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Beknopt verslag gemeenteraad

Zitting van: 22 december 2015

Aanwezig: Aanwezig de dames en heren:
Voorzitter : Stephan Titeca
Burgemeester:                  Claude Van Marcke
Schepenen: Rik Colman, Gino Devogelaere, Noël Veys, Jeremie Vaneeckhout,

Johan Delrue, Mia Tack-Defoirdt
Gemeenteraadsleden: Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau, Dirk Tack, Anne Marie

Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Willy Demeulemeester, Davy Demets,
Yannick Ducatteeuw, Nicolas Duquesnoy, Jolanta Steverlynck-Kokoszko,
Twighi Detavernier, Kim Delbeke

Waarnemend secretaris: Sonja Nuyttens

Verontschuldigd: Voorzitter:
Burgemeester:
Schepenen:
Gemeenteraadsleden: Greet Coucke

Punt 1.Financiën
1.1. Vaststelling budgetwijziging 2015-1

BW 2015_01 B 2015 Verschil
Exploitatiebudget 2.427.588 1.911.480 516.108

Uitgaven 13.897.669 13.909.127 -11.458
Ontvangsten 16.325.257 15.820.607 504.650

Investeringsbudget 1.220.594 -2.370.275 3.590.869
Uitgaven 2.200.234 4.871.900 -2.671.666
Ontvangsten 3.420.828 2.501.625 919.203

Andere -1.733.525 -1.733.513 -12
Uitgaven 1.733.525 1.733.513 12
Ontvangsten 0 0 0

budgettair resultaat van het boekjaar 1.914.657 -2.192.308 4.106.965
gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar 5.009.410 6.777.534 -1.768.124
gecumuleerd budgettair resultaat 6.924.067 4.585.226 2.338.841
bestemde gelden 0 0 0
resultaat op kasbasis 6.924.067 4.585.226 2.338.841
autofinancieringsmarge 694.063 177.967 516.096

Budgetwijziging 2015_01

Gunstig advies M.A.T.  van 10 december 2015
Besproken in de commissie Financiën en Algemene Zaken van 16 december 2015.
Gunstig advies schepencollege op 8 december 2015.
VASTGESTELD

1.2. Goedkeuring wijziging meerjarenplan 2014-2019
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2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatiebudget 2.970.741 2.427.588 2.291.479 2.023.845 2.051.523 1.996.643

Uitgaven 13.256.100 13.897.669 14.147.119 14.238.799 14.411.452 14.580.330
Ontvangsten 16.226.841 16.325.257 16.438.598 16.262.644 16.462.975 16.576.973

Investeringsbudget -4.105.454 1.220.594 -2.664.342 -1.325.737 -945.569 -788.305
Uitgaven 5.471.431 2.200.234 5.183.655 1.591.737 1.064.569 788.305
Ontvangsten 1.365.978 3.420.828 2.519.313 266.000 119.000 0

Andere -1.840.996 -1.733.525 -1.724.929 -1.729.971 -1.748.482 -1.754.891
Uitgaven 1.840.996 1.733.525 1.724.929 1.729.971 1.748.482 1.754.891
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

budgettair resultaat van het boekjaar -2.975.709 1.914.657 -2.097.792 -1.031.862 -642.528 -546.552
gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar 7.985.119 5.009.410 6.924.067 4.826.276 3.794.413 3.151.886
gecumuleerd budgettair resultaat 5.009.410 6.924.067 4.826.276 3.794.413 3.151.886 2.605.333
bestemde gelden 0 0 0 0 0 0
resultaat op kasbasis 5.009.410 6.924.067 4.826.276 3.794.413 3.151.886 2.605.333
autofinancieringsmarge 1.129.745 694.063 566.550 293.874 303.041 241.752

Meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2

Gunstig advies M.A.T. op 10 december 2015.
Besproken in de commissie Financiën en Algemene Zaken van 16 december 2015.
Gunstig advies schepencollege op 8 december 2015.
GOEDGEKEURD
1.3. Vaststelling budget 2016.

2016
Exploitatiebudget 2.291.479

Uitgaven 14.147.119
Ontvangsten 16.438.598

Investeringsbudget -2.664.342
Uitgaven 5.183.655
Ontvangsten 2.519.313

Andere -1.724.929
Uitgaven 1.724.929
Ontvangsten 0

budgettair resultaat van het boekjaar -2.097.792
gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar 6.924.067
gecumuleerd budgettair resultaat 4.826.276
bestemde gelden 0
resultaat op kasbasis 4.826.276
autofinancieringsmarge 566.550

Budget 2016

Besproken in de commissie Financiën en Algemene Zaken van 16 december 2015.
Gunstig advies schepencollege op 8 december 2015.
VASTGESTELD

1.4. Goedkeuring jaarplannen adviesraden – dienstjaar 2016:
1.4.1. Cultuurraad
Het ontwerp jaarplan culturele raad 2016 zoals hieronder vermeld, werd gunstig geadviseerd op 2 3
EENPARIG GOEDGEKEURD

1.4.2. Sportraad
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Het ontwerp jaarplan sportraad 2016  zoals hieronder vermeld, werd gunstig geadviseerd op 9
november 2015 door de sportraad.
november 2015
EENPARIG GOEDGEKEURD

1.4.3. Jeugdraad
Het ontwerp jaarplan jeugdraad 2016 zoals hieronder vermeld, werd  voorgelegd aan de jeugdraad
voor advies op 6 december 2015.
EENPARIG GOEDGEKEURD

1.4.4. Wereldraad
Het ontwerp jaarplan wereldraad 2016  zoals hieronder vermeld, werd besproken op 1 december
2015.
EENPARIG GOEDGEKEURD

1.4.5. Gezins- en Welzijnsraad
Het ontwerp jaarplan gezin en welzijn 2016 zoals hieronder vermeld, werd gunstig geadviseerd op 24
EENPARIG GOEDGEKEURD

1.4.6. Seniorenraad
Het ontwerp jaarplan 2016  seniorenraad zoals hieronder vermeld, werd gunstig geadviseerd op 14
december  2015
november 2015.
EENPARIG GOEDGEKEURD

1.4.7. LOKA
Het ontwerp jaarplan 2016 voor LOKA (Lokaal Overleg Kinderopvang) zoals hieronder vermeld, werd
gunstig geadviseerd op 4 december 2014.
EENPARIG GOEDGEKEURD

1.5. Goedkeuren reglement vrijwilligerswerking
Op vraag van fractie Eendracht werden een aantal punten aan de agenda van de gemeenteraad van
7 juli 2015 toegevoegd, waaronder het punt 11.7 ‘Wegwerken van wanverhoudingen tussen
vrijwilligersvergoedingen’. Één en ander werd toen in de zitting reeds verduidelijkt. Doch, daar een
uniform en transparant vergoedingensysteem voor vrijwilligerswerk gewenst is,  werd door het college
van burgemeester en schepenen voorgesteld om een algemeen vrijwilligersreglement uit te
werken.

De huidige vrijwilligersactiviteiten zijn dus zo goed als mogelijk afgestemd op de noden van de
gemeentelijke diensten en op de competenties  en verantwoordelijkheden van de vrijwilligers. Een
reglement aangaande de diverse vrijwilligersactiviteiten beoogt de nodige transparantie te geven aan
de vrijwilliger en het bestuur.
Besproken in de commissie Financiën en Algemene Zaken van 16 december 2015.
EENPARIG GOEDGEKEURD

1.6. Aanpassen retributiereglement van 16 september 2014 voor recuperatie van kosten
Het is aangewezen – na een jaar toepassing – om het bestaande retributiereglement voor recuperatie
van kosten aan te passen als volgt:
 wijziging in het punt  ‘Uitvoeren van uitdrijvingen of weghalen van achtergelaten goederen op

openbaar domein.
 Aanvulling met een bepaling  ‘Werken aan groen dat hinderlijk is voor het gebruik van het

openbaar domein’
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 Aanvulling met een bepaling ‘Waarborgen’
Besproken in de commissie Financiën en Algemene Zaken van 16 december 2015.
Gunstig advies MAT 18 november 2015
EENPARIG GOEDGEKEURD

1.7. Goedkeuring aanpassing van het retributiereglement van 3 juni 2008 houdende vaststellen
retributie voor gebruik van diensten van Annah.
EENPARIG GOEDGEKEURD

1.8. Aanpassing belastingsreglement aanvullende personenbelasting goedgekeurd door de
gemeenteraad van 17 december 2013.
Naar aanleiding van de zesde staatshervorming wijzigde de belastbare basis van de aanvullende
personenbelasting (APB). Het is dan ook aangewezen om de bepalingen in het beschikkend gedeelte
in het gemeentelijk belastingreglement dat het APB-tarief vaststelt, aan te passen.
Bij het opstellen van het belastingsreglement moet immers verwezen worden naar de totale
personenbelasting en niet enkel naar het gedeelte van de personenbelasting dat aan het Rijk
verschuldigd is. Vanaf het aanslagjaar 2015 worden de gemeentelijke opcentiemen namelijk geheven
op de ‘totale belasting’ (art. 5/3,§2, tweede lid, Bijzondere wet betreffende de financiering van de
Gemeenschappen en de gewesten). Deze totale belasting is gelijk aan de som van de federale
personenbelasting en de gewestelijke personenbelasting. Door de zesde staatshervorming kunnen de
gewesten namelijk opcentiemen heffen op de gereduceerde belasting Staat (art.5/1, §1,1° Bijzondere
Wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten).
Het belastingsreglement m.b.t. de aanvullende belasting op de personenbelasting voor de periode
2014-2019, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2013, dient dan ook te worden
aangepast. Volgende aanpassing gebeurt in artikel 2:
Voorheen: “De belasting wordt vastgesteld op 8% van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de
inkomstenbelasting 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het Rijk verschuldigd
is voor hetzelfde aanslagjaar.”
Vanaf aanslagjaar 2015: “De belasting wordt vastgesteld op 8% van het volgens artikel 466 van het
Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar.”
Besproken in de commissie Financiën en Algemene Zaken van 16 december 2015.
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 2. Sociale Zaken
Goedkeuren beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW.
In het meerjarenplan 2014-2019 is volgende actie opgenomen onder de strategische doelstelling:
Anzegem zorgt: A_3.3.1.1: Uitwerken van een Sociaal Huis en opmaak van een stappenplan .
In januari 2015 werd hiertoe een stuurgroep samengesteld om de verdere aanpak inzake de
oprichting van een sociaal huis te begeleiden. Zo bleek een fasegewijze aanpak aangewezen te zijn:
In een 1ste fase zullen de diensten OCMW,Sociaal Welzijn en Burgerzaken ondergebracht worden in
eenzelfde gebouw zijnde het OCMW-gebouw. Startdatum: 11 januari 2016. In eerste instantie is het
de bedoeling   dat de diensten elkaars werking leren kennen. Elke dienst blijft voorlopig zijn eigen
werking behouden maar er wordt actief naar synergieën gezocht.
In een tweede fase kunnen voorstellen gelanceerd worden tot samenwerking voor wat betreft een
aantal ondersteunende diensten zoals  ICT en archief, personeel, thuiszorg, patrimonium, financiën, ..
Indien er zich een opportuniteit voordoet zal deze worden aangegrepen om een
samenwerkingsverband op te zetten en dit in het kader van verdere integratie.
In een constructieve sfeer werd inmiddels een beheersovereenkomst opgesteld waarin de visie en
missie werden opgenomen en waarin enkele afspraken worden vastgelegd.
Gunstig advies MAT gemeente 10 december 2015
Gunstig advies MAT OCMW  7  december 2015
Besproken in de commissie Mens op 10 december 2015.
EENPARIG GOEDGEKEURD
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Punt 3. Sport
Goedkeuren reglement voor verdeling toelagen aan sportverenigingen met sportinfrastructuur
in eigen beheer met ingang van  2015.
Op 7 oktober 2008 keurde de gemeenteraad een reglement goed voor de verdeling van toelagen aan
sportverenigingen en sportclubs (m.i.v. het werkjaar 2007-2008).
Sportclubs met infrastructuur in eigen beheer hebben heel wat onderhoudskosten te dragen.
Jaarlijks vragen clubs extra ondersteuning aan het gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur wil hier graag een duidelijk reglement over opstellen om ervoor te zorgen dat de
ondersteuning op een eerlijke manier wordt verdeeld.
Op vraag van het college heeft de sportraad een verdeelsleutel uitgewerkt.
Basis voor de verdeelsleutel zijn de onkosten die aangegeven worden bij de toelagen aan
sportverenigingen: onderdeel onderhoud sportinfrastructuur.

Verenigingen die meer dan € 2.500 aan onderhoudskosten hebben met facturen, die aan de
voorwaarden voldoen, hebben recht op een extra toelage.
Puntenverdeling:

€ 2.500 - € 4.000: 100 punten
€ 4.001 - € 8.000: 150 punten
€ 8.001 - € 10.000:200 punten
> € 10.000: 250 punten

Het voorstel is om verenigingen € 5 per punt toe te kennen als toelage voor onderhoud
sportinfrastructuur in eigen beheer.
EENPARIG GOEDGEKEURD

GESLOTEN ZITTING – GEHEIME STEMMING

Punt 4. Personeelszaken
Benoeming bij bevordering van een gemeentesecretaris.
Op 31 maart 2015 verklaarde de gemeenteraad hogervermelde functie vacant bij bevordering. Alle
personeelsleden die in aanmerking kwamen, werden hiervan in kennis gesteld. Slechts één
personeelslid stelde zich geldig en tijdig kandidaat en nam tevens deel aan het bevorderingsexamen
waarvoor zij slaagde.
Bovendien ontving ze een gunstige evaluatie.
Voorgesteld wordt om dit personeelslid bij bevordering te benoemen als gemeentesecretaris  en dit
met ingang van 1 januari 2016.
EEN PERSONEELSLID WORDT BEVORDERD TOT GEMEENTESECRETARIS.

Namens de gemeenteraad

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Waarnemend Gemeentesecretaris Voorzitter


