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Punt 1.
1.1. Goedkeuring verslag gemeenteraad 10 november 2015.
1.2. Goedkeuring verslag gemeenteraad 26 november 2015.
GOEDGEKEURD

Punt 2. Financiën
2.1. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn:
2.1.1. Kennisgeving wijziging budget 2015.
2.1.2. kennisgeving wijziging meerjarenplan 2014-2019.
2.1.3. Kennisgeving budget 2016.

2.1. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn:
2.1.1. Kennisgeving wijziging budget 2015.
Op 15 december 2014 nam de gemeenteraad kennis van het budget 2015 voor het OCMW.
Binnen de exploitatie dalen de uitgaven in totaal van 2.618.494 euro naar 2.454.430 euro (een afname
van 164.064 euro). De ontvangsten dalen in totaal van 2.742.295  euro naar 2.719.368 euro (een
afname van 22.927 euro).
De investeringsuitgaven stijgen van 62.000 euro naar 248.320,41 euro (een toename van 185.820,41
euro).
Het betreft overgedragen krediet n.a.v. opmaak rekening 2014 van 248.320,41 euro. Verder worden
de voorziene investeringsinveloppes voor 2015 overgedragen naar 2016 (vervangen computerpark en
aanschaf tweedehandswagen karweidienst).
Aan ontvangstenzijde wordt een toename van 150.000 euro naar 249.725 euro voorzien, ofwel

99.725 euro.  Dit betreft overgedragen krediet n.a.v.opmaak rekening 2014  (88.125 euro) en een
hogere ontvangst verkregen bij verkoop (+11.600 euro).
Het ontwerp budgetwijziging OCMW werd voorgelegd aan het MAT op 19 oktober 2015 waarna
positief advies werd verleend. De gemeentelijke toelage blijft ongewijzigd, met name 1.016.000 euro,
cfr. het bedrag zoals voorzien in het meerjarenplan 2014-2019.
Gunstig advies uitgebracht door het schepencollege op 20 oktober 2015.
KENNIS GENOMEN

2.1. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn:
2.1.2. kennisgeving wijziging meerjarenplan 2014-2019.
Het meerjarenplan 2014-2019 werd aangepast naar aanleiding van de opmaak van het budget 2016.
Dit is noodzakelijk omdat de jaarrekening 2014 verwerkt werd in het meerjarenplan.



Beknopt verslag gemeenteraad

2/7

De prioritaire doelstellingen en de actieplannen werden inhoudelijk niet gewijzigd. De acties werden
grondig bekeken en waar nodig, aangepast aan de nieuwe realiteit of opportuniteiten. Ze worden
gedetailleerd uitgewerkt in het budget 2016.
Ook de uitgaven en ontvangsten in het overig beleid werden waar nodig gewijzigd.
De belangrijkste vaststellingen (vergelijking t.o.v. 2015) kunnen als  volgt worden samengevat:
Exploitatie:
Uitgaven:

 vanaf 2016 dient rekening gehouden te worden met de oppensioenstelling van de OCMW-
secretaris en de aanstelling van een stafmedewerker. De indexering van de lonen werd pas
voorzien vanaf 2017, de verhoogde patronale bijdrage wegens de veranderde gesco-regeling
werd opgenomen en het uitgangspunt werd gehuldigd om jaarlijks 4 leefloners art. 60§7
tewerk te stellen.

 In 2016 dalen de samendrukbare kosten (energie, onderhoud en herstellingen,
verzekeringen, kantoorkosten, algemene kosten) met bijna 10%. Vanaf 2017 veranderen deze
kosten nauwelijks.

 In 2016 dalen de specifieke kosten sociale dienst met 1,74%, vanaf 2017 blijven deze kosten
nagenoeg gelijk op een lichte indexering na.

Ontvangsten:
 In 2016 stijgen werkingsopbrengsten vooral o.w.v. een hogere raming voor opbrengst

poetshulp via dienstencheques en via de reguliere werking.
 In dienstjaar 2016 daalt de recuperatie specifieke kosten sociale dienst bij de cliënt fors. Dit

wordt verklaard door een eenmalige grote terugvordering in 2015.
 De subsidies stijgen met bijna 8%. Daar zorgen o.m. voor: de herziening van de

gescobijdrage, de subsidie van diverse leeflonen en de subsidie leefloon art. 60§7.
 Vanaf 2016 vermindert de toegekende gemeentelijke bijdrage jaarlijks met 125.000 euro.

Investeringen:
In 2016 werden 3 investeringsprojecten opgenomen die reeds goedgekeurd werden in het origineel
meerjarenplan, zij het in het eerste dienstjaar: de omgevingswerken van de serviceflats, het
vervangen van het computerpark en de aanschaf van een tweedehandswagen voor de karweidienst.
In 2018 is ook nog het project vervanging computerpark voorzien.

De aanpassingen in het meerjarenplan geven geen aanleiding tot verhoging van de voorziene
gemeentelijke toelage gedurende de resterende periode  van het meerjarenplan
Deze aanpassingen binnen het meerjarenplan dienen enkel ter kennisgeving te worden overgemaakt
aan de gemeenteraad daar de gemeentelijke toelage binnen het meerjarenplan blijft.
Gunstig advies schepencollege d.d. 20 oktober 2015.
KENNIS GENOMEN

2.1. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn:
2.1.3. Kennisgeving budget 2016.
Het voorontwerp budget 2016 werd besproken in het managementteam OCMW van 19 oktober 2015
en in het schepencollege  van 20 oktober  2015 dat gunstig advies verleende. In zitting van 19
november 2015 werd het budget 2016 vastgesteld door de OCMW-raad.
Ingevolge het OCMW-raadsbesluit van 16 november 2011 werd het budget opgesteld in het kader van
de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC). Dit houdt in dat het beleid wordt weergegeven in
beleidsdoelstellingen waarbij de beleidscyclus dient gekoppeld aan de financiële cyclus. Bij OCMW-
raadsbesluit van 27 juni 2012 werden de indeling van de beleidsdomeinen goedgekeurd en de
prioritaire doelstellingen aangeduid. Het meerjarenplan 2014-2019 en de daarin geformuleerde
doelstellingen en acties samen met de aangeduide prioritaire doelstellingen vormen de basis voor het
beleid dat verder vertaald wordt in het budget.   De   gemeentelijke bijdrage   voor het jaar 2016
bedraagt 926.000 euro (125.000 euro lager dan voorzien in het meerjarenplan 2014-2019)
Een groei van de totale exploitatie-uitgaven en kapitaalsaflossingen ten bedrage van 86.824 euro
wordt vastgesteld.
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De belangrijkste wijzigingen budget 2016 (exploitatie) t.o.v. budgetwijziging 2015 zijn:
 Personeelskost stijgt met 7,30 % (deels opbrengst-gerelateerd)

- Prioritair beleid: OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 personen via artikel 60§7 te
activeren en nazorg te bieden (+50.152 euro)

- Overig beleid
Waarnemingstoelage uitoefenen functie secretaris gedurende 4 maanden (+ 11.000 euro)
Tijdelijke vervanging vastbenoemd administratief medewerkster tijdens bevallings- en
moederschapsverlof
Individuele periodieke verhogingen doch geen indexering
Verhoogde werkgeversbijdrage tgv de gewijzigde gesco-regeling
Loonkost alle aangestelde poetsvrouwen wordt opgenomen
Loonkost voorzien voor secretaris wordt (deels) aangewend voor wedde
stafmedewerker/eventuele toelage cumul ambten gemeente- en OCMW-secretaris en/of
de waarnemingstoelage stafmedewerker voor functie secretaris.

 Energie, algemene kosten, onderhoud/herstellingen, verzekeringen, kantoorkosten,
erelonen – daling met 9,65%.

- Prioritair beleid:
Projecten rond stoppen met roken worden verder uitgewerkt
Ter promotie van gezonde voeding wordt geprobeerd ism OCMW WAregem
maandelijkse kooksessies te organiseren
Deelname aan groepswerk TIPS en TRICKS met CAW Stimulans en OCMW Waregem
OCMW  Anzegem bouw opvoedingsondersteuning en huiswerkbegeleiding van kinderen
in kansarmoede uit
OCMW voorziet pedagogisch advies aan kwetsbare gezinnen.

- Overig beleid
De huurlasten van sociale woningen via de bouwmaatschappij, vallen na stopzetten
contracten terug met 1565 euro
Onderhoud en herstel eigen patrimonium daalt met 8250 euro
Stijging energiekost
Onderhoud en herstel machines en installaties dalen met 6800 euro
Kantoorbenodigdheden dalen met 4910 euro vnl.  tgv het wegvallen van publicatiekost
examen stafmedewerker
Vergoeding juryleden examen stafmedewerker valt weg
Algemene kosten dalen met 5700 euro, vnl. na herinrichting LOI-studio’s

 Specifieke kosten sociale dienst dalen met 1,74%.
- Prioritair beleid: nihil
- Overig beleid:

Diverse financiële steunen (+ 2700 euro)
Voorschotten loon, ziekte- en werkloosheidsuitkering (-850 euro)
Steun in natura (- 1000 euro)
Tussenkomst in rusthuiskosten (+3000 euro)
Plaatsingskoten in onthaaltehuizen (-3750 euro)
Bijdrage in huurlasten (-12000 euro)
Medische kosten LOI en politie vluchtelingen (+2000 uro)
Leefgeld LOI (+ 4500 euro)

De totale leningslast daalt met 8.664 euro (-5,4%).

Een groei van de totale ontvangsten zonder gemeentelijke bijdrage bedraagt 46.864 euro (+2,75 %)
Dit is te wijten aan :

 Werkingsopbrengsten die stijgen met 1,32%
 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst dalen met 60,61%
 Subsidies, creditnota’s, … stijgt met 7,64%
 Daling  gemeentelijke bijdrage (-125.000 euro)
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De investeringsuitgaven bedragen 112.500 euro
Gunstig advies uitgebracht door het schepencollege op 20 oktober 2015.
KENNIS GENOMEN

2.2. Goedkeuring verdeling toelagen gezin en welzijn, senioren, sport en cultuur
Op basis van enerzijds het procedurereglement van 5 februari 1996 voor betoelaging gemeentelijke
adviesraden en anderzijds de jaarplannen 2015 wordt het voorstel van toekenning en verdeling van
toelagen voor  gezin en welzijn, senioren, sport en cultuur  ter goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd.
GOEDGEKEURD

2.3. Goedkeuring dotatie politiezone Mira 2016.
Er wordt voorgesteld de bijdrage voor 2015 aan de politiezone Mira vast te stellen op:

 exploitatie – dotatie 2016:  969.612 EUR
 investering – dotatie 2016: 42.439,00 EUR

GOEDGEKEURD

Punt 3. Algemene Zaken
West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem - buitengewone algemene vergadering
van 16 december 2015
3.1. Goedkeuring agendapunten
De bijzondere algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem
gaat door op  16  december 2015 met volgende agenda:
1. bespreking van luchthavenstrategie, activiteiten en begroting van de W.I.V. voor het jaar 2016
overeenkomstig artikel 44 van het D.I.S.
2. varia
Voorgesteld wordt om de aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om voormelde punten,
waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
GOEDGEKEURD

West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem - buitengewone algemene vergadering
van 16 december 2015
3.2. Aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
In toepassing van artikel  44 van het nieuwe decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking moeten de vertegenwoordigers van de gemeenten op de algemene vergadering van
de intercommunales waarbij deze gemeenten aangesloten zijn, aangeduid worden door de
gemeenteraad. Deze aanstellingsprocedure moet trouwens herhaald worden voor elke algemene
vergadering (zolang de statuten van de betrokken intercommunale de mogelijkheid niet voorzien om
de vertegenwoordiger(s) aan te stellen voor de ganse legislatuur). De vertegenwoordiger mag geen
bestuurder zijn, doch moet wel een gemeentelijk mandataris zijn.
JOLANTA STEVERLYNCK-KOKOSZKO, GEMEENTERAADSLID – WONENDE
BEUKENHOFSTRAAT 48 – 8570 ANZEGEM, AAN TE DUIDEN ALS
VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE OP DE ALGEMENE
VERGADERING VAN 16 DECEMBER 2015 VOOR DE WEST-VLAAMSE
INTERCOMMUNALE VLIEGVELD WEVELGEM-BISSEGEM.

RIK COLMAN, SCHEPEN – WONENDE KERKSTRAAT 24 – 8570 ANZEGEM,
AAN TE DUIDEN ALS PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER VAN DE
GEMEENTE OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN 16 DECEMBER  2015
VOOR DE WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE VLIEGVELD WEVELGEM-
BISSEGEM



Beknopt verslag gemeenteraad

5/7

Punt 4. Gemeentelijk Onderwijs
4.1. Aanpassing gemeenteraadsbesluit van 7 juli 2015 houdende vaststelling   lestijdenpakket
schooljaar 2015-2016
4.2. Aanpassing gemeenteraadsbesluit van 7 juli 2015 houdende goedkeuring aantal lestijden
beleidsondersteuning – schooljaar 2015-2016.
In de gemeenteraad van 7 juli l.l. werd het lestijdenpakket vastgesteld en het aantal aan te kopen uren
beleidsondersteuning. Deze verdeling was gebaseerd op de raming van het directeurenoverleg mei
2015. De gemeenteschool van Anzegem bevindt zich in een scholengemeenschap waarvan ook
Deerlijk - dat   gewoon en buitengewoon basisonderwijs inricht - en Kortrijk deel uitmaken.  Op basis
van dit lestijdenpakket in juli vastgesteld, werd duidelijk in de loop van augustus-september 2015 dat
er ingevolge reaffecties die in andere scholen van de SG dienden te gebeuren, zorg- en stimulipunten
doorgeschoven dienden te worden die in eerste instantie aan de school van Anzegem waren
toegewezen. Vanuit het ministerie kwam er immers een richtlijn dat   reaffectaties in eerste instantie
op niveau van de scholengemeenschap dienden opgelost te worden.
In juli 2015 gaat het gemeentebestuur traditiegetrouw over tot de aanstelling van de leerkrachten voor
het volgende schooljaar en dit op basis van het goedgekeurde lestijdenpakket. Aldus werd vastgesteld
in september dat een aantal zorg- en stimulipunten (waarin leerkrachten tewerkgesteld waren)
dienden doorgeschoven te worden naar de scholengemeenschap om de reaffectaties te realiseren.
Vandaar de vraag aan de gemeenteraad om twee lestijden beleidsondersteuning bijkomend in te
richten tijdens het huidige schooljaar opdat de aanstellingen van het onderwijzend personeel
gegarandeerd kunnen blijven.
In de toekomst zal het lestijdenpakket evenals de beleidsondersteuning pas in de gemeenteraad van
oktober ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad, zodat er op basis van de telling van 1
oktober een volledig realistisch en correct lestijdenpakket kan samengesteld worden. Om  de
gemeenteraad evenwel maximaal geïnformeerd te houden, zal ernaar gestreefd worden om in juli van
elk jaar telkens – ten titel van informatie - een raming van het lestijdenpakket mee te geven, op
basis waarvan  ook de tijdelijke aanstellingen zullen gebaseerd zijn nodig voor de start van het
schooljaar in september.
Gunstig advies ABOC – 4 december 2015.
GOEDGEKEURD

Punt  5. Kunstonderwijs
Aanpassing gemeenteraadsbesluit van 6 maart 2012 inzake samenwerkingsprotocol tussen het
stadsbestuur van Waregem en het gemeentebestuur van Anzegem omtrent de inrichting van
deeltijds kunstonderwijs in de gemeente Anzegem, als filiaal van de Kunstacademie van
Waregem.
Op 6 maart 2012 keurde de gemeenteraad een samenwerkingsprotocol  goed tussen het
stadsbestuur van Waregem en het gemeentebestuur van Anzegem omtrent de inrichting van deeltijds
kunstonderwijs in de gemeente Anzegem, als filiaal van de Kunstacademie van Waregem.
Op 14 september 2015 vond een vergadering plaats met afgevaardigden van het stadsbestuur
Waregem,   Dentergem (eveneens een filiaal) en Anzegem. Daarin werd het samenwerkingsprotocol
geëvalueerd. Enkele wijzigingen dringen zich – na 4 jaar toepassing – op:
 De voornaamste wijziging is dat de muziekinstrumenten voortaan centraal zouden aangekocht
worden door Waregem. Zo is een scherpere prijszetting mogelijk.  De instrumenten zelf blijven
eigendom van de gemeente.
 Ook het herstel van de instrumenten zal via Waregem gebeuren. Reden: de wetgeving
overheidsopdrachten wordt dan gerespecteerd, wat nu niet steeds het geval is. Verrekening volgt met
de jaarlijkse afrekening.
 Aanpassing tarieven voor de huur van muziekinstrumenten. Een sociale correctie zou worden
ingebouwd als volgt:
- Lagere graad (3 jaar): basistarief is 25 euro
- Middelbare graad (3 jaar): 50 euro maar met sociale correctie 25 euro
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- Hogere graad: 50 euro maar met sociale correctie 25 euro
- Vanaf 25 jaar: 75 euro sociale correctie 50 euro.
(basis: attesten verhoogde tegemoetkoming) – het retributiereglement voor de huur van de
muziekinstrumenten zal echter pas in het voorjaar 2016 in Waregem goedgekeurd worden. Daarna zal
dit document ook ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de gemeenteraad van Anzegem.
GOEDGEKEURD

Punt 6. Openbare Werken
Goedkeuren overeenkomst vernieuwen deel Waterlostraat.
Ontwerp van overeenkomst tussen de twee bewoners van de Waterlostraat enerzijds en de gemeente
Anzegem anderzijds om de asfaltverharding in de Waterlostraat, vanaf het kruispunt met de
Kasterstraat tot aan huisnr. 1, te vervangen door een kasseiverharding.  Dit gebeurt door een
aannemer aangesteld en betaald door de partij enerzijds waarna de gemeente na goedkeuring van de
werken € 3.000,00 excl. btw terugstort op het rekeningnummer opgegeven door de bewoners.
GOEDGEKEURD

Punt 7. Patrimonium
7.1.Goedkeuren ontwerp van huurovereenkomst berging Oude Kerk, Vichteplaats 42
AFGEVOERD

7.2 Goedkeuren ontwerp van gebruikersovereenkomst Wereldwinkel, Beukenhofstraat 42
Ontwerp van gebruiksovereenkomst voor het kosteloos ter beschikking stellen van het verkooppunt
Anzegem van vzw Oxfam Wereldwinkel Kortrijk met ingang van 1 januari 2016, met name: de
gelijkvloerse verdieping, zijnde volgende ruimten: zijnde de bureelruimte beneden (nu gebruikt door de
sociale dienst en burgerzaken) het gangetje/wachtruimte en de ruimte tussen de 2 deuren kant
Beukenhofstraat.
GOEDGEKEURD
Punt 8. Punten van raadsleden
8.1. Oplossen van waterproblemen in de kelders van woningen langs Kerkstraat en Kruisweg.
GEEN STEMMING

8.2. Klantvriendelijk maken van de openingsuren van het hoofdgemeentehuis en het sociaal
huis.
AFGEVOERD

8.3. Vastleggen van een kader om verplaatsingsvergoedingen toe te kennen aan vrijwilligers
die zich ten dienste stellen van de gemeente.
AFGEVOERD

8.4. Aanpassing samenstelling van de commissies die de projecten van heropbouw van de
Sint-Janskerk zullen beoordelen.
NAVRAAG BIJ VL. BM OF ER HIERTOE MOGELIJKHEID IS.

8.5. Open houden van de Nieuwpoortstraat voor gewoon verkeer.
GEEN STEMMING (bezorgen brief gericht a/d bewoners Nieuwpoortstraat)

8.6. Aan laten van openbare verlichting gedurende de nacht.
AFGEVOERD

8.7. Aan laten van sfeerverlichting in de Sint-Janskerk tijdens de wintermaanden.
AFGEVOERD
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Mededelingen

Vragen van raadsleden.
1. De fietsverbinding Waregem-Anzegem langs Walskerke wordt opgenomen in het Bovenlokaal
Functioneel Fietsroutenetwerk. Er is op 18-11 een overleg geweest tussen Provincie, gemeente
Anzegem en stad Waregem omtrent de aanpak en de financiering.
Wat heeft dit overleg opgeleverd?

2. Ingenieur-architect Dries Vanhove werd in het College van 27-10-2015 aangesteld als ontwerper
voor de restauratie van de koren, het transept en de vieringtoren van de Sint-Janskerk. Zijn ereloon
bedraagt volgens de Collegebeslissing 8% op de werkelijke kostprijs excl. btw van de integrale
architectuuropdracht ontwerp en opvolging werken en 8,5% op de werkelijke kostprijs excl. btw voor
de werken technieken, HVAC en elektriciteit ontwerp en opvolging werken. Wat betekent deze
omschrijving? Is het opgegeven ereloon wel correct want het strookt niet met de inhoud van een brief
van architect Vanhove, ingeschreven onder nr. 6740, waarbij sprake is van een ereloon van 9,5% op
de eerste 750.000 euro en 8,5% daarboven?

3. De eigenaars van de uitkijktoren gelegen Meuleberg 2 hebben een vergunning aangevraagd voor
de afbraak van de bestaande uitkijktoren. Toren en bijhuisje zijn immers onherstelbaar aangetast door
betonrot, de metalen liggers zijn weggeroest, evenals de metalen delen van de trap en de balustrade.
Na de afbraak zal een bouwaanvraag ingediend worden voor een nieuwe toren op dezelfde plaats en
met dezelfde hoogte van +/- 8,10 m. Heeft het College waarborgen dat er inderdaad een nieuwe
uitkijktoren zal gebouwd worden?

4. De eigenaars van 2 percelen in de Blaarhoekstraat hebben deze percelen samengevoegd en willen
er nu een woning op bouwen. Op de vroegere scheidingslijn tussen de 2 percelen staat een
verlichtingspaal, midden de voorziene parking voor de nieuwe woning. De eigenaars vragen de
verplaatsing van de paal. Een gelijkaardige aanvraag, betreffende de parking aan een apotheek in de
Oudenaardestraat, werd reeds in een vorige gemeenteraad ter sprake gebracht en toen werd er door
de bevoegde schepen geopperd dat er best een reglement zou opgemaakt worden dat uitmaakt wie
de verplaatsingskosten moet dragen: de aanvrager zelf of de gemeente. De verplaatsingskosten voor
de paal aan de apotheek werden ten laste genomen door de gemeente. Wie draagt de kostprijs voor
de verplaatsing van de paal in de Blaarhoekstraat? Hoe ver staat het met de opmaak van een
reglement ter zake?

De vragen worden beantwoord staande de vergadering.

Mondelinge vragen
 Bevragingen bij burgers: ook de gemeenteraad informeren – herinnering.
 Dodelijk ongeval op N36: vraag om berm beter zichtbaar te maken.
 Voetpad aan De Post Vichte: hellend vlak is niet zichtbaar in donker.
 Kerstbomen Vichte: helft van de verlichting werkt niet.

Namens de gemeenteraad

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Waarnemend Gemeentesecretaris Voorzitter


