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Punt 1.
Goedkeuring verslag gemeenteraad 7 juli 2015.
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 2. Algemeen Bestuur
2.1. Offerfeest
 Opheffen politieverordening d.d. 4 oktober 2011 houdende tijdelijk verbod op

thuisslachtingen van schapen – offerfeest 2011 en volgende jaren.
 Goedkeuring politieverordening inzake verbod thuisslachting van schapen, lammeren,

geiten en runderen.
Gouverneur Carl Decaluwé bezorgde een handleiding van VVSG betreffende de organisatie van het
islamitisch Offerfeest dat op 24 september 2015 plaatsvond.
Net zoals voorgaande jaren kunnen slachtingen volgens een religieuze ritus uitsluitend in een erkend
slachthuis of op een tijdelijke erkende slachtplaats plaatsvinden (art. 1 van het KB van 11 februari
1988). Slachtingen volgens een religieuze ritus mogen dan ook in geen enkel geval buiten een erkend
slachthuis of tijdelijke erkende slachtplaats plaatsvinden. Rituele thuisslachtingen zijn bijgevolg
verboden.
Met ingang van 2015 wordt de Europese verordening 1099/2009 inzake de bescherming van dieren
bij het doden, volledig toegepast. Dit betekent dat, in tegenstelling tot voorgaande jaren, slachtingen
zonder voorafgaande verdoving enkel in een erkend slachthuis kunnen doorgaan (art. 4 van
verordening 1099/2009)
Zij vragen hierbij de wetgeving op te volgen. In deze handleiding wordt aangehaald: “Om misbruiken
te voorkomen, is het aanbevolen om een algemeen verbod op thuisslachten in te stellen tijdens de
periode van het islamitisch Offerfeest.”
Verwijzend naar de beslissing uit de gemeenteraad van 4 oktober 2011 - Vaststellen politiereglement
houdende tijdelijk verbod op thuisslachtingen van schapen – offerfeest 2011 en volgende jaren (artikel
1) – wordt de rituele thuisslachting verboden tijdens de periode van het Offerfeest: “Art. 1: Elke
thuisslachting van schapen en lammeren wordt verboden vanaf drie dagen vóór het Islamitisch
Offerfeest tot en met 8 dagen na de dag van het offerfeest. Deze regeling gaat in vanaf het offerfeest
voorzien voor 5 november 2011 en geldt ook voor de volgende jaren.”
Het lijkt aangewezen om het verbod niet te limiteren tot schapen en lammeren. In de meeste gevallen
gaat het om een schaap of een geit, maar ook runderen zijn bijvoorbeeld toegelaten. Daarom wordt
voorgesteld om Art 1 als volgt aan te passen:
Slachtingen van schapen, lammeren, geiten en runderen in het kader van een religieuze ritus moeten
plaatsvinden ofwel in een erkend slachthuis, ofwel op een tijdelijke slachtvloer, erkend door de
Minister van Dierenwelzijn.
Slachtingen in het kader van een religieuze ritus mogen in geen enkel geval thuis uitgevoerd worden.
EENPARIG GOEDGEKEURD
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2.2. Streekoverleg Zuid-West-Vlaanderen – regioraad: bekrachtiging collegebesluit van 14 juli
2015 houdende aanstelling van een effectief en plaatsvervangend gemeentelijk
vertegenwoordiger.
De regio Zuid-West-Vlaanderen wenst dit najaar     een nieuwe werking van het streekoverleg op te
starten.  Vanuit het streekoverleg wil men een interbestuurlijke en socio-economische
krachtenbundeling   realiseren op streekniveau met slagkracht binnen en buiten de regio;   dit moet
resulteren in streekstandpunten en beleidsafspraken op basis van consensus tussen politieke
vertegenwoordigers van de gemeenten en de provincie samen met de sociale partners.

Hiertoe werd er een regioraad Zuid-West-Vlaanderen opgericht (= beslissingsorgaan)    binnen het
streekoverleg, bevoegd voor de opmaak en de goedkeuring van de streekstandpunten.   Alle dertien
gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen kunnen zich door één effectief en één plaatsvervangend lid laten
vertegenwoordigen binnen de regioraad, in die zin dat  de effectieve mandaten   in principe worden
opgenomen door de burgemeesters, en dat een uitvoerende mandataris als plaatsvervanger fungeert.
Tijdens de voorbereidingen van dit nieuwe model  werd de wens geuit   dat de plaatsvervanger bij
voorkeur de mandataris is die zetelt in de raad van bestuur van Leiedal. Op 14 juli 2015 nam het
college hieromtrent een beslissing onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad in
eerstvolgende zitting. resoc wilde immers uitsluitsel tegen 31 augustus 2015.
HET COLLEGEBESLUIT VAN 14 JULI 2015 HOUDENDE AANDUIDING VAN CLAUDE VAN
MARCKE, BURGEMEESTER,   ALS EFFECTIEF GEMEENTELIJK VERTEGENWOORDIGER IN
DE REGIORAAD VAN HET STREEKOVERLEG ZUID-WEST-VLAANDEREN EN GINO
DEVOGELAERE, SCHEPEN, ALS PLAATSVERVANGEND GEMEENTELIJK
VERTEGENWOORDIGER, WORDT BEKRACHTIGD.

Punt 3. Financiën
3.1. Kerkfabrieken:
Akteneming budgetten 2016:
 Kerkfabriek Sint-Jan de Doper en Eligius
 Kerkfabriek Sint-Stefanus
 Kerkfabriek Sint-Arnoldus
 Kerkfabriek Sint-Antonius
 Kerkfabriek Sint-Petrus
 Kerkfabriek Sint-Mattheus
 Kerkfabriek Sint-Theresia
De budgetten 2016 van de zeven Anzegemse kerkfabrieken werden gecoördineerd ingediend bij het
gemeentebestuur op  9 juli 2015.
De artikelen 2, 3, 46, 47, 48 en 49 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten in het Vlaams gewest, gewijzigd bij decreet van 6
juli 2012, bepalen dat het budget van de kerkfabrieken onderworpen is aan de aktename door de
gemeenteraad.
Op  7 juli 2015  verleende het erkend representatief orgaan gunstig advies over deze budgetten.
Wanneer het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag dat werd opgenomen in het
goedgekeurde meerjarenplan, moet de gemeenteraad enkel akte nemen binnen een termijn van 50
dagen die ingaat op de dag na het inkomen ervan.
Overleg CKB/CBS d.d.  3 juni 2015;
EENPARIG GOEDGEKEURD

3.2. Goedkeuren dotatie 2016 – Hulpverleningszone Fluvia.
De brandweerzone wordt onder meer door dotaties van de gemeenten van de zone gefinancierd. De
dotaties van de gemeenten worden jaarlijks vastgelegd op basis van een akkoord bereikt tussen de
verschillende betrokken gemeenteraden.
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In de Prezoneraad van 26/09/2014 werden de gemeentelijke verdeelsleutel en het macrobudget van
2015-2019 (meerjarenplanning) goedgekeurd. Deze meerjarenplanning en verdeelsleutel werden in
2014 aan de gemeenten ter kennis/goedkeuring meegegeven.

Verdeelsleutel 2015 2016 2017 2018 2019
ANZEGEM 3,21% 308.532,82 327.461,65 341.782,28 345.864,92 351.309,45
AVELGEM 2,24% 215.300,16 228.509,06 238.502,28 241.351,22 245.150,52
DEERLIJK 3,06% 294.115,40 312.159,70 325.811,15 329.703,01 334.893,12
HARELBEKE 7,13% 685.308,11 727.352,51 759.161,26 768.229,55 780.322,86
KORTRIJK 37,26% 3.581.287,54 3.801.003,45 3.967.229,84 4.014.618,95 4.077.816,21
KUURNE 4,24% 407.532,45 432.535,01 451.450,74 456.843,38 464.034,91
LENDELEDE 1,38% 132.640,28 140.777,91 146.934,44 148.689,59 151.030,23
MENEN 9,95% 956.355,64 1.015.029,10 1.059.418,60 1.072.073,50 1.088.949,85
WAREGEM 10,83% 1.040.937,84 1.104.800,52 1.153.115,92 1.166.890,05 1.185.258,98
WEVELGEM 8,06% 774.696,12 822.224,58 858.182,30 868.433,41 882.104,10
ZWEVEGEM 6,84% 657.434,43 697.768,75 728.283,74 736.983,19 748.584,62
SPIERE-
HELKIJN 0,64% 61.514,33 65.288,30 68.143,51 68.957,49 70.043,01
LEDEGEM 2,33% 223.950,62 237.690,23 248.084,96 251.048,37 255.000,32
WIELSBEKE 2,83% 272.008,69 288.696,72 301.322,07 304.921,41 309.721,41

100,00% 9.611.614,45 10.201.297,51 10.647.423,07 10.774.608,03 10.944.219,57

Aanvullend besliste de Zoneraad in haar vergadering van 29 mei 2015 om het vakantiegeld 2014 ten
laste van de zone te nemen in de begroting 2015 en om de toekomstige vakantiegelden te begroten in
het jaar volgend op het werkjaar.
Gezien de opstartfase van de zone, zullen de gemeentelijke dotaties voor exploitatie en investeringen
in de beginjaren ten volle dienen aangewend te worden teneinde de werking niet in het gedrang te
brengen.
De financiële bijdrage van de gemeenten past volledig binnen de goedgekeurde meerjarenplanning
van 2014. Gesplitst in een exploitatie en een investeringstoelage wordt dit voor 2016:

2016
Verdeelsleutel exploitatie investering Totaal

8.856.297,51 1.345.000,00 10.201.297,51
ANZEGEM 3,21% 284.287,15 43.174,50 327.461,65
AVELGEM 2,24% 198.381,06 30.128,00 228.509,06
DEERLIJK 3,06% 271.002,70 41.157,00 312.159,70
HARELBEKE 7,13% 631.454,01 95.898,50 727.352,51
KORTRIJK 37,26% 3.299.856,45 501.147,00 3.801.003,45
KUURNE 4,24% 375.507,01 57.028,00 432.535,01
LENDELEDE 1,38% 122.216,91 18.561,00 140.777,91
MENEN 9,95% 881.201,60 133.827,50 1.015.029,10
WAREGEM 10,83% 959.137,02 145.663,50 1.104.800,52
WEVELGEM 8,06% 713.817,58 108.407,00 822.224,58
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ZWEVEGEM 6,84% 605.770,75 91.998,00 697.768,75
SPIERE-HELKIJN 0,64% 56.680,30 8.608,00 65.288,30
LEDEGEM 2,33% 206.351,73 31.338,50 237.690,23
WIELSBEKE 2,83% 250.633,22 38.063,50 288.696,72

100,00% 8.856.297,51 1.345.000,00 10.201.297,51

De gemeenteraden dienen zich alle akkoord te verklaren met hun respectievelijke dotatie.
EENPARIG GOEDGEKEURD

3.3. Bekrachtiging collegebeslissing van 8 september 2015 strekkende tot geldelijke
ondersteuning   van viering van de gewestkampioenen vinkeniers die plaatsvond op 26
september 2015.
Op vraag van de Vinkeniers van het Gewest Vichte besliste het college onder voorbehoud van
akkoord van de gemeenteraad om de traditionele bekers/trofeeën die op de viering van de
gewestkampioenen worden uitgereikt, te vervangen door een Anzegembon met dezelfde waarde als
het gebruikelijke aandenken. De gemeenteraad wordt gevraagd om deze beslissing te bekrachtigen
gezien ze afwijkt van het subsidiereglement van 3 februari 2015.
EENPARIG GOEDGEKEURD

3.4. Opheffen gemeentelijke retributies voor brandweerprestaties.
De gemeenteraad besliste op 3 juni 2008 om de tarieven vast te leggen voor de prestaties die de
gemeentelijke vrijwillige brandweer verricht.
Gezien de vrijwillige brandweer sedert 1 januari 2015  volledig overgegaan is naar de
Hulpverleningszone  Fluvia, worden dergelijke prestaties niet meer door de gemeentelijke brandweer
verricht maar is zulks thans zonaal geregeld en is het zonale retributiereglement van kracht. De
gemeentelijke tarieven mogen derhalve opgeheven worden.
EENPARIG GOEDGEKEURD

3.5.  Goedkeuren aankoop van 12 fotoboeken Sint-Jan de Doper en Sint-Eligiuskerk uitgegeven
door het Davidsfonds.
Vorig  jaar werd  de Anzegemse bevolking opgeschrikt door een felle brand.  Een zelden geziene en
vooral verwoestende vlammenzee legde de Sint-Jan de Doper en Sint-Eligiuskerk volledig in de as.
Deze kerk was een van de mooiste in de streek, het verlies ervan heeft de gemeenschap diep
geraakt.   Het is weliswaar onmogelijk de kerk in haar oorspronkelijke staat terug op te bouwen,
waardevolle delen van het patrimonium zijn totaal vernield. Gelukkig is er heel wat fotomateriaal
beschikbaar van het interieur, vooral van het kunstvolle meubilair. Een verzameling foto’s van
kunstschatten zoals liturgische gewaden en zilverwerk komen eveneens in het boek voor. Daarnaast
is een register opgenomen met de biografie van pastoors (met foto) die door de jaren heen dienst
deden in onze parochie.  Ook de Anzegemse missionarissen en priesters komen er in voor.  Samen
met de geschiedenis van onze kerk stellen wij dit voor in een prachtig geïllustreerd boek.
Het boek werd samengesteld door de gebroeders Roland en Jan D’Hondt en wordt uitgegeven door
Davidsfonds Anzegem-Kaster. Het is een luxe-uitgave van 275 bladzijden met 225 foto’s waarvan het
grootste deel in kleur.
Het boek wordt   aangeboden voor de prijs van € 25. Voorintekenen  kan voor de sterk verminderde
prijs van € 20. De namen van de voorintekenaars worden in een register opgenomen in het boek.   De
opbrengst van het boek gaat integraal naar de wederopbouw van de kerk.
Voorgesteld wordt om 12 boeken aan te kopen tegen voorintekenprijs die ook kunnen fungeren als
relatiegeschenk.
Krediet voorzien0710-00/6490020
EENPARIG GOEDGEKEURD

3.6.  Vaststellen retributiereglement inzake het ter beschikking stellen van consumptiebonnen
voor de nieuwjaarsreceptie 2016 en volgende.
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Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, die op zaterdag 9 januari 2016 plaatsvindt, zal er
opnieuw met consumptiebonnetjes gewerkt worden.
De aanwezigen ontvangen elk 11 bonnetjes en daarmee kunnen ze dan het volgende kopen:
1 bonnetje: alle bieren en alle frisdranken, appelsap (streekproduct), zakje chips (90 gram),  advocaat
(streekproduct) + Streuvelspraline, ijsje en chocomousse
2 bonnetjes: belegd broodje, wijn en Hasseltse koffie
Per ingeleverd bonnetje krijgt een handelaar van het gemeentebestuur 0.70 euro. Er is ook de
mogelijkheid om op de receptie nog bonnetjes bij te kopen. Deze worden aan 1 euro per stuk
verkocht.
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 4. Patrimonium
4.1. Kerkenplannen: goedkeuring
Vanuit de burgerlijke overheid, in de nota “Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk”, uit minister
Bourgeois de wens dat op het lokale niveau in overleg tussen kerkelijke en gemeentelijke overheden
een toekomstvisie over de kerken wordt ontwikkeld. Voor de kerkelijke overheden is dit   de
gelegenheid om na te denken over eventuele andere bestemmingen voor hun kerken.
De mogelijkheden zijn de volgende:
 Multifunctioneel gebruik:  dit is een nevenbestemming in de tijd. Hiermee wordt bedoeld dat het
kerkgebouw occasioneel, buiten de uren van de religieuze activiteiten, voor andere doeleinden of door
andere instanties gebruikt wordt.
• Gedeeld gebruik: dit is  een nevenbestemming in de ruimte. Daarmee wordt bedoeld dat het
kerkgebouw architecturaal zodanig wordt heringericht dat er een nieuwe en kleinere liturgische ruimte
ontstaat, met daarnaast ruimte voor een of meerdere lokalen die, op een permanente basis, een
andere bestemming kunnen krijgen. Een gedeeld gebruik veronderstelt dus dat de liturgische ruimte
en de andere ruimten bouwkundig volledig van elkaar gescheiden zijn, zodat een gedeeld gebruik
mogelijk wordt, zonder dat de afzonderlijke activiteiten elkaar hinderen of doorkruisen.
• Herbestemming: Wanneer een parochiekerk niet meer voor religieuze activiteiten in aanmerking
komt,  kan zij definitief aan de eredienst onttrokken worden en een nieuwe functie krijgen.
Daarvoor moet de voorgeschreven kerkrechtelijke procedure gevolgd worden.
Alleen de bisschop kan beslissen om een parochiekerk definitief aan de eredienst te
onttrekken.
Het doel van een parochiekerkenplan is een zicht krijgen op het toekomstig gebruik van de
parochiekerken, een planning te maken van investeringen voor onderhoud en restauratie en tijdig
maatregelen te nemen in geval van nevenbestemming of herbestemming. Om subsidies te kunnen
genieten, schrijft de regelgeving voor dat er een goedgekeurd kerkenplan bestaat.
In elk geval hangt veel af van de parochiegemeenschappen op zich.  Uit de ingediende kerkenplannen
blijkt dat de kerkbesturen er momenteel voor opteren dat  de kerken behouden blijven.  Eventueel
multifunctioneel of gedeeld gebruik behoort echter wel voor sommige kerkbesturen tot de
mogelijkheden.  De gemeenteraad heeft de bevoegdheid de voorliggende kerkenplannen al dan niet
goed te keuren.
EENPARIG GOEDGEKEURD

4.2. Restauratie torendeel (koren, transepten en vieringtoren) Sint-Jan-Baptist en Sint-
Eligiuskerk. Aanstellen ontwerper: goedkeuren wijze van gunnen en ontwerp erelooncontract.
In overleg met alle partijen is een projectdefinitie opgemaakt, die een visie weergeeft van de toekomst
van de afgebrande kerk.
De visie bepaalt dat het meest historische deel van de kerk (toren, koor en sacristie) zal gerestaureerd
worden in oorspronkelijke toestand.
Er wordt voorgesteld om voor de gunningswijze van deze opdracht beroep te doen op art. 26, §1, 1°, f
van de wet van 15 juni 2006
Concreet betekent dit dat de opdracht kan gegund worden aan architect …., omwille van de unieke
expertise die hij heeft opgebouwd op technisch gebied m.b.t. de Sint-Janskerk.
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Niet alleen heeft hij het ontwerp gemaakt voor de restauratie van de gevels, daken en vieringtoren
(opdracht die kort voor het afbranden volledig afgewerkt was), ook had hij reeds het bestek gemaakt
voor
 het vooronderzoek interieurafwerking (ook deze studie was afgewerkt)
 de restauratie van binnenafwerkingen en technische uitrustingen ( deze studie was weliswaar nog

niet afgewerkt, maar was al goed gevorderd)
Op basis hiervan kan besloten worden dat niemand anders over de kennis en expertise beschikt om
de restauratie in oorspronkelijke toestand in goede banen te leiden.
Het ontwerp van erelooncontract verwijst in de omschrijving van de opdracht naar de visienota die de
architect heeft opgesteld.
Het college zal finaal de opdracht gunnen, na onderhandeling omtrent het ereloonpercentage.
EENPARIG GOEDGEKEURD

4.3. Toekomst Sint-Jan-Baptist en Sint-Eligiuskerk: goedkeuren projectdefinitie
In overleg tussen gemeentebestuur en kerkfabriek en in samenwerking met  Intercommunale Leiedal,
provincie West-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen en Onroerend Erfgoed is een document opgesteld dat
de toekomstvisie van de kerk weergeeft.
EENPARIG GOEDGEKEURD

4.4. Goedkeuren ontwerpakte verkoop gemeentelijke eigendom Brouwershuis,
Ingooigemplaats 5.
De gemeenteraad besliste in zitting van 7 juli 2015 principieel tot het verkopen van de gemeentelijke
eigendom Brouwershuis en de bijhorende grond, gelegen aan de Ingooigemplaats 5 onderhands te
verkopen na publicatie aan de meest biedende. In dezelfde zitting werd de instelprijs voor de verkoop
vastgesteld  op € 300.000,00.
De ontwerpakte met de verkoopsvoorwaarden wordt thans ter goedkeuring voorgelegd.
AMENDEMENT OPENBARE VERKOOP = GOEDGEKEURD.
PUNT ZELF - GOEDGEKEURD

Punt  5. Milieu en Natuur
Stadlandschap Leie en Schelde - goedkeuren generieke samenwerkingsovereenkomst
De provincie West-Vlaanderen wil, samen met de gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen, een
samenwerkingsverband opstarten rond natuur en landschap.
Dit regionaal samenwerkingsverband krijgt de naam: Stadlandschap Leie en Schelde, en moet
bijdragen tot een duurzame ontwikkeling van de natuur en het landschap in de regio (zoals de
inrichting en het beheer van kleine landschapselementen, soortenbescherming, groene assen,
streekeigen groen, natuur- en landschapseducatie, … en daaraan gerelateerde evenementen en
communicatie).
Aan de gemeente wordt door de provincie een generieke samenwerkingsovereenkomst voorgelegd
(zie bijlage), deze bepaalt enkel de algemene principes (samenwerking, werkplan, communicatie).
Deze generieke samenwerkingsovereenkomst wordt, na advies door de gemeentelijke minaraad, ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 6. Ruimtelijke Ordening
6.1. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 2.4 – Zonevreemde constructies (fase 3.2) –
definitieve vaststelling.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan strekt tot uitvoering van het specifiek beleidskader voor
zonevreemde bedrijven, inzonderheid het bieden van voldoende rechtszekerheid en
toekomstperspectieven aan bedrijven, tot behoud van de socio-economische structuur en
tewerkstellingsgraad in de gemeente Anzegem en of aanpassing van een vastliggende planologische
toestand aan nieuwe relevante ruimtelijke ontwikkelingen. Het  RUP omvat volgend deelplan:

 Deelplan nr. 141: BVBA Vercruyssen en zn. – Tieboutslaan 17 – 8573 Anzegem
Het RUP biedt ruimtelijke perspectieven  met afweging van de ruimtelijke opties inzonderheid inzake
de juridische en planologische context, ruimtelijke toetsingscriteria voor de gebiedsgerichte en
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bedrijfsspecifieke afweging, milieuaspecten, verkeersimpact en mobiliteit en sociaal- en
bedrijfseconomische criteria.

Het RUP werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 3 februari 2015 en openbaar
gemaakt van 19 maart 2015 tot 18 mei 2015. Gedurende de periode van openbaarmaking werden
bezwaren ingediend bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) en werd advies
uitgebracht door de Deputatie van West –Vlaanderen en  de  Vlaamse overheid – Agentschap R-O
Vlaanderen. De Gecoro heeft in vergadering van 9 juni 2015 hiervan kennis genomen en eindadvies
uitgebracht.
Er wordt aan de raad voorgesteld de bemerkingen, aanvullingen, voorgestelde aanpassingen,
wijzigingen en suggesties gesteld in de uitgebrachte adviezen te onderschrijven en een eindbeslissing
te nemen in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 2.4 Zonevreemde constructies fase 3.2.
EENPARIG GOEDGEKEURD

6.2. Bekrachtiging collegebeslissing d.d. 22 december 2014 houdende opmaak gemeentelijke
ruimtelijk uitvoeringsplan site Steverlynck.
Naar aanleiding van de beslissing van de deputatie van 6 november 2014 om een milieuvergunning
toe te kennen aan Flight 90, Marktstraat 67 – 1745 Opwijk voor het exploiteren van een feestzaal en
evenementenhal voor dansevenementen, besliste het college op 22 december 2014 om een ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) op te maken voor de site Steverlynck en de omliggende percelen gelegen in
milieubelastende industrie.
Inmiddels werd de stedenbouwkundige aanvraag voor deze danszaal met bovenlokaal karakter
ingediend bij en geweigerd door het college op 7 juli 2015. Tegen deze beslissing heeft de aanvrager
beroep aangetekend bij de deputatie. Een beslissing in deze procedure wordt binnenkort verwacht.
Het gemeentebestuur wenst met de beslissing van 22 december 2014 een visie op te maken voor
deze site en dit juridisch vast te leggen via een RUP. Aan de raad wordt gevraagd deze beslissing te
bekrachtigen.
EENPARIG GOEDGEKEURD MET OPMERKING

Punt 7. Internationale solidariteit
Toekennen van 500 euro aan Artsen Zonder Grenzen voor hulpverlening vluchtelingen.
Overal ter wereld bevinden miljoenen vluchtelingen, migranten en asielzoekers zich in moeilijke
situaties. Ze wonen in kampen, vechten voor hun overleven in steden of op het platteland, en hebben
geen toegang tot basisgezondheidszorg.

De hulpverlening van Artsen Zonder Grenzen in vluchtelingenkampen richt zich in de eerste plaats op
de belangrijkste noden van de vluchtelingen:water, voedsel en onderdak. Eenmaal dat in orde is,
kan er aan projecten rond gezondheidszorg of sanitair gedacht worden. Maar slechts een derde van
alle vluchtelingen ter wereld verblijft in een vluchtelingenkamp.
Het stijgend aantal vluchtelingen in stedelijke gebieden vormt een uitdaging voor hulpverleners.
Het is moeilijk om de vluchtelingen daar te identificeren en te registeren, omdat ze erg verspreid raken
en niet gemakkelijk te vinden zijn. Desalniettemin hebben ze vaak geen toegang tot
gezondheidszorg en andere diensten.
Vluchtelingen en asielzoekers die de instabiliteit van hun thuisland ontvluchten, riskeren vaak hun
leven tijdens hun reis. Zij hebben gewoonlijk geen enkele toegang tot aangepaste medische zorg of
mentale gezondheidszorg.
Artsen Zonder Grenzen bekommert zich over de algemene trend om de bewegingsvrijheid van
vluchtelingen en asielzoekers zoveel mogelijk in te perken en om hen de noodzakelijke hulp, waar zij
recht op hebben, te ontzeggen. Afhankelijk van de context, biedt Artsen Zonder
Grenzen humanitaire, medische en psychologische hulp aan vluchtelingen.
Voorgesteld wordt om 500 euro toe te kennen aan Artsen Zonder Grenzen als ondersteuning in hun
werking ten voordele van vluchtelingen.
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 8. Buitenschoolse Kinderopvang
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8.1. Goedkeuring aanpassing samenwerkingsovereenkomst gemeentebestuur/scholen inzake
organisatie gemelde opvang in de plaatselijke basisscholen, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad van 12 november 2013.
Sedert 1 september 2013 organiseert het gemeentebestuur zelf de niet erkende, gemelde opvang in
de plaatselijke basisscholen.
Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt.
In deze overeenkomst staat in artikel 17 vermeld dat er een financiële bijdrage toegekend wordt aan
de scholen die ingeschreven personeel inzetten om de gemelde opvang te organiseren onder
bepaalde voorwaarden.
Bij evaluatie van de gemelde opvang met de betrokken scholen tijdens de Bonanzavergadering van 8
juni 15 werd gesignaleerd dat in de samenwerkingsovereenkomst niks vermeld staat omtrent de
vervanging van schoolpersoneel dat ingezet wordt in de kinderclubs.
Er wordt voorgesteld om de samenwerkingsovereenkomst aan te vullen: melding zieke begeleidsters
aan gemeentebestuur Anzegem, subsidie gedurende periode gewaarborgd loon, aanstellen vervanger
ziek personeelslid;
Advies LOKA d.d. 1 oktober: gunstig
EENPARIG GOEDGEKEURD

8.2. Goedkeuring uitzonderlijke toelage Leefschool Groene Poortje  voor  inzet vervangend
personeelslid school  in  gemelde kinderclub (nel Kaster).
Sedert 1 september 2013 organiseert het gemeentebestuur zelf de niet erkende, gemelde opvang in
de plaatselijke basisscholen. Hiervoor werd destijds een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd.
In deze overeenkomst staat in artikel 17 vermeld dat er een financiële bijdrage toegekend wordt aan
de scholen die ingeschreven personeel inzetten om de gemelde opvang te organiseren onder
bepaalde voorwaarden.
Tijdens de periode  21 april tot en met 28 juni 2015 was het personeelslid van ‘Leefschool Groene
Poortje’ dat  ingezet wordt tijdens de naschoolse opvang van nel Kaster in ziekteverlof.
De directie van ‘Groene Poortje’ heeft een vervanger, een pwa’er, bereid gevonden om het
personeelslid te vervangen.  ‘Groene Poortje’ heeft voor deze pwa’er  cheques aangekocht.
Voorgesteld wordt om, via een uitzonderlijke éénmalige toelage, de kostprijs van de pwa-cheques
voor de gepresteerde uren in nel Kaster terug te betalen aan ‘Leefschool Groene Poortje’
Kostprijs PWA-cheque: 5,80 euro
Aantal cheques: 59
Advies LOKA d.d. 1 oktober: gunstig
EENPARIG GOEDGEKEURD

8.3. Kwaliteitshandboek gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang:
8.3.1. Opheffen huidig kwaliteitshandboek m.i.v. 14 oktober 2015
8.3.2. Goedkeuren nieuw kwaliteitshandboek  van kracht m.i.v. 14 oktober 2015
Het besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring
bevat de introductie en integratie van het kwaliteitsdecreet in de regelgeving.
Naar aanleiding van het nieuwe Decreet van baby’s en peuters start Kind en Gezin ook met een
stroomlijning van de regelgeving voor kinderopvang van lagere schoolkinderen. Omdat er nu reeds
bepalingen zijn opgenomen in het decreet houdende de kinderopvang van baby's en peuters die ook
gelinkt zijn aan de BKO, was er nieuwe regelgeving nodig voor de buitenschoolse kinderopvang om
een en ander op elkaar af te stemmen. Een grote wijziging voor de BKO zal pas in de toekomst zijn.
Het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014  houdende de voorwaarden voor erkenning en
attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor de buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang
zorgt voor de verdere uitwerking van het decreet voor de erkende kinderopvangvoorzieningen. Dit
besluit wordt aangehaald als Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014.
Het kwaliteitshandboek bundelt het kwaliteitsbeleid, kwaliteitsmanagementsysteem en de werkwijze
voor zelfevaluatie.
Zoals vermeld dient de Buitenschoolse Kinderopvang zelfevaluatie op te nemen en dienen de
procedures in het kwaliteitshandboek minstens vijfjaarlijks geëvalueerd te worden.
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Jaarlijks zal er een rapportage naar de Gemeenteraad komen i.v.m. de zelfevaluatie van de
Buitenschoolse Kinderopvang.
Ingevolge het grote aantal grondige wijzigingen is het noodzakelijk om het vorige kwaliteitshandboek
met bijlagen op te heffen en te vervangen door het nieuwe kwaliteitshandboek.
Advies LOKA d.d.1 oktober 2015: gunstig
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 9. Sociale Zaken
Voordracht W13 als Energiehuis voor het Vlaams Gewest.
 Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen W13 en gemeente en OCMW
 Akkoord ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen W13 en het VEA.
 Aanduiding effectief lid voor de beleidsgroep.
 Bekrachtiging collegebeslissing 29 september 2015 inzake aanstellen contactpersoon voor
de gemeente.
Enige tijd geleden nam het OCMW van Kortrijk de erkenning als Lokale Entiteit in het kader van het
Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost over van het Welzijnsconsortium.
De gemeenteraad (op 3 februari 2015) heeft het OCMW Kortrijk indertijd voorgedragen voor de
erkenning als Energiehuis voor de regio en met het OCMW Kortrijk een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten. De erkenning van het OCMW Kortrijk was maar tijdelijk en verloopt op 31 december 2015.
Van meet af aan was het de bedoeling dat de interlokale vereniging W13 - na haar oprichting - de
erkenning als Energiehuis voor de streek zou opnemen. Vandaar de voorliggende beslissingen die
noodzakelijke stappen zijn bij de vraag naar erkenning van W13 als energiehuis.

Nieuw:
Sedert de terinzagelegging van de dossiers voor de gemeenteraad zijn volgende wijzigingen aan de
samenwerkingsovereenkomst nog gestipuleerd door W13:

a) De vraag kwam immers van verschillende gemeentebesturen om ook een vertegenwoordiger
te krijgen in het energiehuis, vandaar dat zulks nu ook formeel in artikel 9 voorzien is.
Zodoende dient de gemeente enkel maar een effectief vertegenwoordiger aan te stellen voor
de beleidsgroep Energiehuis (geen plaatsvervanger meer).

Artikel 9 – nieuwe tekst wordt bijgevolg:
Artikel 9. Beslissingsorganen Energiehuis
Het Energiehuis zal voor een goede operationalisering van de werking een beleidsgroep oprichten.
Deze beleidsgroep is samengesteld uit één afgevaardigde per  deelnemend OCMW, eventueel
aangevuld door een vertegenwoordiger per deelnemende gemeente, een vertegenwoordiger
van het Energiehuis, aangevuld met experts ter zake.
Het Energiehuis zal voor een goede behandeling van de kredietaanvragen een kredietcommissie
oprichten, die de door de beleidsgroep van het Energiehuis bepaalde criteria omtrent de behandeling
van de kredietaanvragen zal bewaken en zal toezien op het goed beheer van de kredieten. De
kredietcommissie is samengesteld uit een afvaardiging vanuit de beleidsgroep of een afgevaardigde,
eventueel aangevuld met experts ter zaken.

b) Een tweede wijziging is eerder technisch. Blijkbaar was artikel 9 tweemaal als dusdanig in de
nummering voorzien. De nummering van de artikelen diende dus aangepast te worden.

c) nummering voorzien. De nummering van de artikelen diende dus aangepast te worden.
EENPARIG GOEDGEKEURD
VOOR DE GEMEENTE ANZEGEM WORDT MIA TACK-DEFOIRDT, SCHEPEN BEVOEGD VOOR
SOCIAAL WELZIJN,    AFGEVAARDIGD IN DE BELEIDSGROEP VAN HET ENERGIEHUIS.
HET COLLEGEBESLUIT VAN 29 SEPTEMBER 2015 HOUDENDE AANSTELLEN
CONTACTPERSOON VOOR DE GEMEENTE WORDT BEKRACHTIGD.

Punt 10. Punten gevraagd door raadsleden
10.1. Verhelpen aan de gevaarlijke toestand van de wandel- en fietswegel welke de verbinding
verzekert tussen de Stientjesstraat en de Lange Winterstraat.
WORDT AFGEVOERD
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10.2.  Richtlijnen voor het onderhoud van grasbermen langs openbare wegen.
WORDT AFGEVOERD

10.3. Ruimen van straatkolken.
STEMMING OVER 2X ONDERHOUDEN PER JAAR: NIET GOEDGEKEURD

10. 4. Onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen.
GEEN STEMMING

10.5. Ondertekenen van een code voor het doorgeven van gevaarlijke, ongezonde en
hinderlijke toestanden op de gemeente
EENPARIG AFGEVOERD MIT EEN E-MAIL NAAR ALLE PERSONEELSLEDEN EN
MANDATARISSEN

10.6. Wijziging reglement kostenaanrekening bij verplaatsing van verlichtingspalen
GEEN STEMMING

10.7. Opnemen van verhelderende lijsten in de jaarlijkse documenten met betrekking tot budget
en meerjarenplan.
GEEN STEMMING

10.8. Financiële aspecten van het rioleringsbeleid in RioP-verband: onderzoek van draagwijdte
en wettelijkheid van maatregelen éénzijdig genomen door De Watergroep.
GEEN STEMMING

10.9. Bespoedigen van de opmaak van het RUP Site Steverlynck.
EENPARIG ANVAARD

10.10. Opmaak van een RUP Fuifzaal.
GEEN STEMMING

Mededelingen
1. De gemeenteraad wordt in kennis gesteld van de data van de gemeenteraaden voorizen voor

2016.

2. Schepen Jeremie Vaneeckhout, bevoegd voor cultuur, licht kort het  poëzieproject toe dat op
stapel staat voor 2016. Voor meer informatie verwijst hij naar het gemeentelijk informatieblad.

3. Schepen Colman deelt mee dat de procedure voor de nieuwbouw KAJ aan de Wortel    volop in
ontwikkeling is.

4. Schepen Veys pakt uit met een reeks  streekproducten die het gemeentebestuur wenst te
promoten en waarvoor ambassadeurs worden gezocht.  Het betreft appelsam, advocaat, praline,
bier. Het zijn stuk voor stuk producten van eigen bodem. De producten moeten bewaarbaar zijn
en zullen aangeboden worden door mensen die zich ambassadeur willen aanbieden.  Aan dit
ambassadeurschap zijn een paar zachte voorwaarden verboden: zo moet men bereid zijn om
deze streekproducten aan te bieden, met moet een display met toeristische info willen plaatsen in
zijn etablissement, het logo/embleem moet zichtbaar zijn en men moet zich positief opstellen
t.o.v. Toerisme Anzegem.  Op woensdag 21 oktober 19u30 worden hierrond twee vergaderingen
belegd waarin de voorwaarden voorden gefinetuned.
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5. Schepen Gino Devogelaere deelt mee dat Leiedal aan het onderhandelen is om een bod te doen
op de site Douterloigne (kant Waregem).  De intercommunale wil  dit perceel van 48000  m2
aankopen om er woningen,  kmo’s  en een speelbos  van ca 1ha op te realiseren

6. Schepen Tack Defoirdt laat weten Dat Anzegem opnieuw de titel van ‘Hartveilige Gemeente’
toegekend werd voor de duur van twee jaar. In uitvoering van de overeenkomst afgesloten met
het Rode Kruis zullen een aantal sessies rond reanimatie georganiseerd worden en zal er een  2°
AED toestel aangekocht worden om aan het sportterrein 3kaven te plaatsen.

7. Schepen Gino Devogelaere deelt mee dat de werken op de Kruisweg   voltooid  zijn (aansluiten
woningen op riolering) en dat er van deze gelegenheid gebruik is gemaakt om een drainage van
15m  over de volledige breedte van de  weg  te plaatsen

8. Tot slot vermeldt de burgemeester dat het Belgisch Kampioenschap  mountainbike in 2018
wegvalt en vervangen werd door BK Tijdrijden Jeugd op 1 mei 2017 en Tijdrijden  (heren/dames/)
de vrijdag die volgt op Halle-Ingooigem 2018.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vragen van raadsleden.

1. Wat gebeurt er met Ommersheimsite?
2. Plaatsen bord ‘handelaars bereikbaar’ bij  wegenwerken
3. Sociaal Huis – vraag rapportering stand van zaken op ev. Gemeenteraad.
4. keuringen hefwerktuigen
5. Vraag zebrapad thv lokalen jeugdverenigingen Tiegem
6. Infovraag over app Quest’l

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GESLOTEN ZITTING

Punt 11. Begraafplaatsen
Goedkeuring voortijdige beëindiging van een concessie
Een burger deed een aanvraag om de grafconcessie van een familielid voortijdig te  beëindigen.  Hij
ondertekende eveneens een aanvraag tot wegneming van de zerk.
In toepassing van  art.21 van het   gemeentelijk reglement betreffende graf- columbarium- en
urnenveldconcessies   kan de Gemeenteraad een concessie voortijdig beëindigen. Voorgesteld wordt
om op deze vraag in te gaan. Aanplakking aan het graf werd gedaan gedurende 6 maanden.
EENPARIG GOEDGEKEURD

Namens de gemeenteraad

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Waarnemend Gemeentesecretaris Voorzitter


