gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt voorgelegd.
Deze rekening 2014 van Loka werd gunstig geadviseerd door  de algemene vergadering op 24 maart 2015 en
sluit af met een batig saldo van 252.04 euro.
GOEDGEKEURD

3.3. Beslissing betreffende het aanbod van FIGGA voor de intekening kapitaalsverhoging van Publi-T
Ingevolge de kapitaalsverhoging FIGGA, wordt aan de gemeente Anzegem de mogelijkheid geboden om in te
tekenen voor een bedrag van 257.225 EUR. Op de rekening courant staat er slechts 24.698,87 EUR.
Intekenen op het volledig aangeboden bedrag betekent dus dat er een bedrag van 232.550 EUR niet volstort
is. Overeenkomstig het schrijven van FIGGA, zal dit bedrag ook niet onmiddellijk volstort moeten worden.
Evenwel, niet-volstorte bedragen resulteren ook niet in een mogelijks dividend.

De financieel beheerder stelt voor om niet in te tekenen op deze kapitaalsverhoging, immers:
 MJP 2014-2019 – slechts beperkte budgettaire ruimte;
 gecumuleerd budgettair resultaat per einde 2019 is beperkt en deze ruimte is nodig als buffer bij
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eventuele tegenvallers;
 Intekenen op kapitaalsverhoging betekent (op termijn) middelen permanent vastleggen

(verkoop/uittreden is weinig realistisch).
Bovendien stelt de financieel beheerder voor om de middelen dewelke momenteel bij FIGGA op haar rekening
courant staan (24.698,87 EUR) terug in de kas van de gemeente te laten storten.
GOEDGEKEURD (er wordt niet ingetekend)

3.4. Beslissing betreffende het aanbod van Gaselwest voor de heropenstelling kapitaalverhoging
(tweede ronde – 2015).
De gemeente Anzegem kan bij deze kapitaalsverhoging deelnemen voor een maximum van 692.047,10 EUR.
Gaselwest geeft ook mee dat de nieuwe tariefmethodologie van de VREG bepaalt dat het toegelaten inkomen
van de distributienetbeheerders voor het eigen vermogen voor de volgende reguleringsperiode (2015-2016)
vastgelegd is geworden op 5,7%. Er werd vanuit de financiële dienst bijkomend informatie ingewonnen mbt dit
rendement en vanuit Gaselwest werd meegegeven dat de uitbetalingsratio die zij in het verleden hanteerde
mbt de winst op het eigen vermogen gemiddeld zo’n 90% bedraagt. Op de nieuwe kapitaalsverhoging zal zij
een uitbetalingsratio van 100% pogen na te streven (voor 2015 zal dit pro rata gebeuren).
Evenwel, dezelfde redenen als voorheen kunnen aangehouden worden om ook op deze heropenstelling van
de kapitaalsverhoging niet in te tekenen:

 MJP 2014-2019 – slechts beperkte budgettaire ruimte;
 gecumuleerd budgettair resultaat per einde 2019 is beperkt en deze ruimte is nodig als buffer bij

eventuele tegenvallers;
 Intekenen op kapitaalsverhoging betekent middelen permanent vastleggen (verkoop/uittreden is niet

onmiddellijk mogelijk);
 Bij volgende kapitaalsoperatie en bij gewijzigde financiële toestand van de gemeente kan er nog

steeds ingetekend worden op deze aandelen.
GOEDGEKEURD (er wordt niet ingetekend)

Punt 4. Noodplanning
Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) – 68ste Halle-Ingooigem – woensdag 24 juni 2015.
De 68ste editie van Halle-Ingooigem, Omloop van de Vlaamse Gemeenschap, is een wielerwedstrijd voor
eliterenners met contract in de Europese Continentale Tour klasse 1.1 en gaat door op woensdag 24 juni
2015. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door vzw Koninklijke Wielerclub Yvegem Sportief in een
structurele samenwerking met o.a. het gemeentebestuur van Anzegem, de sportraad Anzegem, het
stadsbestuur van Halle, de provincie West-Vlaanderen.
De wedstrijd zal van start gaan in Halle om 12u30. De renners worden verwacht in Ingooigem omstreeks 15u
en na 5 plaatselijke omlopen op het grondgebied van Anzegem, aan de aankomst omstreeks 17u.
Het BNIP 68ste Halle-Ingooigem – woensdag 24 juni 2015 heeft als doel om een werkwijze te beschrijven
waarmee zowel bestuurlijke autoriteiten als operationeel betrokken partijen zo effectief mogelijk kunnen
inspelen op een noodsituatie die zich voordoet tijdens dit evenement op het grondgebied van Anzegem.
Dit BNIP vult het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP) van de gemeente Anzegem,
goedgekeurd door de gouverneur van West-Vlaanderen bij besluit van 18 maart 2010, aan met specifieke
richtlijnen voor bijzondere risico’s verbonden aan dit evenement.
Het BNIP werd besproken in de gemeentelijke veiligheidscel van 16 maart 2015 en vastgesteld door het
college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 mei 2015.
Er wordt aan de Raad voorgesteld om dit BNIP te aanvaarden. Dit BNIP wordt ter goedkeuring opgestuurd
naar de gouverneur van West-Vlaanderen.
GOEDGEKEURD

Punt 5. Bouw gezamelijke brandweerkazerne Anzegem-Deerlijk
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen Deerlijk en Anzegem met regeling van o.a.:

 Aanduiding  opdrachtgevend bestuur
 Verdeling van de kosten

De gemeenten Deerlijk en Anzegem hebben het plan opgevat om samen over te gaan tot de bouw van een
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nieuwe brandweerpost (MJP: actie GBB_0104 aanpassingswerken gebouwen en terreinen BW). De inplanting
van deze nieuwe post is voorzien op de site Devos-Caby (Belgiek Deerlijk). Aangezien alle partijen van
oordeel zijn dat de diverse opdrachten, voor wat de procedure en de bouw, in het algemeen belang, dienen te
worden samengevoegd,  wordt voorgesteld onderhavige overeenkomst af te sluiten.
Als aanbestedende overheid zal Deerlijk instaan voor de verwerving van de onroerende goederen nodig voor
de realisatie van de brandweerkazerne, inclusief omgevingsaanleg.
Deerlijk zal hiertoe als aanbestedende overheid een landmeter aanstellen voor het opmeten van de te
verwerven onroerende goederen en zal opdracht geven tot het opmaken van een schattingsverslag. Anzegem
en Deerlijk dienen het schattingsverslag goed te keuren.
De beslissing tot aankoop van de onroerende goederen wordt zowel genomen door de gemeenteraad van
Anzegem als de gemeenteraad van Deerlijk.
De verworven onroerende goederen zijn in mede-eigendom van Anzegem en Deerlijk waarmee de erop
opgetrokken infrastructuur eveneens in mede-eigendom is.
Anzegem en Deerlijk dragen, elk voor de helft, alle kosten die voortvloeien uit huidige overeenkomst. Ieders
aandeel maakt het voorwerp uit van afzonderlijke betalingsaanvragen, facturen en betalingen. Zij voorzien
hiervoor elk de nodige financiële middelen op hun budget.
GOEDGEKEURD

Punt 6. Patrimonium
OC ’t Klokske – goedkeuren van:

 samenwerkingsovereenkomst tussen het Gemeentebestuur Anzegem en de Vrije Basisschool
Heirweg aangaande het beheer

 huurprijzen – en huishoudelijk reglement
In opvolging van de goedgekeurde akte van overdracht tussen vzw Parochiale Belangen en het
gemeentebestuur mbt ontmoetingscentrum ’t Klokske, dient nog een aangepaste
samenwerkingsovereenkomst met de Vrije Basisschool St. Theresia goedgekeurd, evenals een aangepast
huurprijzen- en huishoudelijk reglement. Beide documenten worden nu aan de gemeenteraad voorgelegd.
GOEDGEKEURD MITS EVALUATIE NA EEN JAAR

Punt 7. Sociaal Welzijn
7.1. Goedkeuren opheffen gemeentelijk reglement gezinstoelage d.d. 13 april 2010 en goedkeuring
nieuw gemeentelijk reglement gezinstoelage m.i.v. 1 januari 2015.
In uitvoering van het BBCplan2014-2019 kadert de gezinstoelage enerzijds binnen het
armoedebestrijdingsplan. Anderzijds wenst de gemeente door middel van deze toelage de sociaal zwakkeren
en de gezinnen met grote kinderlast financieel te ondersteunen.

De bestaande reglementering kan worden opgeheven en een lichtjes aangepaste versie - in het voordeel van
de doelgroep – ligt voor, ter goedkeuring.
De grootste aanpassing betreft het bedrag: de toelage wordt opgetrokken van 100 naar 140 euro maximum.
Daarnaast is het zo dat het kadastraal inkomen van de eigen woning vrijgesteld wordt.
GOEDGEKEURD

7.2.Goedkeuring opheffen reglement sociale toelagen d.d. 5 april 2011 en goedkeuren nieuw reglement
sociale toelagen m.i.v. 1 januari 2015.
In uitvoering van het BBCplan 2014-2019 wil het beleid zich maximaal inzetten voor een degelijke
thuiszorgondersteuning. Dit uit zich ondermeer  op het vlak van financiële ondersteuning gezien dit toch een
belangrijke vorm van erkenning is voor mensen die zich in een zorgsituatie bevinden.

De bestaande gemeentelijke sociale toelagen worden regelmatig geëvalueerd rekening houdend met de
veranderende maatschappelijke trends, de behoeften in het thuiszorglandschap, de veranderende
zorgindicaties en de financiële impact die de zorgsituatie op het gezinsbudget met zich meebrengt.

De toelagen dagopvang, kortverblijf en palliatieve thuiszorg blijven ongewijzigd.



Beknopt verslag gemeenteraad

6/8

Wat betreft de toelage voor personen met een handicap worden volgende wijzigingen doorgevoerd:
-Naamsverandering: toelage voor personen met een handicap wordt zorgtoelage gezien de klemtoon

vooral komt te liggen op de zorg die de situatie met zich meebrengt als iemand langdurig ziek en/of
zorgbehoevend wordt.

-Wat betreft kinderen met een aandoening: hogere toelage voor kinderen met verhoogde kinderbijslag
vanaf 9 punten

-Wat betreft volwassenen tussen 21 en 65 jaar:
 voor mensen met een RIZIVattest of attest vermindering verdienvermogen FOD SZ verdubbeld de

toelage van 70 naar 140 euro
 Voor diegenen met attest minimum 9 punten vermindering zelfredzaamheid FOD SZ verhoogt de

toelage van 110 naar 300 euro (gezien de sterke vermindering van het gezinsinkomen en de vele
kosten omwille van ziekte/handicap)

 Voor de mensen met een attest van 12 punten stijgt de toelage van 170 naar 400 euro
 Voor de mensen met een attest minimum 15 punten verandert de toelage van 410 naar 400 euro

temeer daar deze categorie automatisch recht heeft op de Vlaamse zorgverzekering
-Voor 65-plussers:

 Wie in woonzorgcentrum verblijft, ontvangt geen zorgtoelage meer. Men kan echter wel op basis van
inkomen aanspraak maken op de gezinstoelage die trouwens hoger ligt dan het bedrag van de 1ste

categorie nl 140 euro ipv 70 euro. Binnen de gezinstoelage wordt eveneens rekening gehouden
met de attesten handicap. Hoe hoger de zorgscore, hoe hoger de inkomensgrenzen.

 Wie vroeger attest 9 punten vermindering zelfredzaamheid had en geen uitkering hulp aan bejaarden
van FOD SZ krijgt nu 300 euro i.p.v. 110 of 170 euro.
Wie vroeger minimum 9 punten had én tegemoetkoming hulp aan bejaarden vanuit FOD SZ krijgt
nu 140 euro i.p.v. 410 euro.

 Wie vroeger 12 punten scoorde voor vermindering zelfredzaamheid en geen uitkering vanuit FOD SZ
krijgt nu 400 euro i.p.v. 170 of 230 euro.

 Wie vroeger 15 punten had (ongeacht uitkering) krijgt nu 400 euro i.p.v. 410 euro gezien
automatische toekenning van de Vlaamse zorgverzekering in dit geval.

Voor iedereen geldt: er is geen cumul meer mogelijk tussen gezinstoelage en zorgtoelage.
Cumul van zorgtoelage en gezinstoelage met de andere toelagen zoals vakantietoelage, dagopvang,
kortverblijf, blijft wel behouden.

Wat betreft vakantietoelage:
Wijziging van bedrag: in plaats van 60 euro wordt de toelage bepaald op 10% van de deelnameprijs met een
maximum van 100 euro per jaar.
GOEDGEKEURD

Punt 8. Toerisme
Goedkeuring aanpassing algemeen retributiereglement  van 3 juni 2008 voor wat betreft de tarieven
van de wandel- en fietsbrochures die aan het publiek ter beschikking worden gesteld n.a.v. de start van
het nieuw toeristisch seizoen.
Naar aanleiding van de start van het nieuwe toeristisch seizoen wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt
om het assortiment wandel- en fietsroutes te actualiseren ( verouderde routes uit handel halen en nieuwe
routes aan het bestand toevoegen).
De aangevulde prijslijst wordt meteen ook ter goedkeuring voorgelegd. Hiertoe dient het algemeen
gemeentelijk retributiereglement aangepast te worden.
GOEDGEKEURD

Punt 9. Jeugd
Aanpassen algemeen retributiereglement - vaststellen bijdrage moni’s in jaarlijks
teambuildingsweekend.
De Jeugddienst  organiseert jaarlijks een teambuildingsweekend voor de animatoren van de speelpleinwerking
en Buddy. Op dit weekend worden vormingen door externe organisaties gegeven. Daarnaast wordt er naar
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een volwaardige weekendplek gezocht en zorgt een kookploeg voor de lekkere maaltijden . Aangezien de
kosten de laatste jaren steeds hoger oplopen stelt de Jeugddienst, in overleg met de speelpleinkern voor,  om
vanaf 2015 een kleine bijdrage van €25 te vragen aan alle deelnemers van het animatorenweekend  en dit
jaarlijks toe te passen tot het einde van de huidige legislatuur. Afhankelijk van het aantal deelnemers is het
gevraagde bedrag  ongeveer 1/3de van de totale kostprijs. De andere 2/3 wordt door het gemeentebestuur
bijgepast.
Het onkostenoverzicht voor 2015 wordt ter informatie  als bijlage toegevoegd.
Het algemeen gemeentelijk retributiereglement  van 3 juni 2008 wordt aangepast onder de rubriek 7. Jeugd.
Daar wordt na de tarieven voor monitorenvergoeding een puntje Bijdrage teambuildingsweekend: 25 euro per
jaar toegevoegd.
VERDAAGD

Punt 10. Punten gevraagd door raadsleden
10. 1. Verantwoording van de plaatsing van totempaalwijzers naar de scholen langs de Zachte Ring
en maken van een opvallend onderscheid met de octopuspalen.
AKKOORD EN TEN LASTE NEMEN VAN GERINGEKOSTEN DIE HIERAAN VERBONDEN
ZOUDEN ZIJN MITS VRAAG TOT VERGOEDING.

10.2. Aanstelling ingenieur-architect Dries Vanhove voor het schatten van de kostprijs voor herstel
van een gedeelte van de Sint-Janskerk.
GEEN STEMMING

10.3. In tijd en omvang beperken en versneld terugbetalen van een thesaurievoorschot bij Belfius ten
belope van 1 miljoen euro.
GEEN STEMMING

10.4. Informeren van de Gemeenteraad omtrent de ontwikkelingen in het tot stand komen van een
gemeenschappelijke nieuwe brandweerkazerne voor Anzegem en Deerlijk
GEEN STEMMING

10.5. Goedkeuring dossier realisatie van nieuwe sportaccomodatie en een kantine aan de
sportvelden in de Lendedreef. Informatieverstrekking aan bevolking en Gemeenteraad en herstel
oude infrastructuur.
GEEN STEMMING

10.6. Aanleg van een garageweg achteraan de tuinen van woningen langs de Kerkstraat.
GEEN STEMMING

10.7. Plaatsing van openbare verlichting langs de voetweg tussen Kalkstraat en Ouden Heirweg.
GEEN STEMMING

10.8. Aanvraag bij AWV tot opsmuk van het rond punt aan de Kruisweg
NIET GOEDGEKEURD

10.9. Behoud betoelagingsregeling voor middagtoezicht in de Anzegemse scholen.
AFGEVOERD

10.10. Ondernemen van stappen tegen de ergerlijke nieuwe maatregelen van De Watergroep in het
kader van de Rio-P werking.
GEEN STEMMING

10.11. Opvang van kinderen die deelnemen aan activiteiten ingericht door gemeentelijke diensten.
VOORSTEL AANPASSING SCHEMA – AFGEVOERD
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Mededelingen
 Niet gedefinieerde acties;
 Aanwenden methode met kokend water voor vernietiging onkruid;
 Wedstrijd bakkers – slagers voor een broodje/koek – paté van de Zachte Ring.

Vragen van raadsleden
1. Herinrichting Buyckstraat – bedoeling en stand van zaken (raadslid Eddy Recour)
2. Vragen bewoners Rogierdreef – vraag uitleg en informeren buurt (raadslid Davy Demets)
3. Vichteplaats – parkeerprobleem (raadslid Greet Coucke)

Namens de gemeenteraad

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Waarnemend Gemeentesecretaris Voorzitter


