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Punt 1.
Goedkeuring verslag gemeenteraad 13 oktober  2015.
GOEDGEKEURD

Punt 2. Algemene Zaken
2.1. Intergemeentelijke vereniging voor Crematoriumbeheer – Buitengewone Algemene
Vergadering van 8 december 2015.  Kennisname en goedkeuring agendapunten.
De buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematorium-
beheer Zuid-West-Vlaanderen gaat door op  8  december 2015 met volgende agenda:
1. Vaststelling werkprogramma 2016
2. Vaststelling begroting 2016
Voorgesteld wordt om de aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om voormelde punten,
waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
GOEDGEKEURD

2.2. Intercommunale Imog – Buitengewone Algemene Vergadering van 15 december 2015.
Kennisname en goedkeuring agendapunten
De gemeenteraad kan kennis nemen van de agendapunten die zullen voorgelegd worden op de
Buitengewone Algemene vergadering van Imog die doorgaat op dinsdag 15 december 2015 met
volgende agenda:
1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2016
2.          Begroting 2016
3. Varia
Het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordigers op deze jaarvergadering moet bepaald
worden.
GOEDGEKEURD

2.3. Leiedal - Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december 2015. Kennisname en
goedkeuring agendapunten.
De buitengewone algemene vergadering van Leiedal gaat door op  16  december 2015 met volgende
agenda:

1. Jaaractieplan en begroting 2016
2. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2016
3. Stand van zaken en mogelijke maatregelen in het kader van de programmawet 2014
4. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten
5. Varia
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Voorgesteld wordt om de aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om voormelde punten,
waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
GOEDGEKEURD

2.4. Gaselwest – Buitengewone Algemene Vergadering van 17 december 2015.
Kennisname en goedkeuring agendapunten.
2.4.1. Kennisname en goedkeuring agendapunten Buitengewone Algemene Vergadering van 17
december 2015.
2.4.2. Goedkeuring naamswijziging van Gaselwest in “Eandis Assets” en doelwijziging alsook
de overeenkomstige statutenwijzigingen.
2.4.3.  Aktename van eventuele uittredingen van de Waalse gemeenten uit Eandis Assets.
2.4.4. Goedkeuring   voorstel tot fusie door overneming door de opdrachthoudende vereniging
Eandis Assets (voorheen Gaselwest genoemd) overeenkomstig het fusievoorstel
De Buitengewone Algemene Vergadering van Gaselwest gaat door op donderdag 17 december 2015
met volgende agenda:
1. Akteneming eventuele uittreding(en) die in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de drie
gewesten van 13 februari 2014 wordt / worden betekend.

2. Voorstel tot doelwijziging en naamswijziging Gaselwest in ‘Eandis Assets’:
a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris – in het

kader van artikel 413 Wetboek van Vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging aan het
doel.

b. Goedkeuring van de doel- en statutenwijzigingen.
c.  Verlenen van machtiging om de beslissing, genomen in de voorgaande agendapunten 2.a. en 2.b.

bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten overeenkomstig aan te passen.

3. Partiële splitsing bedrijfstak “Waalse Gemeenten” door oprichting van een nieuwe vereniging:
a. Kennisneming van het splitsingsvoorstel en van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur
en van de commissaris met betrekking tot het voorstel tot (partiële/gedeeltelijke) splitsing van de
bedrijfstak “Waalse Gemeenten” door oprichting van een nieuwe vereniging GaselwestZuid, met
boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 2016.

b. Goedkeuring van het voorstel tot (partiële/gedeeltelijke) splitsing door overneming van de
bedrijfstak “Waalse Gemeenten” van deze vereniging, hierna kortweg “Eandis Assets” genoemd
(voorheen Gaselwest), overeenkomstig het splitsingsvoorstel hiervoor vermeld onder punt 3.a.,door
overneming door de nieuw op te richten vereniging Gaselwest-Zuid, bij wijze van overdracht door
onderhavige vereniging aan deze nieuw op te richten vereniging Gaselwest-Zuid van de volledige
bedrijfstak “Waalse Gemeenten”, omvattende alle activa en passiva en alle rechten
en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden betreffende deze bedrijfstak, en dit op basis van
een balans afgesloten op 30 juni 2015, met inwerkingtreding per 1 januari 2016, met dien verstande
dat alle sedert 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 door Eandis Assets (voorheen Gaselwest)
gestelde verrichtingen betreffende de overgenomen bedrijfstak ‘Waalse Gemeenten”,
geactualiseerd in een per 31 december 2015 vastgestelde jaarrekening, gesplitst op basis
van de principes en verdeelcriteria gehanteerd voor de jaarrekening 2014, zoals opgenomen in het
splitsingsvoorstel – ook boekhoudkundig en fiscaal – voor rekening  zijn van de overnemende nieuw
op te richten vereniging Gaselwest-Zuid, op last voor deze laatste “Eandis Assets” te vrijwaren voor
alle vorderingen en de kosten van de gedeeltelijke/partiële splitsing te dragen, en voor het overige
onder de lasten, bedingen en voorwaarden zoals bepaald in het onder punt 3.a.
hiervoor vermeld splitsingsvoorstel. En overeenkomstige kapitaalvermindering.
c. Goedkeuring statuten van de op te richten opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid.
d. Goedkeuring ruilovereenkomst aandelen en overeenkomstige aanpassing van het register van de
deelnemers.
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e. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in voorgaande subagendapunten 3.a. tot en
met 3.d. bij authentieke akte te doen vaststellen, de statuten dienovereenkomstig vast te leggen en de
vereniging op te richten.

4. Voorstel tot fusie van de 7 DNB’s (Eandis Assets (voorheen Gaselwest), IMEA, Imewo, Intergem,
Iveka, Iverlek en Sibelgas), waarbij Eandis System Operator cvba (voorheen Eandis cvba) zal
fungeren als werkmaatschappij:
a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie.
b. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur en
van de commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door Eandis Assets
(voorheen Gaselwest) van heel het vermogen, bestaande uit het volledige actief en passief, alle
rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen
verenigingen IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas, met boekhoudkundige uitwerking per
1 januari 2016.

c. Goedkeuring van het voorstel tot fusie door overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek
en Sibelgas door Eandis Assets (voorheen Gaselwest), overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld
onder punt 4.b., bij wijze van overdracht aan Eandis Assets (voorheen Gaselwest) van de
algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten,
niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van de overgenomen
verenigingen van het volgend aantal nieuwe aandelen A van Eandis Assets (voorheen Gaselwest), en
dit per activiteit elektriciteit en gas, zonder aanduiding van nominale waarde, en volledig volgestort:
- aan de deelnemers van IMEA van 6.051.003 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en
4.036.530 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis
Assets voor 0,54626 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in IMEA en één nieuw aandeel A
Eandis Assets voor 1,73932 aandeel A voor de activiteit aardgas in IMEA;
- aan de deelnemers van Imewo van 12.984.899 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en
8.634.573 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis
Assets voor 0,99116 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Imewo en één nieuw aandeel
A Eandis Assets voor 1,00862 aandeel A voor de activiteit aardgas in Imewo;
- aan de deelnemers van Intergem van 6.388.800 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en
4.012.842 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis
Assets voor 0,89140 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Intergem en één nieuw aandeel
A Eandis  Assets voor 1,00036 aandeel A voor de activiteit  aardgas in Intergem;
- aan de deelnemers van Iveka van 9.497.864 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en
6.116.109 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis
Assets voor 0,77336 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Iveka en één nieuw aandeel A
Eandis Assets voor 0,99276 aandeel A voor de activiteit aardgas in Iveka;
- aan de deelnemers van Iverlek van 12.870.771 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en
8.351.683 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis
Assets voor 0,72539 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Iverlek en één nieuw aandeel
A Eandis Assets voor 0,71373 aandeel A voor de activiteit aardgas in Iverlek.
- aan de deelnemers van Sibelgas van 1.738.620 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en
1.424.428 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis
Assets voor 0,97127 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Sibelgas en één nieuw aandeel
A Eandis Assets  voor 0,96615 aandeel A voor de activiteit aardgas in Sibelgas.
Deze aandelen zullen worden verdeeld onder de desbetreffende deelnemers van de overgenomen
Verenigingen zonder opleg. De huidige winstbewijzen C worden behouden.
En dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2015, met inwerkingtreding per 1 januari
2016, met dien verstande dat alle sedert 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 door de over
te nemen verenigingen gestelde verrichtingen geactualiseerd in een per 31 december 2015
vastgestelde jaarrekening, gesplitst op basis van de principes en verdeelcriteria gehanteerd voor de
jaarrekening 2014, zoals opgenomen in het fusievoorstel, - ook boekhoudkundig en fiscaal - voor
rekening zijn van de overnemende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest), op last voor deze
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laatste de over te nemen verenigingen te vrijwaren voor alle vorderingen en de kosten van de fusie
door overneming te dragen, en voor het overige onder de lasten, bedingen en voorwaarden zoals
bepaald in het onder punt 4.b. hiervoor vermeld fusievoorstel.
En overeenkomstige kapitaalverhoging.

d. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers.

e. Goedkeuring van de statutenwijzigingen van de gefuseerde DNB ‘Eandis Assets’.

f. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in voorgaande subagendapunten 4.a. tot  en
met 4.e  bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

g. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van IMEA,Imewo,
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets,  en inzonderheid verlening van de machten
om:
- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de
fusie door overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis
Assets zoals vermeld onder punt 4.a. vast te stellen;
- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders
vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
- de ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en
passiva per 31 december 2015, na revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen;
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of
nuttig kan zijn.

5. Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder door
VREG

6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2016
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2016

7. Uitkering interim-dividend 2015 – Bekrachtiging

8. Statutaire benoemingen

9. Statutaire mededelingen.

Uitleg i.v.m. de statutenwijziging
Naams- en doelwijziging
In agendapunt 2 wordt voorafgaand aan de voorgestelde fusie-operatie binnen Gaselwest voorgesteld
om een naamswijziging en doelwijziging met overeenkomstige statutenwijzigingen door te voeren. De
benaming van de opdrachthoudende vereniging ‘Gaselwest’ wordt gewijzigd in de benaming ‘Eandis
Assets’. Het doel van de vereniging wordt verduidelijkt om rekening te houden met de injectie-activiteit
(bi-directionaliteit) op het distributienet en omvat tevens een preciezere omschrijving omtrent de
aankoop en levering van energie in het kader van de openbaredienstverplichtingen en de activiteit
warmtenetten.
Bedrijfstak Waalse gemeenten – akteneming eventuele uittredingen(en) - partiële splitsing door
oprichting van Gaselwest-Zuid
In agendapunt 1 zal akte genomen worden van de eventuele (individuele) uittreding(en) van de
Waalse gemeenten die in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten van 13
februari 2014 wordt/worden betekend.



Beknopt verslag gemeenteraad

5/8

In agendapunt 3 wordt voorgesteld om eveneens voorafgaand aan de voorgestelde fusie-operatie te
opteren voor een afsplitsing van de bedrijfstak vanaf 1 januari 2016 met betrekking tot de Waalse
Gaselwest-gemeenten door oprichting van een nieuwe opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid.
Alle huidige deelnemers van Gaselwest zullen deelnemen aan deze vereniging, tenzij één of
meerdere Waalse gemeenten vooralsnog vooraf zouden beslissen om individueel uit te treden uit
Gaselwest.  De statutaire einddatum van Gaselwest-Zuid is vastgelegd op 9 november 2019 (zoals
deze van de te splitsen vereniging Gaselwest). Uitsluitend de Waalse gemeenten zullen beschikken
over kapitaalaandelen A en participeren in het resultaat. De huidige openbare deelnemers van de te
splitsen vereniging Gaselwest zullen elk beschikken over één aandeel B in het kader van de
gecoördineerde samenwerking met Eandis Assets inzake het beheer van de gemeenschappelijke
installaties.
Een statutenontwerp Gaselwest-Zuid en een ruilovereenkomst tussen de openbare deelnemers met
betrekking tot de aandelen worden ter goedkeuring voorgelegd.
Voormelde partiële splitsingsoperatie omvat een aantal opschortende voorwaarden, zoals
geformuleerd in artikel 3 van onderhavig besluit.
Fusie door overneming van de andere distributienetbeheerders uit de Eandis-groep
Nieuwe uitdagingen, zoals de verdere ontwikkeling van lokale en decentrale productie en de
hernieuwbare en duurzame energie, dienen zich aan.  In dit verband zijn aanpassingen en
uitbreidingen van de infrastructuur noodzakelijk met als onvermijdelijke evolutie richting slimme
technologieën. In deze context is het van belang om op efficiënte wijze de nodige financierings-
middelen te kunnen aantrekken.
Door een komende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking zullen de distributienetbeheerders hun huidige rechtsvorm (opdrachthoudende
vereniging)  kunnen wijzigen in ‘opdrachthoudende vereniging met private deelname’. Bijgevolg zal
het mogelijk zijn om bijkomend een of meerdere privaatrechtelijke / publiekrechtelijke
maatschappij(en) in de intergemeentelijke vereniging op te nemen.
In het kader van deze verruiming wordt aan de deelnemers gevraagd om te beraadslagen over een
voorstel tot fusie door overneming door Eandis Assets (heden nog Gaselwest genoemd) van de zes
andere distributienetbeheerders uit de Eandis-groep.
Aan de deelnemers wordt eveneens gevraagd om te beraadslagen over een ontwerp van
statutenwijziging waarin alle elementen verwerkt zijn om te komen tot de gefuseerde
distributienetbeheerder Eandis Assets.
Voormelde fusie-operatie omvat een aantal opschortende voorwaarden, zoals geformuleerd in artikel
4 van onderhavig besluit.
Het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd
op 18 januari 2013, is van toepassing.  Volgens dit decreet dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te
hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en eveneens op expliciete wijze aan de
voorgestelde naams- en doelwijziging, het voorstel van partiële splitsing en het voorstel van fusie
inclusief de statutenwijzigingen in het kader van de fusieoperatie. De gemeenteraad dient tevens het
mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
GOEDGEKEURD

2.5. Figga – Buitengewone Algemene Vergadering van 17 december 2015. Kennisname en
goedkeuring agendapunten.
De buitengewone algemene vergadering van FIGGA gaat door op 17 december 2015 met volgende
agenda:

1. Strategie voor het boekjaar 2016
2. Begroting boekjaar 2016 en meerjarenbegroting
3. Statutaire benoemingen en mededelingen

Voorgesteld wordt om de aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om voormelde punten,
waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
GOEDGEKEURD
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Punt 3. Openbare Werken
Goedkeuren akte van overdracht wegenis en groenzone private verkaveling Goswinstraat
Akte van kosteloze overdracht (zonder beding van prijs):
 10a77ca wegenis, gelegen Goswinstraat gekadastreerd of gekadastreerd geweest als weg, 6de

afdeling Sie B nr. 88P3 met een oppervlakte volgens kadaster van 10a81ca – zijnde de
innemingen in grijze kleur van het meetplan;

 02a03ca wegenis, gelegen Goswinstraat gekadastreerd of gekadastreerd geweest als bouwland,
Oudenaardestraat, 6de afdeling Sie B nr. 95L5 met een oppervlakte volgens kadaster van 07a10ca
– zijnde de innemingen in grijze kleur van het meetplan;

 06a14ca groenzone, gelegen Oudenaardestraat, te nemen uit een perceel gekadastreerd of
gekadastreerd geweest als bouwland, Oudenaardestraat, 6de afdeling Sie B nr. 95L5 met een
oppervlakte volgens kadaster van 07a10ca – zijnde de innemingen in het ‘groen gestippeld’  van
het meetplan; toebehorende aan bvba Groep Dewaele, Desselgemknokstraat 100, 8540 Deerlijk.
De innemingen 2 en 3 vormen samen het volledige perceel 95L5, zodat er geen gereserveerd
individueel perceelsidentificatienummer nodig is.

De overdracht heeft geen betrekking op de ‘groen gestippelde’ zone op perceel nr. 95K5.
De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder de opname in het
gemeentelijk openbaar domein.
GOEDGEKEURD

Punt 4. Patrimonium
4.1. Renovatie schip Sint-Janskerk (met als bestemming liturgische ruimte en ruimte voor
gemeentediensten)
 Aanstellen ontwerper: goedkeuren wijze van gunnen
 Goedkeuren samenwerkingsprotocol Vlaamse Bouwmeester
Aanstellen van de ontwerper via de in de wetgeving overheidsopdrachten opgenomen procedure
‘ontwerpenwedstrijd’.
Afsluiten van het samenwerkingsprotocol tussen gemeente Anzegem en Vlaamse Bouwmeester (die
de gemeente begeleidt en adviseert).
Bij de behandeling van het dossier ‘restauratie van de toren’ de mogelijkheid te onderzoeken om – na
de voltooiing van de werken - dit deel van de kerk open te stellen voor bezoekers, dit als een soort
toeristische attractie (bijvoorbeeld t.g.v. Open Monumenten Dag). Deze vraag wordt meegenomen bij
de besprekingen met Erfgoed en de architect. Er dienen - in het geval dit mogelijk zou zijn - voldoende
veiligheidsmaatregelen te worden getroffen om dergelijke bezoeken in optimale omstandigheden te
laten plaatsvinden.
GOEDGEKEURD

4.2.  Verkoop gemeentelijke eigendom Brouwershuis, Ingooigemplaats 5:
4.2.1. Intrekking gemeenteraadsbesluiten van:
 7 juli 2015 houdende principiële beslissing tot onderhandse verkoop na publicatie aan de
meest biedende (art. 1)
 13 oktober 2015 houdende wijziging verkoopswijze en goedkeuring ontwerpakte.
4.2.2. Goedkeuren verkoopswijze en ontwerpakte.
Intrekken van artikel 1 ‘De gemeentelijke eigendom Brouwershuis en de bijhorende grond, gelegen
aan de Ingooigemplaats 5 onderhands te verkopen na publicatie aan de meest biedende principieel
goed te keuren.’ van het gemeenteraadsbesluit van 7 juli 2015 – punt 5.2. ‘Principiële beslissing tot
verkoop gemeentelijke eigendom Ingooigemplaats 5 (Brouwershuis). Goedkeuren instelprijs’,
Intrekken van het gemeenteraadsbesluit d.d. 13 oktober 2015 – punt 4.4. ‘Goedkeuren ontwerpakte
verkoop gemeentelijke eigendom Brouwershuis, Ingooigemplaats 5’.
De gemeentelijke eigendom Ingooigemplaats 5 ‘Brouwerhuis’ (ten kadaster gekend als 3de afdeling
Sie C nr. 429 F met een totale oppervlakte van 2.133m²) openbaar te verkopen. De instelprijs van €
300.000,00 blijft behouden en de ontwerpakte voor de openbare verkoop werd voorgelegd.
GOEDGEKEURD
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4.3.Goedkeuren ontwerp van akte verkoop gemeentelijke eigendom Stijn Streuvelsstraat 22 aan
de sociale huisvestingsmaatschappij cvba Mijn Huis – Harelbeke
Ontwerpakte tot verkoop van 17a53ca – huis met aanhorigheden op en met grond – gekend als
‘sociaal huis of oud gemeentehuis’ gelegen S. Streuvelsstraat 22, gekadastreerd volgens recent
uittreksel uit de kadastrale legger als ‘gemeente./huis’, 3de afdeling, Sie C nr. 459/E2 met een
oppervlakte van 16a60ca aan de cvba Mijn Huis, Marktstraat 80, 8530 Harelbeke mits de prijs van €
245.000,00. De verkoop geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de
realisatie van een nieuw appartementsgebouw, bestaande uit 9 sociale woonappartementen en van
de renovatie van het sociaal huis.
GOEDGEKEURD

Punt  5. Personeel
Toekennen Anzegembon aan gewoon en onderwijzend personeel ter gelegenheid van
Nieuwjaar 2016 en volgende jaren.
De gemeenteraad beslist op 17 december 2013 en op 3 februari 2015 om een geschenkcheque onder
de vorm van een Anzegembon ter waarde van 10 euro toe te kennen aan elk gemeentepersoneelslid
en dit als nieuwjaarsgeschenk en bij wijze van erkentelijkheid voor de goede samenwerking.
Dit betreft een sociaal voordeel dat sociaal en fiscaal vrijgesteld is.
Gunstig advies HOC op 12 oktober 2015
Gunstig advies MAT op 5 december 2014.
GOEDGEKEURD

Punt 6. Toerisme
6.1. Goedkeuren overeenkomst met eerste serie rechthebbenden op label “toeristisch
ambassadeur Anzegem”
6.2. Goedkeuren  overeenkomst met eerste serie erkende producenten van Anzegemse
streekproducten met recht op label “wuivende A”
Begin 2014 werd vanuit het gemeentebestuur van Anzegem de opdracht gegeven aan Westtoer om een
conceptnota te schrijven voor de toeristische ontwikkeling van de gemeente. Centraal hierbij stond de
ontwikkeling van de zachte ring.
Anzegem heeft nood aan een sterk toeristisch product met bovenlokale aantrekkingskracht, m.a.w. het
gemeentebestuur wil Anzegem op een belevingsvolle manier op de toeristische kaart zetten door haar
toeristisch-recreatieve troeven optimaal uit te spelen en net hier is er een taak weggelegd voor de plaatselijke
streekproducenten, ondernemers en horeca. In het kader van de uitwerking van het toeristisch
ontwikkelingsplan, opgesteld door Westtoer, wil het gemeentebestuur, mede door het steeds toenemend
toeristisch belang van streekproducten de plaatselijke producten promoten met de medewerking van de
plaatselijke ondernemers en horecazaken (toeristische ambassadeurs).
GOEDGEKEURD

Punt 7. Punt gevraagd door raadsleden
Vaststellen van criteria voor herkenbare en veilige wegversmallingen op het wegennet
in de gemeente Anzegem.
Teneinde de automobilisten vertrouwd te maken met uniforme en veilige snelheidsremmende
wegversmallingen, is het aangewezen criteria vast te leggen en die in heel het wegennet van de
gemeente toe te passen.
GOEDGEKEURD DOCH ENKEL DAAR WAAR GEEN ZONE 30 VAN TOEPASSING IS

Mededelingen
Schepen Jeremie Vaneeckhout doet volgende mededelingen:
 Dossier Flight 90 en RUP Steverlynck.  Zoals afgesproken op de vorige gemeenteraad geeft de

schepen de timing voor het verdere verloop van het RUP mee aan de gemeenteraad.
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 Doekézot met100.000euro : de schepen licht de bedoeling van dit initiatief toe en nodigt de
gemeetneraad uit op de budgetgame in OC De Linde op 3 december a.s.

Schepen Mia Tack-Defoirdt geeft een stand van zaken aangaande de oprichting van het Sociaal Huis
en deelt mee dat de beheersovereenkomst   in opmaak is en ter bespreking zal worden voorgelegd in
één van de gemeenteraden van december a.s.

Schepen Veys doet een mededeling over het op te richten amfitheater in Tiegembos. Een
landschapsarchitect werd hiervoor aangesteld en de kosten hiervoor worden grotendeels door
Westtoer gedragen dat voor 2000 euro tussenkomt via een projectsubsidie.

Vragen van raadsleden.
Raadslid Greet Coucke vraagt om de raadsleden Anne Mie Ampe en Nicolas Duquesnoy te
verontschuldigen.
Verder vraagt het raadslid om in de volgende herfstperiode (2016) her en der in de gemeente – waar
de nood zich het meest voordoet – enkele bladkorven te plaatsen dit voor een 4-tal weken per jaar.
Schepen Devogelaere, bevoegd voor groen, antwoordt dat hij hierop – bij wijze van proef – wel wil
ingaan maar dat hij vreest dat dergelijke bladkorven ook uitnodigen om er ander afval  in te
deponeren. Hij wenst alleszins dit initiatief op zijn toepasbaarheid te evalueren na afloop volgend jaar.

Namens de gemeenteraad

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Waarnemend Gemeentesecretaris Voorzitter


