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Goedkeuring verslag gemeenteraad 26 mei 2015.
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 2. Financiën
2.1. Kerkfabrieken:
2.1.1. Goedkeuring wijziging meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken:

 Sint-Arnoldus
 Sint-Petrus
 Sint-Mattheus

Op 1 oktober 2013 keurde de gemeenteraad de meerjarenplannen 2014-2019 van de verschillende
kerkfabrieken goed. Op 21 oktober 2014 verleende de gemeenteraad haar instemming om een aanpassing aan
het meerjarenplan van de kerkbesturen Sint-Arnoldus, Sint-Mattheus en Sint-Theresia door te voeren. Thans
hebben de kerkraden van Sint-Arnoldus, Sint-Petrus en Sint-Mattheus hun meerjarenplan aangepast,
respectievelijk op 20 januari 2015, 15 april 2015 en op 20 april 2015.
Als  de gevraagde gemeentelijke exploitatie- of investeringstoelage niet binnen de grenzen valt van de bedragen
vermeld in het goedgekeurde meerjarenplan, of als er andere beleidskeuzes worden gemaakt, dient het
meerjarenplan eerst aangepast en opnieuw goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. Nadien kunnen de
nieuwe bedragen van de gemeentelijke toelagen opgenomen worden in de budgetwijziging of in het budget.
De voorgestelde wijzigingen aan de meerjarenplanning vonden plaats ingevolge volgende werken:

 Sint-Arnoldus: voor 2015 werd al een gemeentelijke investeringstoelage van 13.612,50 euro
gevraagd - Thans wordt nog 2000 euro extra gevraagd voor werken stabiliteit toren.

 Sint-Petrus: Er wordt een investeringstoelage van 3601,42 euro gevraagd voor het herstel van
het wijzerverdeelwerk van de wijzerplaat van het torenuurwerk.

 Sint-Mattheus: Er wordt een investeringstoelage van 3939,00 euro gevraagd voor het herstel
van de nok schip, vernieuwen windveer zijbeuk en diverse

In totaal is er 6 X 62500 euro voorzien voor investeringswerken voor alle kerkfabrieken samen over de periode
2014-2019, d.i. 375.000 euro. Hiervan is dan al 228.601,17 euro bestemd. (zie overzicht in het dossier)- In de
beslissing werd ook al rekening gehouden met afspraken gemaakt in het overleg gemeente/CKB d.d. 14 april
2015 waarbij de investeringstoelage 2015 voor St-Theresia komt te vervallen (brandglasraam) en er voor de
Kerkfabriek Sint-Antonius 38.480 euro dient te worden voorzien (herstel ramen). Dit zal in een volgende
aanpassing MJP voorzien worden.
Besproken in overleg CBS/CKB op 14 april 2015.
EENPARIG GOEDGEKEURD

2.1.2. Aktename budgetwijzigingen 2015
 Sint-Arnoldus
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 Sint-Petrus
 Sint-Mattheus

Indien de gewijzigde meerjarenplannen van de kerkbesturen Sint-Arnoldus, Sint-Petrus en Sint-Mattheus
worden goedgekeurd, dan kan de gemeenteraad enkel nog akte nemen van de voorliggende budgetwijzigingen
2015 van deze kerkfabrieken. De wijzigingen betreffen:
 Sint-Arnoldus: voor 2015 wordt via budgetwijziging bijkomend 2000 euro gevraagd voor werken

stabiliteit toren.
 Sint-Petrus: voor 2015 wordt via budgetwijziging  bijkomend 3601.42 euro gevraagd voor herstel

wijzerverdeelwerk van de wijzerplaat van het torenuurwerk. Totaal investeringstoelage 2015 bedraagt
dan: 3601.42 euro

 Sint-Mattheus:  via budgetwijziging wordt een investeringstoelage gevraagd van de gemeente ten
belope van 3939 euro voor het herstel van de nok schip, vernieuwen windveer zijbeuk en diverse.

Besproken in overleg CBS/CBK op 14 april 2015.

Aangezien de gevraagde investeringstoelagen binnen de grenzen van het meerjarenplan blijven, kan de
gemeenteraad enkel akte nemen.
ER WERD AKTE GENOMEN

2.2. Toekennen toelage  t.g.v. organisatie Cross Country op  27 september 2015  (inr.: Military Waregem)
mits de nodige vergunningen bekomen worden.
Naar analogie met vorige jaren wordt voorgesteld dat het gemeentebestuur volgende toelage in natura toekent:
 3 arbeidskrachten gedurende 5 dagen = 120 uren (door eigen diensten uit te voeren)
 1 kraan + kraanman gedurende 5 dagen  =  40 uren (door eigen diensten uit te voeren)
 1600 euro forfaitair en dit in de plaats van het vroeger toegekende aantal uur, zijnde 40 u,  voor
uitvoeren werken met klepelmaaier  waarvan de kostprijs ca 2000 euro bedroeg.
Dit alles op voorwaarde dat de nodige natuurvergunningen door de organisatoren verkregen worden.
EENPARIG GOEDGEKEURD

2.3. Kennisname rekening   OCMW – dienstjaar 2014.
De OCMW-raad stelde de rekening 2014 met volgende cijfers vast in zitting van 21 mei 2014.

I. ExploitatiebudgetUitgaven Ontvangsten Saldo
€ 2.327.142,23 € 2.696.950,18 € 324.807,95

II. Investeringsbudget€ 57.344,72 €  9.763 € -47.581,72

III. Andere € 118.249,82 € -118.249,82

IV. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+III) € 158.976,41
V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar € 566.010,34
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V) € 724.986,75
VII.Bestemde gelden € 85.230,45
Resultaat op kasbasis € 639.756,30

Autofinancieringsmarge
I. Financieel draagvlak (A-B) € 372.842,66
A. Exploitatieontvangsten € 2.696.950,18
B. Exploitatie-uitgaven zonder netto kosten schuld€ 2.324.107,52
II. Netto periodieke leningsuitgaven € 166.284,53

Netto aflossing schuld: € 118.249,82
Netto kosten schuld: € 48.034,71
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III. Autofinancieringsmarge (I-II) € 206.558,13

Toelage van de gemeente in de werking voor 2014: 953.500 euro
Het college nam kennis van de rekening 2014 van het OCMW op 16 juni 2015.
ER WERD KENNIS GENOMEN

Punt 3. Gemeentelijk Personeel
Goedkeuring verhoogde bijdrage van 2% tweede pensioenpijler voor contractuele
medewerkers niet-VIA-diensten en dit met ingang van 1 juli 2015.
De gemeente bekwam 71.166,25 euro restmiddelen vanuit VIA4. Deze dienen besteed te worden aan
personeelsaangelegenheden, meer bepaald om de koopkracht te bevorderen.
Vanuit het MAT en het college kwam het voorstel om, naar analogie met de 2% verhoging tweede
pensioenpijler voor de VIA-diensten (goedgekeurd op 21 januari 2014), nu ook de pensioenpijler voor
de contractanten, tewerkgesteld in de niet VIA-diensten, te verhogen met 2%.
Voorstel ingangsdatum: 1 juli 2015
Duur: zolang het bestuur hiervoor de nodige VIA4-restmiddelen koopkracht ontvangt.
Concreet: Vanaf juli 2015 wordt de bonus van 2% (onder de code 844 - Dibiss) ook aangegeven voor
de contractuele personeelsleden  die niet tot de VIA-diensten behoren. Puur praktisch betekent dit dat
de basisbijdrage 3% blijft en de middelen VIA vanaf 1 juli 2015 voor alle contractuele personeelsleden
(VIA en andere) onder de code 844 worden aangegeven. In deze optiek hoeft de basisbijdrage na
uitputting van de middelen VIA niet terug verlaagd te worden. Deze werkwijze vervangt een algemene
verhoging en vergemakkelijkt de aangifte, eens de restmiddelen opgebruikt zijn.
Gunstig advies MAT d.d. 15 januari 2015
Syndicaal overlegd op 25 februari 2015.
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 4. Openbare Werken
Goedkeuren belastingsreglement op het niet-optimaal afgekoppeld zijn van woningen gelegen langs
rioleringsprojecten gegund na 1 juli 2011.
De Vlaremwetgeving legt een verplichting op van een volledige scheiding tussen afvalwater en hemelwater voor
woningen op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt (her)aangelegd.
Er wordt vastgesteld dat een aantal bewoners deze verplichting niet nakomen. De Vlaamse Milieumaatschappij
weigert daarop om de subsidies volledig uit te betalen. Volgens onze rioolbeheerder RioP wordt er over diverse
projecten momenteel in totaal ongeveer 200.000 euro subsidies geblokkeerd.
De VMM wil deze subsidies pas vrijgeven als iedereen afgekoppeld heeft of als de gemeente bewijst dat er een
handhavingsbeleid gevoerd wordt.
Een instrument om mensen er toe te bewegen de wetgeving effectief te volgen, is het invoeren van een
belasting op het niet-optimaal afgekoppeld zijn.
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 5. Patrimonium
5.1. Goedkeuren ontwerpakte ruiling van grond (deel groenzone) in de Koekuitweg.
In zitting van 3 april 2014 besliste de gemeenteraad principieel om grond van het openbaar domein (deel
groenzone) in de Koekuitweg te ruilen met grond van de aanvrager, om via de Koekuitweg toegang te hebben
tot hun perceel grond dat paalt aan het openbaar domein.
De ontwerpakte wordt thans ter goedkeuring voorgelegd.
De ruiling geschiedt zonder opleg noch wederkeer.
Alle kosten van de ruiling vallen ten laste van de aanvrager.
EENPARIG GOEDGEKEURD

5.2. Principiële beslissing tot verkoop gemeentelijke eigendom  Ingooigemplaats 5 (Brouwershuis).
Goedkeuren instelprijs.
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De gemeentelijke eigendom Brouwershuis, gelegen aan de Ingooigemplaats 5 (woonhuis beschermd als
monument en omgevende tuin als dorpsgezicht) en voorheen gebruikt als deelgemeentehuis niet meer dienstig
is voor de gemeente. Voorgesteld wordt dit pand en de bijhorende grond onderhands te verkopen na publicatie
aan de meest biedende.
De schattingsprijs bedraagt € 225.000,00.
Voorgesteld wordt de instelprijs vast te leggen op € 300.000,00.
PRINCIPIEEL BESLIST 10 NEEN – 12 JA

Punt 6. Vrije Tijd en Sociaal Welzijn
6.1. Uitpas – goedkeuring:
6.1.1. regionale principes
6.1.2. lokale toepassing
6.1.3. toepassing sociaal tarief buitenschoolse kinderopvang (naar analogie met categorie Mia's voor
Uitpas)
De Vlaamse Vrijetijdspas of Uitpas is een getrouwheidsprogramma voor iedereen die deelneemt aan
vrijetijdsactiviteiten. Tegelijk fungeert de Uitpas als hefboom en kortingkaart om mensen in armoede tot meer
vrijetijdsparticipatie aan te zetten.
De uitrol van de Uitpas in onze regio wordt waargenomen door enerzijds Cultuurnet ( met de ondersteuning van
de Vlaamse Overheid) en door anderzijds zuidwest ( waarin ook Anzegem participeert). De voornaamste
principes dienen  vanzelfsprekend regionaal met alle partners van zuidwest afgestemd, maar  worden  nu voor
de lokale toepassing ervan  ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
Om de buitenschoolse kinderopvang betaalbaar te houden voor iedere inwoner lijkt het aangewezen om
transparante en door de inwoners gekende criteria toe te passen. Omwille van herkenbaarheid en uniformiteit
lijkt het derhalve opportuun om dezelfde voorwaarden voor het sociaal tarief te hanteren als voor de korting bij
de UITpas. Voorgesteld wordt om -zoals ook bepaald door Kind en Gezin- het sociaal tarief voor buitenschoolse
kinderopvang vast te stellen op 50% korting op de toegepaste tarieven. Jaarlijks zal nagegaan worden of men
nog aan de vooropgestelde criteria voldoet.
EENPARIG GOEDGEKEURD

6.2. Aanpassen algemeen retributiereglement - P.O.B. voor:
6.2.1. KJV-Boekenkamp
In het Meerjarenplan 2014-2019 staat de actie Een vakantie- en vrijetijdsaanbod dat aansluit op de noden Actie
A_1.5.7.5 Kinder- en Jeugdjury boekenkamp.
Daarom  organiseert de bibliotheek tijdens de herfst- en krokusvakantie een Kinder- en Jeugdjury Boekenkamp
voor kleuters en lagere schoolkinderen. Dit aanbod is ter aanvulling van de gemeentelijke sportkampen. Om het
voor de ouders overzichtelijk te houden, wordt voor dezelfde deelnameprijs als een sportkamp gekozen.
De deelnameprijs & kortingsformule worden ter goedkeuring voorgelegd.
Het algemeen gemeentelijk retributiereglement  van 3 juni 2008 wordt aangepast onder de rubriek 3.
Bibliotheek.
De raad van beheer P.O.B. werd op 19 juni l.l. per e-mail advies gevraagd hieromtrent en kreeg de mogelijkheid
om opmerkingen in te dienen.
EENPARIG GOEDGEKEURD

6.2.2. 3 films in de kerken vanaf het cultureel werkjaar 2015-2016.
In het Meerjarenplan 2014-2019 staat de actie De bib meer dan een bib. Actie A_1.5.3.2 De bib, een open huis
en een belevenis.
Het voorbije seizoen van het filmcircuit in de kerken werd een succes. (Het werd mee ondersteund door de
provincie West-Vlaanderen.) Voor het seizoen 2015-2016 is er een afgeslankte versie met 3 films in de kerk van
Ingooigem, Kaster en Tiegem.  De federatie geeft toelating om de films opnieuw kosteloos te laten doorgaan in
de kerken.
Het is de bedoeling dat de organisatiekosten gedeeltelijk vergoed worden via inning van deelnamegelden. Om
de prijs te bepalen,  werd vergeleken  met de kostprijs van soortgelijke initiatieven in de omliggende gemeenten.
De ticketprijs & kortingsformule worden ter goedkeuring voorgelegd.
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Het algemeen gemeentelijk retributiereglement  van 3 juni 2008 wordt aangepast onder de rubriek 3.
Bibliotheek.
Het principe kwam aan bod op de raad van beheer van de P.O.B. van 18 december 2014 en 14 april 2015 en
werd gunstig onthaald. Over de prijszetting werd de raad van beheer P.O.B.   op 19 juni l.l. per e-mail advies
gevraagd en kreeg men de mogelijkheid om opmerkingen in te dienen.
EENPARIG GOEDGEKEURD

6.3. Aanpassen algemeen retributiereglement - jeugd - voor:
6.3.1. 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 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.
Op vraag van een raadslid werd het voorstel onderzocht of de moni die deelneemt aan het
teambuildingsweekend deze deelname zou kunnen compenseren met één dag gratis inzet op het speelplein. In
het dossier steken enkele simulaties van mogelijkse gevallen. Gezien de veelheid aan praktische en concrete
mogelijkheden lijkt dit voorstel niet realiseerbaar. In feite zouden een groot aantal moni’s eraan toesteken als ze
een dag  gratis moeten functioneren op het speelplein en er ontstaat ook heel wat onderlinge discrepantie. Het
is dan ook logischer om voor iedereen een forfaitair en gelijk bedrag te innen als bijdrage voor het moni-
weekend.
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.
EENPARIG GOEDGEKEURD

6.3.2.bijdrage voor kledij t.b.v. monitoren speelplein en buddy.
De Jeugddienst vindt het belangrijk dat haar vrijwilligers   goed herken- en zichtbaar   zijn tijdens de werking.
Ouders en kinderen moeten immers onmiddellijk weten bij wie ze terecht kunnen met vragen, problemen of voor
allerlei andere zaken.
Daarom werd er binnen de Jeugddienst gezocht naar een goed herkenbaar element, nl T-shirt en truien voor de
animatoren, eigen aan hun werking. Speelpleinanimatoren krijgen een T-shirt met ‘Ploeter de bever’ op, buddy
animatoren met ‘ Buddy de kikker’ op. De truien zouden gemeenschappelijk worden, met zowel Ploeter de bever
als Buddy de kikker. Voortaan zou ook het nieuwe logo op de kledij terug te  vinden zijn. (Op de T-shirts van het
speelplein (ploeter de bever)   staat het logo van de jeugddienst voorlopig nog niet afgebeeld gezien er vorig
jaar pas een voorraad  aangekocht werd)
In de zomer zijn T-shirts handig, truien zijn dan weer nuttig tijdens de koude wintermaanden.

Voorgesteld wordt dat er vanuit het gemeentebestuur  één T-shirt gratis  wordt aangeboden.  Moni’s die een
extra trui en een tweede T-shirt wensen, zouden een kleine bijdrage dienen te betalen:

Kledingstuk Voorgestelde
verkoopprijs

Aankoopprijs man
(speelplein)

Aankoopprijs man
(buddy)

Aankoopprijs vrouw
(speelplein)

Aankoopprijs vrouw
(buddy)

Topje (vrouw) 6 euro 5.2
T-shirt 6 euro 5.99 euro 5.9 euro 6.33 euro 6.20 euro
Trui 15 euro 24,90 euro 24,90 euro 24,90 euro 24,90 euro

Vroeger kwam de gemeente voor 9 euro tussen in de aankoop van een polo en/of een trui door een moni.
Voorgesteld wordt om dit principe te behouden voor wat betreft de trui.
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Om deze tarieven te kunnen hanteren, dient het algemeen gemeentelijk retributiereglement aangevuld te
worden – aanvulling rubriek 7. Jeugd.
Het is meteen aangewezen om de rubriek 7 Jeugd volledig opnieuw vast te stellen met alle nieuwe tarieven erin
opgenomen.
EENPARIG GOEDGEKEURD

6.4. Aanpassen vrijwilligersvergoeding voor moni’s speelplein en buddy met ingang van 1 juli 2015.
Op 26 juni 2014 keurde de gemeenteraad de vrijwilligersvergoeding goed voor de moni’s.  Hierin werd een
uniforme monitorenvergoeding vastgesteld voor zowel begeleiders op het speelplein als voor begeleiders van de
grabbelpasactiviteiten. Uit bevindingen van de Jeugddienst m.b.t. de inschrijvingen van dit jaar, blijkt echter dat
de meeste kandidaat-moni’s minder opteren voor het begeleiden van de speelpleinactiviteiten op het
kleuterplein. Reden is dat voor voormelde activiteiten de voorziene monitorenvergoeding beduidend lager ligt in
vergelijking met de andere monitorenvergoedingen. In de huidige regeling inzake de monitorenvergoedingen
voor de speelpleinwerking wordt er bovendien evenmin een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het groot
plein en het kleuterplein, terwijl   in werkelijkheid de werkdruk grondig verschilt op beide pleinen.   De
monitorenvergoeding voor de speelpleinwerking is als volgt vastgesteld:

ZONDER vormingsattest MET vormingsattest
HALVE DAG 19€ 20€
VOLLEDIGE DAG 29€ 30€

Moni’s die ingezet worden op het kleuterplein ontvangen tot heden de monitorenvergoeding volgens een halve
dag, m.a.w. 19 euro voor wie niet over een vormingsattest beschikt en 20 euro voor wie wel over een
vormingsattest beschikt. De moni’s die de activiteiten van het kleuterplein verzorgen, zijn echter wel een
volledige dag actief op het plein maar staan slechts een halve dag in voor de effectieve begeleiding van de
kinderen. Om billijke redenen t.a.v. de moni’s op het groot plein, die daarentegen langer en intensiever instaan
voor de begeleiding van de deelnemers, werd beslist om de moni’s die ingezet worden op het kleuterplein
slechts een vergoeding van een halve dag toe te kennen. Dit zorgde vorig jaar voor enige verwarring bij de
monitoren die instonden voor de begeleiding op het kleuterplein.

Bovendien is in het raadsbesluit d.d. 26 juni 2014 houdende de vaststelling van de monitorenvergoeding
speelpleinwerking en grabbelpas, een gemeenschappelijke bepaling opgenomen dat stelt dat een extra
Anzegembon wordt voorzien t.w.v. 5 euro voor wie zich gedurende een volledige werkweek volledige dagen
inzet.  Monitoren die op het kleuterplein staan kunnen bijgevolg binnen de huidige regeling nooit aanspraak
maken op een Anzegembon.

Met het oog op de komende zomerwerking vreest de Jeugddienst bijgevolg dat de meeste kandidaat-moni’s
zullen blijven opteren voor het begeleiden van de speelpleinactiviteiten op het groot plein en/of de
jeugdactiviteiten Buddy. Deze laatste activiteiten zijn namelijk door de voorziene monitorenvergoeding een stuk
attractiever.

Inmiddels is de stuurgroep ‘Vrijwilligerswerking’ op 18 juni 2015 samen gekomen en werd dit onderwerp ter
evaluatie besproken. In de stuurgroep kwam men tot volgend  voorstel voor wat betreft de vergoeding van de
moni’s die instaan voor de begeleiding van de speelpleinactiviteiten op het kleuterplein:

ZONDER vormingsattest MET vormingsattest
VOLLEDIGE DAG 24€ 25€

De motivatie en gevolgen zijn de volgende:
a) Toepassen van een billijke  vergoeding voor moni’s die zich inzetten op het kleuterplein en voor buddy-

activiteiten. Een lichte differentiatie met de moni’s voor het groot plein is aangewezen gezien deze langer en
intensiever bezig zijn. Ook voor de vrijwilligers die de jeugdactiviteiten Buddy begeleiden wordt 24 euro
(zonder vormingsattest) of 25 euro (met vormingsattest) toegekend (de verantwoordelijkheden bij beide
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activiteiten zijn immers zeer gelijklopend en de duur van een volledige dag is voor buddy-activiteit en
kleuterplein begeleiding quasi dezelfde).

b) Geen vergoeding meer te voorzien voor een halve dag daar dit immers nooit voorvalt binnen de begeleiding
van de speelpleinactiviteiten op het kleuterplein. Bovendien kan er op die manier tevens een Anzegembon
t.w.v. 5 euro worden voorzien voor wie zich gedurende een volledige werkweek volledige dagen inzet op het
kleuterplein en/of zich volledige dagen afwisselend inzet voor de begeleiding van de jeugdactiviteiten Buddy
en/of de speelpleinactiviteiten op het groot plein.

Vandaar dat geopteerd wordt om met onmiddellijke ingang volgende differentiatie naar vergoeding toe te
voorzien:

Speelpleinbegeleiding groot plein

ZONDER vormingsattest MET vormingsattest
HALVE DAG 19€ 20€
VOLLEDIGE DAG 29€ 30€

Speelpleinbegeleiding kleuterplein

ZONDER vormingsattest MET vormingsattest
VOLLEDIGE DAG 24€ 25€

Begeleiding jeugdactiviteiten Buddy

ZONDER vormingsattest MET vormingsattest
HALVE DAG 15€ 16€
VOLLEDIGE DAG 24€ 25€

Bij een aanpassing van de huidige regeling, kan eveneens de benaming  ‘ grabbelpas’ vervangen worden door
jeugdactiviteiten Buddy.

Verder wil de gemeente ook zo maximaal mogelijk   antwoorden op de vraag naar kwalitatieve
vrijetijdsbesteding van kinderen met een specifieke zorgvraag. Dit jaar wordt er voor het eerst  ook een
begeleider (moni) aangesteld voor individuele begeleiding van  een kindje met het downsyndroom. De visie
die het college hierrond zal hanteren, is de volgende:
 Het belang van een kind staat voorop, als de gemeente niet op de vraag kan antwoorden of de oplossing is

niet in het belang van het kind, dan wordt dit eerlijk meegegeven naar de betrokken ouders.
 Bij het zoeken naar een geschikt antwoord voor de specifieke zorgvraag worden volgende criteria

gehanteerd:
- Zo maximaal mogelijk kiezen voor volledige inclusie binnen bestaande aanbod en binnen de bestaande

begeleiding
- Indien nodig zoeken naar de mogelijkheden van extra zorgondersteuning (binnen de goedgekeurde

financiële voorwaarden)
 Deze beoordeling wordt gedaan door de   verantwoordelijke ambtenaar voor het betrokken vrijetijdsaanbod

en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Hij/zij houdt hier rekening met: het
belang van het kind, de mogelijkheden rond zorg op maat en het budgettaire kader.
Voorstel vergoeding van deze moni:

vergoeding
HALVE DAG 20€
VOLLEDIGE DAG 30€
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 De aangestelde moni dient in het bezit te zijn van een vormingsattest.

Positief advies ontvangen op 24 juni 2015 door de jeugdraad (per e-mail ingewonnen).
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 7. Internationale solidariteit
Toekennen toelage van 250 euro aan:

 Artsen zonder Grenzen voor Noodhulp Oost-Oekraïne
 Unicef en Wereldgezondheidsorganisatie n.a.v.  doortocht cycloon Pam

 Noodhulp Oekraïne : de langdurige gevechten van de voorbije maanden in Oost-Oekraïne hebben een
verwoestende impact gehad op de mensen die langs beide kanten van de frontlinie leven.
Daarom vraagt ‘Artsen zonder grenzen’ steun.

 Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie starten met een massale vaccinatiecampagne in Vanuatu. Het
archipel in de Stille Oceaan bevindt zich na de doortocht van cycloon Pam in een noodtoestand. Dit in
combinatie met de lage vaccinatiegraad en een recente uitbraak van mazelen noopt de organisatie tot
maatregelen.
Gunstig advies :  Algemene vergadering van de Wereldraad d.d.21 april 2015
Voorgesteld wordt om telkens 250 euro toe te kennen (aan AZG en Unicef).
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 8. Onderwijs
8.1. Middagtoezicht:

 Opheffen gemeentelijk reglement van 7 juli 2009  inzake vergoeding middagtoezicht en bijdrage
leerlingen in de kosten van het middagtoezicht;

 Goedkeuren nieuw reglement betoelaging  Anzegemse basisscholen voor het verzorgen van
toezicht en opvang over de middag.

Het huidige reglement dateert al weer van 2009, en tijdens de Bonanzavergaderingen werd vastgesteld  dat het
– misschien door directeurswissels – niet meer voldoende gekend was.
Verder blijkt ook dat het jaarlijks gebudgetteerde bedrag van 45000 euro  niet meer   volstaat.  Vroeger
baseerde het gemeentebestuur zich  op het aantal schooleters om te weten hoeveel kinderen middagtoezicht
genoten (daartoe werd de factuur van de traiteur opgevraagd  waarop de aanrekening van het aantal
vollemaaltijd- en soepeters stond) Er is echter sedert enkele jaren een trend waaruit blijkt dat bijna alle
leerlingen ’s middags op school blijven eten, aldus getuigenissen van de directies.  Bij een routinecontrole is ook
gebleken dat bepaalde scholen sedert jaar en dag minder dan het vereiste remgeld aanrekenden aan de
ouders. Dit betekent dan in feite oneerlijke concurrentie t.o.v. onze eigen gemeenteschool en scholen van
andere netten.
Gezien de wetgeving eigenlijk niet enkel  nodeloos complex is maar ook gedateerd (wat blijkt uit contacten met
het ministerie van Onderwijs en OVSG) werd in overleg met alle basisscholen een nieuw reglement opgemaakt
waarin elke directeur zich kon vinden, evenals het betrokken schoolbestuur.
De scholen gaan akkoord met volgende regeling:

 Aanrekenen van minstens 0,3 euro remgeld per leerling
 op ieder moment van de middagpauze is er een A1pedagogisch geschoolde opvoeder aanwezig en

verantwoordelijk. De scholen zijn vrij om zelf een degelijk systeem uit te werken waarin dit toezicht
verzekerd is en afdoende bekendgemaakt naar leerlingen, leerkrachten, toezichters en ouders toe.

 De vergoeding van het toezicht wordt geregeld naar goeddunken van de scholen.
 Elke vestiging ontvangt vanaf 2016 5000 euro op jaarbasis forfaitair (in 2015: 4500 euro).

.
Het voorstel   werd afgetoetst met de juridische dienst van OVSG en viel echt in goede aarde, net omwille van
zijn evenwichtigheid:

a) Het voorzien van kwalitatief hoogstaand personeel voor het toezicht (minstens één pedagogisch
geschoold toezichter, van minstens bachelorniveau – mag gerust aangevuld worden met andere
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personen, bijv. pwa/ externe vrijwilligers) – bij OVSG hechtte men zeer veel belang aan dit kwalitatief
element dat ingebouwd werd .

b) Het bepalen van duidelijke grenzen: nl. ondergrens remgeld, een manier om een controle uit te voeren,
die beduidend eenvoudiger is dan de huidige omslachtige berekening.

c) Het feit dat het netoverschrijdend is en voor alle scholen gelijk.

Het voorstel werd door elke directeur van de Anzegemse basisscholen ondertekend voor akkoord, evenals door
de inrichtende machten.
Het was diverse malen het voorwerp van bespreking in Bonanzavergaderingen.
EENPARIG GOEDGEKEURD

8.2. schooljaar 2015-2016:
8.2.1. Vaststellen 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 189 leerlingen geteld
(1  leerling minder dan vorig jaar), wat na toepassing van een aanwendingscoëfficiënt 254 lestijden geeft.
Daarbij komen nog 10 lestijden SES wat het totaal op 264 lestijden brengt die moeten verdeeld worden. (SES:
toegekend op basis van de socio-economische status van de leerlingen).
Nieuw is thans de inwerkingtreding per 1 september 2015 van het M-decreet (maatregelen voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften). ,
Gewone lagere scholen dienen veel beter nog te bewijzen dat ze alles in het werk stellen om kinderen met
specifieke onderwijsbehoeften te helpen. Doorverwijzing naar bijzonder onderwijs wordt zeer moeilijk. Bijgevolg
moet meer energie gestopt worden in zorg.
Anderzijds zijn in de gemeenteschool de laatste jaren   veel middelen gegaan naar L.O. (19/24). Dit was te
verantwoorden toen de school een leerlingenaantal had van +- 210 leerlingen. De laatste jaren werden zo uren
“extra” sport gegeven bovenop het reguliere lessenrooster. Dit leidde tot heel moeilijke lessenroosters die voor
de leerkrachten soms een organisatorisch kluwen waren.
Sedert enkele jaren is het leerlingenaantal  gestabiliseerd tussen de 185 en 195. Het is tijd om de
lessenroosters te reorganiseren en wel ten voordele van uren zorg.
Voor volgend schooljaar zijn slechts 16 lestijden LO nodig. De vrijgekomen uren (3 lestijden) zullen besteed
worden aan zorg voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
Het voorstel van lestijdenpakket 2015-2016, zoals gunstig geadviseerd door de schoolraad  (16 juni 2015)  en
het syndicaal onderhandelingscomité (ABOC 26  juni 2015) kan worden goedgekeurd. De lestijdenpakketten
werden ook nog eens voorgelegd aan het O.C.S.G. van 22 juni 2015 (overlegcomité scholengemeenschap) voor
wat betreft de verdeling van de punten die op het niveau van de scholengemeenschap moet gebeuren.
EENPARIG GOEDGEKEURD

8.2.2.  Goedkeuren beleidsondersteuning schooljaar 2015-2016.
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 2015-
2016 zeven 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/
personeelsvergaderingen/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
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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 (16 juni 2015) en syndicaal onderhandelingscomité (26 juni 2015).
EENPARIG GOEDGEKEURD

8.3. Algemeen gemeentelijk retributiereglement: aanpassen tarieven.
De tarieven voor de rubriek Onderwijs in het algemeen  gemeentelijk retributiereglement zijn niet meer
aangepast sedert 2010 en zijn thans zeker aan een actualisatie toe.
Op de schoolraad van 16 juni 2015 kwam er gunstig advies voor het voorliggende voorstel. Dit voorstel werd
overigens ook afgestemd met de vrije basisschool Vichte-Ingooigem waarmee intensief samengewerkt wordt.
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 9. Gemeentelijke Buitenschoolse Kinderopvang
Opheffen huidig huishoudelijk reglement m.i.v.1 januari 2016
Goedkeuren nieuw huishoudelijk reglement met bijlagen en   schriftelijke overeenkomst tussen de
ouders en de gemeente Anzegem, van kracht m.i.v. 1 januari 2016.
Het huishoudelijk reglement van de Buitenschoolse Kinderopvang werd aangepast om te voldoen aan de
regelgeving van Kind&Gezin. Meer bepaald aan onderafdeling 4 van hoofdstuk 3 ‘Huishoudelijk reglement en
schriftelijke overeenkomst’ van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de
voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en
groepsopvang.

Aanpassingen:

 Vanaf januari is er een huishoudelijk reglement (HRR) en een schriftelijke overeenkomst (SO)
 Variabele delen worden opgenomen in bijlagen bij het huishoudelijk reglement zoals voorgesteld door

Kind&Gezin. Dit heeft tot gevolg dat indien er wijzigingen hieraan dienen te gebeuren dit veel
eenvoudiger is en het volledige HHR niet moet gewijzigd worden

 Wijzigingen in het huishoudelijk reglement dienen twee maanden ter inzage te liggen voor het moment
van toepassing

 Wijzigingen in bijlagen dienen een maand ter inzage te liggen voor het moment van toepassing
 Vermelding van kwaliteitshandboek die vanaf januari 2016 ter inzage in kinderclubs ligt
 Jaarlijks vernieuwen van documenten zoals afhalen van kind door personen, opvang verlaten
 Vermelding van afspraken in verband met eigen speelgoed en multimedia
 Jaarlijkse inschrijving is verplicht via inlichtingsfiche, deze worden aan de ouders bezorgd en dienen

tegen bepaalde termijn ondertekend terug bezorgd te worden
 Sanctionerende toeslagen zijn gelinkt naar tarief per halfuur of forfaitbedragen in plaats van vaste

bedragen
 De sanctionerende toeslag bij laattijdig afhalen is niet meer per gezin maar per kind dit is forfait 1 per

begonnen kwartier
 Bij te late annulatie zonder geldige reden kan je 2 jokers per jaar per kind inzetten en moet de

afgemelde dag niet betaald  worden. Deze jokers kunnen niet opgespaard worden en zijn geldig voor
één jaar en per kind. Hiervoor is er geen meerkost in het inschrijfprogramma i-school

 Inschrijfprogramma i-school waar ouders zelf kunnen inschrijven en annuleren binnen de bepaalde
termijnen

 Ouders ontvangen vanaf januari een nieuwsbrief.
 Vermelding bij sociaal tarief wie concreet in aanmerking komt voor dit tarief
 Lage factuurbedragen zijn van 5 euro naar 10 euro opgetrokken
 Vermelding bij betaling van facturen van de procedure indien de facturen niet betaald worden
 Vermelding bij sociaal tarief wie er in aanmerking komt en welke procedure dient gevolgd te worden.
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Gezien de gevraagde aanpassingen is het noodzakelijk om  het vorige huishoudelijk reglement op te heffen
m.i.v. 1 januari 2016 en een nieuw huishoudelijk reglement met bijlagen en bijhorend schriftelijke overeenkomst
goed te keuren dat vanaf voormelde datum van kracht wordt.
Ook het algemeen gemeentelijk retributiereglement dient aangepast te worden gezien sommige tarieven (o.a.
sanctionerende toeslag) gewijzigd zijn.
De financiële bijdragen voor opvang  werden niet verhoogd.  De sanctionerende toeslagen worden wel anders
berekend (zie hierboven).
Het huishoudelijk reglement met bijlagen en schriftelijke overeenkomst werd op 12 juni 2015 aan de leden van
Loka voorgesteld en positief geadviseerd.
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 10.  Punten gevraagd door raadsleden
10.1. Trekken van lessen uit de multidisciplinaire oefening in de appartementen gelegen aan de
Cottereelstraat/Cardijnstraat en verspreiden van interessante veiligheidsbevorderende tips.
GEEN STEMMING

10.2. Oplossen van waterproblemen in de kelders van woningen langs de Kerkstraat of de
Kruisweg.
GEEN STEMMING

10.3. Vestiging van het Sociaal Huis aan de Lieven Bauwensstraat.
GEEN STEMMING

10.4. Aanstelling van een raadsman voor het verlenen van adviezen in de nasleep van de brand
in de Sint-Janskerk.
GEEN STEMMING

10.5. Projecten mobiliteit en ondernemen langs de N36
GEEN STEMMING

10.6. Herinrichting van de Wortegemsesteenweg en de Berglaan.
GEEN STEMMING

10.7.Wegwerken van wanverhoudingen tussen vrijwilligersvergoedingen.
GEEN STEMMING

10. 8. Krachtlijnen voor het RUP kruispunt Waregemstraat/Oudenaardestraat
GEEN STEMMING

10.9. Veiliger maken van wegversmallingen, asverschuivingen, parkeerstroken, paaltjes,
aanplantingen en halve bollen.
GEEN STEMMING

10.10. Middagopvang van kinderen uit de tweede en de derde kleuterklas die deelnemen aan
vakantie-activiteiten ingericht door gemeentelijke diensten.
GEEN STEMMING

10.11. Plaatsen van een verkeersspiegel in de Berglaan tegenover de Kouterstraat.
GEEN STEMMING

10.12. Activering RUP Jagershoek 3
GEEN STEMMING
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10.13. Wegwerken van gebreken aan materiaal van de Dienst Openbare Werken
GEEN STEMMING

10.14. Vervanging van het schrijnwerk van de  Sint Stefanuskerk
GEEN STEMMING

10.15. Maaien van de graskanten aan kruispunten.
GEEN STEMMING

10.16. Stijlvolle herstelling van de voetpaden/uitwijkstroken langs de Kerkdreef.
GEEN STEMMING

Mededelingen
 Verkeersmetingen in de Buyckstraat.

 Bouw KAJ-lokaal bij de Wortel.

Vragen van raadsleden met betrekking tot:
 Inrichten van een autoluwe zondag

 Bestemming van en plannen Ast Delezie

 Vraag om voorgenomen gemeentelijke initiatieven door te spelen naar alle raadsleden

 Datum: commissie ruimte.

GESLOTEN ZITTING – GEHEIME STEMMING

Punt 11. Punt van raadsleden
Aanstelling van een Aanwijzende Schatter voor schattingen KI en opstellen van een
functiebeschrijving.
GEEN STEMMING

Namens de gemeenteraad

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Waarnemend Gemeentesecretaris Voorzitter


