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Demeulemeester, Davy Demets, Yannick Ducatteeuw,  Twighi Detavernier, 
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Gemeentesecretaris: Sonja Nuyttens 
Verontschuldigd: Voorzitter: 

Burgemeester: 
Schepenen:  
Gemeenteraadsleden:  Greet Coucke, 

  

Punt 1. 
Goedkeuring verslag gemeenteraad van 13 december 2016.  

GOEDGEKEURD 
 
Punt 2. Algemene Zaken 
V.Z.W. Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Anzegem: Aanduiden afgevaardigde die 
namens de gemeente lid zal zijn van  de algemene vergadering (vervanging van ontslagnemend lid). 
In de gemeenteraad van 5 februari 2013 werd beslist om de samenstelling van de gemeentelijke 
afvaardiging in de algemene vergadering van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Anzegem 
als volgt vast te leggen voor de legislatuur 2013-2018: 
6 vertegenwoordigers van de politieke partijen (dienen geen gemeenteraadslid te zijn): 

• Meerderheidsgroep: CD&V-Groen-OK, Samenéén, N-VA: 4 

• Minderheidsgroep: Eendracht: 2 
In diezelfde gemeenteraad werden zes personen aangeduid die namens de gemeente lid zijn van de 
algemene vergadering van het PWA van Anzegem. Met zijn brief van 2 december 2016 diende Lieven 
Verschuere zijn ontslag in als lid van het PWA. Hij werd destijds voorgedragen   vanuit de 
meerderheidsgroep.  De politieke partijen vertegenwoordigd in de meerderheidsgroep kwamen samen 
overeen om Jolanta Kokoszko voor te dragen als vervanger van Lieven Verschuere, in de algemene 
vergadering van het PWA (Ondertekende verklaring d.d.10 januari 2017). 

JOLANTA STEVERLYNCK-KOKOSZKO, BEUKENHOFSTRAAT 48 – 8570 
ANZEGEM, WORDT AANGEDUID ALS LID VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
VAN DE V.Z.W. « PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP VAN 
ANZEGEM » EN DIT VOOR DE VERDERE DUUR VAN  DE LEGISLATUUR 2013-
2018. 
 
Punt 3. Brandweer 
3.1. Omslag brandweerkosten – tweede voorstel definitieve afrekening forfaitaire bijdragen 
brandweer jaarrekeningen 2011 en 2012. Beslissing tot niet akkoord. 
Bij aangetekende brief van 19.12.2016 (ontvangen op 20.12.2016) deelde de provinciegouverneur een 
voorstel van definitieve eindafrekening van de omslag brandweerkosten (forfaitaire bijdragen brandweer) 
op basis van de wet van 31.12.1963 voor de jaarrekeningen 2011 en 2012 mee.  
 
De voorgelegde afrekening is de volgende. 
• Rekening 2011:  26.626,03 EUR 
• Rekening 2012:  26.181,52 EUR 
• Totaal te betalen: 52.807,55 EUR 
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Blijkens art. 10 par. 4, 3° lid van de wet van 31.12.1963 betreffende de civiele bescherming beschikt de 
gemeenteraad over een termijn van zestig dagen om over het voorstel een gemotiveerd advies uit te 
brengen. 
 
Het is merkwaardig dat de gouverneur na jaren windstilte (voor deze beide jaren) nu plots dit initiatief 
neemt, in strijd met het verbod opgelegd door de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk bij vonnis van 27 
november 2014, en net vooraleer het beroep tegen dit vonnis wordt gepleit (op de zitting van 27 januari 
aanstaande).  Bovendien wordt binnenkort ook een arrest verwacht van het Grondwettelijk Hof m.b.t. de 
laatste wetswijziging die terugwerkende kracht beoogt te verlenen aan de eerdere wetswijziging van 14 
januari 2013. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt dan ook, op advies van haar raadsman, de 
gemeenteraad voor het voorstel van definitieve afrekening over de jaren 2011 en 2012, opgenomen in de 
voorliggende brief van 19.12.2016, ongunstig te adviseren op volgende gronden. 
 
1. Het staat boven iedere redelijke twijfel dat het voorstel tot definitieve afrekening onder het 

toepassingsgebied van de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen valt.   

 
Dit blijkt uit het begrip bestuurshandeling en de hoedanigheid van de gouverneur.  Het voorliggende 
voorstel beantwoordt aan de omschrijving van het begrip “bestuurshandeling” zoals bepaald in art. 1 
van de wet van 29.07.1991 en de gouverneur valt onder het begrip “bestuur” zoals door dit artikel 
eveneens gedefinieerd. 

 
Blijkens artikel 3 van de wet van 29.07.1991 moet de akte zelf, d.i. het thans voorliggende voorstel 
over de definitieve afrekening over de jaren 2011 en 2012, de juridische en de feitelijke overwegingen 
weergeven die aan de beslissing ten grondslag liggen.  Beiden moeten afdoende zijn. 

 
Minstens op volgende wijze schendt de beslissing van de gouverneur de wet van 29.07.1991: 

• De wet van 29.07.1991 (met name art. 3)  is geschonden doordat de precieze berekening geen 
deel uitmaakt van de brief (er wordt enkel in abstracto een systeem meegegeven), terwijl de wet 
vereist dat de redenen waarop de beslissing steunt, dus ook de concrete berekening, deel moet 
uitmaken van de beslissing.  Dit argument is heel goed te begrijpen omdat, bij gebreke aan een 
concrete berekening, de betrokken besturen de berekening niet op (reken)fouten kunnen 
controleren. 

• Hetzelfde artikel van de wet van 29.07.1991 is eveneens geschonden doordat in sub 2 van de  
brief van 11.10.2016 nergens cijfermatig en via in het besluit aangehaalde cijfers wordt aangeduid 
hoe de historische meerkost van de Y-korpsen tegenover de Z-korpsen, rekening houdend met de 
verdeling van de kosten in het verleden, zou kunnen leiden tot een forfaitaire som bepaald op 6 % 
van de totale kosten van de Z-centra. 

• De wet wordt andermaal en in hetzelfde artikel geschonden doordat in sub 3 van de aangehaalde 
brief wordt verwezen naar een brief van 04.03.2013 van de minister van Binnenlandse Zaken die 
onwettig is doordat hij buiten het grondwettelijk kader en in strijd met de bevoegdheid van de 
wetgever voorwaarden toevoegt én in deze brief enkel rekening wordt gehouden met het 
bevolkingscijfer en het kadastraal inkomen en niet tevens met lokale en regionale omstandigheden 
zoals nochtans opgelegd in art. 10 par. 3 van de wet civiele bescherming.  Opnieuw ook – en dat 
geldt voor iedere stap in de redenering – is geen concrete berekening toegevoegd. 

 
Het ontbreken van het voorgaande laat de stad telkens niet toe om de afrekening te controleren.  
Zodoende voldoet de beslissing van de gouverneur, neergelegd in de brief van 19.12.2016, niet aan de 
vereisten gesteld door art. 3 van de wet van 29.07.1991. 

 
Bijgevolg staat vast dat de gouverneur minstens de aangehaalde wet van 29.07.1991 op voormelde 
wijze schendt. 
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2. Bij vonnis van 27.11.2014 heeft de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk in 

een procedure die mede door ons gemeentebestuur werd ingesteld tegen de Belgische Staat, waarvan 
de provinciegouverneur in casu een orgaan is, o.m. verbod opgelegd om voor de gemeenterekeningen 
2011 en 2012 nog enige bijdrage in de kosten van de brandbeveiliging af te nemen van de lopende 
rekeningen van de genoemde steden en gemeenten op basis van art. 10 van de wet van 31.12.1963 
betreffende de civiele bescherming. 

 
Tegen dit vonnis heeft de Belgische Staat beroep ingesteld.  De zaak in nog hangende voor het Hof 
van Beroep te Gent waar ze is gefixeerd voor pleidooi op 26.01.2017. 

 
Ook al is dit vonnis van 27.11.2014 niet uitvoerbaar bij voorraad en ook al is het beroep daaromtrent 
nog hangende voor het Hof van Beroep te Gent, dan nog is het zo dat tot zolang het vonnis van de 
rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen niet is hervormd, het vonnis moet worden 
gerespecteerd door de Belgische Staat.   

 
In de praktijk houdt dit in dat de provinciegouverneur de berekening voor de jaren 2011 en 2012 niet 
kan en mag uitvoeren, gezien dit strijdig zou zijn met het voormelde vonnis dat in elk geval gezag van 
gewijsde heeft. 

 
Het voornemen om nu in strijd met dit vonnis toch bijdragen in rekening te brengen is des te meer 
onaanvaardbaar, nu de beroepsprocedure nog deze maand (op 26 januari 2017) voor pleidooi staat, 
en het dus kennelijk de bedoeling is om nog snel de betwiste bijdragen te innen vooraleer een 
eventueel voor de Belgische Staat ongunstig arrest wordt geveld.  Dit getuigt van onbehoorlijk bestuur. 
 

3. Er is niet alleen de voormelde burgerlijke procedure.  Door nu plots in beweging te komen is de 
gouverneur kennelijk ook van plan om, althans voor de jaren 2011 en 2012, nog snel de uitkomst vóór 
te zijn van de procedure voor het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van artikel 14 van de wet van 
09.11.2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken (B.S., 30.11.2015).  De zaak is in 
beraad genomen op 16.11.2016 en het arrest volgt vermoedelijk deze of volgende maand. 
 
Het aangehaalde artikel 14 van de wet van 09.11.2015 verleent, op onwettige wijze, retroactieve 
werking aan de wet van 14.01.2013 tot wijziging van de wet van 31.12.1963 betreffende de civiele 
bescherming.    In essentie delegeert de wet van 14.01.2013 – binnen bepaalde grenzen – 
rechtstreeks de bevoegdheid aan de provinciegouverneurs om de afrekeningen inzake 
brandbeveiliging op te stellen. 
 
De provinciegouverneur heeft precies, in zijn brief van 19.12.2016, gebruik gemaakt van deze 
bevoegdheid die hem op onwettige wijze, retroactief, is toegekend. 
 
Om te beletten dat de gouverneur dergelijke retroactieve toepassing zou maken werd voor het 
Grondwettelijk Hof de nietigverklaring van art. 14 van de wet van 09.11.2015 gevorderd. 
 
Het getuigt in hoofde van de Belgische Staat allerminst van behoorlijk bestuur om, wetende dat een 
zaak bij het Grondwettelijk Hof in beraad is genomen, nog snel een procedure te starten en door te 
zetten om zodoende, tegen het ogenblik dat er arrest is, een bestuurshandeling te hebben gesteld die 
dan eventueel onwettig blijkt te zijn.   Het behoorlijk bestuur vereist dat de Belgische Staat een 
afwachtende houding aanneemt. 
 

4. Voorbehoud wordt gemaakt waar het behoort nog verder te argumenteren tegen de voorliggende 
beslissing van de gouverneur. 

 
Financiële reflectie: 

• Financiële impact: Ja 
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• Ingecalculeerd in budget/meerjarenplanning: Ja (54.000 EUR) 

• Raming (in EUR): 52.807,55 EUR 

• Jaarbudgetrekening: GBB_TOELAE/0410-00/ 6490050 

VOORSTEL BESLISSING TOT NIET AKKOORD WERD GOEDGEKEURD 
 
3.2. Omslag brandweerkosten: besluit van de provinciegouverneur houdende de berekening van de 
forfaitaire bijdragen in de kosten van de brandweer voor de jaren 2013 en 2014 – Beslissing tot niet 
akkoord. 
Bij brief van 21.12.2016 deelde de provinciegouverneur zijn besluit mee houdende de berekening van de 
forfaitaire bijdragen in de kosten van de brandweer voor de jaren 2013 en 2014. 
De voorgelegde afrekening is de volgende. 

• Rekening 2013:            27.333,79 EUR 
Betaald voorschot:            22.100,12 EUR 
Te betalen saldo:             5.233,67 EUR 

• Rekening 2014:            27.872,47 EUR 
Betaald voorschot:            22.374,53 EUR 
Te betalen saldo:             5.497,94 EUR 

Blijkens art. 10 par. 4, 3° lid van de wet van 31.12.1963 beschikt de gemeenteraad over een termijn van 
veertig dagen om over het voorstel een gemotiveerd advies uit te brengen. 
Op advies van onze raadsman stelt het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad voor dit 
besluit van de provinciegouverneur opgenomen in de voorliggende brief van 21.12.2016, andermaal 
integraal en manifest ontwettig te beoordelen dit op volgende gronden: 

• Het staat boven iedere redelijke twijfel dat het voorstel tot definitieve afrekening onder het 
toepassingsgebied van wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen valt.   

• Dit blijkt uit het begrip bestuurshandeling en de hoedanigheid van de gouverneur.  Het 
voorliggende voorstel beantwoordt aan de omschrijving van het begrip “bestuurshandeling” zoals 
bepaald in art. 1 van de wet van 29.07.1991 en de gouverneur valt onder het begrip “bestuur” zoals 
door dit artikel eveneens gedefinieerd. 

• Blijkens artikel 3 van de wet van 29.07.1991 moet de akte zelf, d.i. het thans voorliggende voorstel 
over de definitieve afrekening over de jaren 2013 en 2014, de juridische en de feitelijke 
overwegingen weergeven die aan de beslissing ten grondslag liggen.  Beiden moeten afdoende 
zijn. 

• De beslissing van de gouverneur, met name de brief van 21.12.2016 met het voorstel van 
definitieve afrekening, vermeldt niet op expliciete wijze de feitelijke en de juridische gronden op 
basis waarvan de gouverneur tot de eindafrekening is gekomen.  Integendeel, er wordt volstaan 
met de nietszeggende vermelding dat de forfaitaire bijdrage werd berekend met inachtname van 
de wetgeving en de onderrichtingen en de berekening door de minister werd goedgekeurd.   
Dergelijke vermelding laat de gemeente niet toe om de afrekening te controleren en voldoet niet 
aan de vereisten gesteld door art. 3 van de wet van 29.07.1991. 

• Bijgevolg staat vast dat de gouverneur minstens de aangehaalde wet van 29.07.1991 op 
voormelde wijze schendt. 

Financiële reflectie:  

• Financiële impact: Ja (10.731,61 EUR) 

• Ingecalculeerd in budget/meerjarenplanning: Ja 

• Raming (in EUR): 10.731,61 EUR 

• Jaarbudgetrekening: 2016/GBB_TOELAE/0410-00/6490050/BESTUUR/CBS/IE-GEEN 

VOORSTEL TOT NIET AKKOORD WERD GOEDGEKEURD 
 
Punt 4. Huisvesting 
4.1. Opheffen belastingsreglement van 17 december 2013 houdende heffing opcentiemen op de 
door het Vlaams gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen 
en/of woningen, met ingang van 1 januari 2017. 
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4.2. Goedkeuren belastingsreglement houdende heffing gemeentelijke opcentiemen op de door het 
Vlaams gewest geheven heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen. 
Tot en met het aanslagjaar 2016 wordt de Vlaamse Verkrottingsheffing woningen en gebouwen geheven 
op basis van twee lijsten binnen de inventaris van de gebouwen: 

• de lijst met verwaarloosde woningen/gebouwen; 

• de lijst met ongeschikte en/of onbewoonbare woningen. 
Vanaf het aanslagjaar 2017 wordt bovenstaande Vlaamse belasting enkel nog 
geheven   op de lijst met ongeschikte en/of onbewoonbare woningen. Voor 
gemeenten blijft het mogelijk om op deze Vlaamse belasting opcentiemen te heffen. Aangezien de 
benaming van de Vlaamse belasting wordt aangepast, is het aangewezen om ook de benaming in het 
gemeentelijke belastingreglement dat de opcentiemen vastlegt, aan te passen. In het ontwerpdecreet 
worden de woorden 'verkrottingsheffing woningen en gebouwen' vervangen door de woorden 'heffing 
ongeschikte en onbewoonbare woningen'. 
Voorgesteld wordt om verder 100 opcentiemen te heffen op de Vlaamse belasting op ongeschikte en  
onbewoonbare woningen  en dit voor de jaren 2017-2018 en 2019. Het desbetreffende 
belastingsreglement van 17 december 2013 dient daartoe te worden opgeheven m.i.v. 1 januari 2017. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 5. Patrimonium  
Garageweg Ter Schabbe.  Goedkeuren ontwerpakten kosteloze grondafstand. 
Ontwerpaktes van kosteloze grondoverdracht aan de gemeente om reden van openbaar nut, meer bepaald 
voor de aanleg van een garageweg. 

• nr. 04579-001:  
o een oppervlakte van negenendertig vierkante meter (39 m²) grond, gelegen Kerkstraat 68, te 

nemen uit een perceel, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C 
nummer 139 P P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van zes are tweeënzeventig 
centiare, met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer C 402 A P0000; 

o een oppervlakte van veertig vierkante meter (40 m²) grond, gelegen Kerkstraat 70, te nemen uit 
een perceel, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C nummer 
139 N P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van zes are tachtig centiare (6 a 80ca) met 
gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer C 402 B P0000; 
toebehorende aan de heer Van De Wiele Kürt, geboren te Waregem op 11 maart 1964 en 
echtgenote mevrouw Baert Anja, geboren te Kortrijk op 13 februari 1967, wonende te 8570 
Anzegem, Kerkstraat 70. 

• nr. 04579-003: een oppervlakte van vierenveertig vierkante meter (44 m²) grond, gelegen bij 
Kerkstraat 70-72, toebehorende aan de heer Van De Wiele Kürt, geboren te Waregem op 11 maart 
1964 en echtgenote mevrouw Baert Anja, geboren te Kortrijk op 13 februari 1967, wonende te 8570 
Anzgem, Kerkstraat 70 en de heer Van De Wiele Edwin, geboren te Wortegem op 28 juni 1936, 
wonende te 8570 Anzegem, Kerkstraat 72, te nemen uit een perceel, gekadastreerd volgens recent 
uittreksel uit de kadastrale legger, sectie C nummer 141 A P0000 met een oppervlakte volgens 
kadaster van vier are tweeëntachtig centiare (4 a 82 ca) met gereserveerd individueel 
perceelsidentificatienummer C 402 C P0000. 

• nr. 04579-004: een oppervlakte van achtendertig vierkante meter (38 m²) grond, gelegen Kerkstraat 
74, toebehorende aan de heer Van Coppenolle Marc, geboren te Ouwegem op 3 augustus 1950 en 
echtgenote mevrouw Quiquempoix Annette, geboren te Oudenaarde op 22 februari 1952, wonende te 
8570 Anzegem, Westdorp 64, de heer Van Coppenolle Kurt, geboren te Kortrijk op 30 april 1978, 
samenwonend te 9900 Eeklo, Hoge Bosstraat 65 met mevrouw Bonne Els, geboren te Blankenberge 
op 20 september 1979, mevrouw Van Coppenolle Karla, geboren te Kortrijk op 15 april 1975, 
echtgenote van de heer Vansteenbrugge Sam, geboren te Waregem op 11 juni 1973, samen 
wonende te 8572 Anzegem, Butsegem 36, te nemen uit een perceel, gekadastreerd volgens recent 
uittreksel uit de kadastrale legger, sectie C nummer 153 N P0000 met een oppervlakte volgens 
kadaster van zes are zevenendertig centiare (6 a 37 ca), met gereserveerd individueel 
perceelsidentificatienummer C 402 D P0000. 
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• Nr. 04579-005: een oppervlakte van vijfenveertig vierkante meter (45 m²) grond, gelegen Kerkstraat 
78, toebehorende aan de heer Notebaert Hans geboren te Kortrijk op 28 oktober 1967, en echtgenote 
mevrouw Vanheuverbeke Anja geboren te Waregem op 5 februari 1973, wonend te 8570 Anzegem, 
Kerkstraat 78, te nemen uit een perceel, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale 
legger, sectie C nummer 154 L P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van zeven are 
zevenenzestig centiare (7a 67 ca), met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer C 402 E 
P0000. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 6. Openbare Werken 
6.1. Heraanleg Buyckstraat. Goedkeuren bestek. Vaststellen wijze van gunnen. 
Bestek met nr. 2017/048 en de raming voor de opdracht “Heraanleg Buyckstraat”, opgesteld door de 
Aankoopdienst.  Het bestek omvat ook het vernieuwen van de oude voetpaden, die nog aangelegd zijn in 
tegels van 30/30. Raming: € 142.102,40 incl. btw voor het vernieuwen van de rijweg en € 88.693,00 incl. 
btw voor de voetpaden. Samen is dat € 230.795,40 incl. btw. Wijze van gunnen: open aanbesteding 

GOEDGEKEURD 
 
6.2 Aanpassen retributiereglement d.d. 7 juli 2003 en gewijzigd op 30 april 2013 betreffende  
aanleggen van verhardingen door particulieren op openbaar domein.   

Het bestaande reglement op het plaatsen van een verharding door particulieren op openbaar domein 

(goedgekeurd in gemeenteraadszitting 7 juli 2003 en gewijzigd in gemeenteraadszitting 30 april 2013) 

wordt gewijzigd, in die zin dat de particulier voortaan kan kiezen tussen twee tegemoetkomingen: 

• Indien de particulier de uitvoering wenst in standaardmaterialen (betonstraatstenen formaat 22X22, 

grind of dolomiet), dan kunnen de werken kosteloos uitgevoerd worden door de gemeente. De 

particulier blijft  instaan voor de aankoop en bekostiging van de materialen.  

• Indien de particulier de werken zelf wenst uit te voeren, kan de gemeente kosteloos 

betonstraatstenen 22X22X8 (witgrijze kleur) aanleveren. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 7. Lokale Economie 
Aanpassing reglement d.d.   12 juli 2016 inzake afgifte Anzegembonnen. 
Sinds 16 december 2013 werd gestart met de verkoop van Anzegembonnen. Deze geschenkencheques 
kan men bij zo’n 170 handelaars inwisselen. Jaar na jaar blijkt dat de Anzegembon een groot succes is. 
Toch moet ervoor gezorgd worden dat de deelnemende handelaar voldoende tijd heeft om zijn 
Anzegembonnen in te wisselen. Het gebeurt wel eens dat – indien het reglement correct wordt toegepast - 
een handelaar net te laat is om zijn Anzegembonnen nog te incasseren. Daarom wordt voorgesteld 
volgende toevoeging te doen aan het reglement: (zie geel gemarkeerde tekst) 
4.3. De handelaar kan de gekregen Anzegembonnen inwisselen bij dienst Financiën (De Vierschaar 1). 
Deze inwisseling moet gebeuren uiterlijk 18 maand na het verstrijken van de geldigheidsdatum van de 
bon.  Gebeurt de inwisseling later, dan kan deze enkel worden uitbetaald na voorlegging aan het college 
en indien er op het budget voldoende krediet voorzien is.” 
Dit met ingang van 1 februari  2017 (zowel voor nieuwe als ingediende bons).       

GOEDGEKEURD 
 
Punt 8. Sociale Zaken 
OCMW-vereniging W13:  
Goedkeuring: 

• aanpassing meerjarenplan 2015-2019 
Kennisname: 

• budgetwijziging ’16   

• budget 2017 
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De algemene vergadering van OCMW-vereniging W13 keurde op 16 december 2016 volgende punten 
goed: 

• aangepast meerjarenplan 2015-2019 

• budgetwijziging 2016 

• budget 2017 
 
Exploitatie: 
Een actualisering van het meerjarenplan drong zich op: 

• W13 kreeg een sociale maribel toegekend wat resulteert in een opbrengst vanaf 2017. 

• Een derde medewerker werd voorzien voor organisatie-ondersteuning en tijdelijk een vierde  voor 
de projecten  voedselherverdeling en EOS 

• Verdere uitwerking van de doelstellingen, actieplannen en acties, waarbij sommige acties  enkel 
inhoudelijk en andere zowel inhoudelijk als financieel worden opgevolgd. 

 
Enkele wijzigingen geduid in de budgetwijziging 2016 hebben ook impact op 2017 e.v. 

• Bijsturing budget Energiehuis. 

• Continuering project De Brug (tot eind maart 2017) 

• Doorschuiving van de kosten  en opbrengsten EOS van 2016 naar 2017 met inzet 0,2 VTE 

• Toevoeging actie Budget in Zicht, met beperkte bijdrage vanuit het CAW 
 
Aanpassing actiebudgetten: 

• De woonclub wordt (gedeeltelijk) gecontinueerd in 2017 – onder voorbehoud van goedkeuring 
provinciaal project. 

• W13 neemt de coördinatie van het regionaal Crisisnetwerk (RCK) over, met financiering vanuit de 
lokale besturen en de provincie  (budgetneutraal) 

• Het project ROSE wordt uitgebreid met naast regie een hele reeks concrete acties en projecten 
(budgetneutraal). In 2017 is er een bijkomend budget ‘vormingsfonds mobiliteit’ 

 
Nieuw toegevoegde projecten/acties 2017: 

• Project streekfonds rond voedselherverdeling (0,5 vte: gefinancierd), met bijkomend budget W13 
voor het uitvoeren van experimenten. 

• Een budget voor een voorstellings- en netwerkmoment. 
 
Investeringen: 
Voor 2017 wordt een budget voorzien voor de IT-uitrusting van de nieuwe medewerker (2500 euro), voor 
2018 en 2019 een klein bijkomend budget voor eventuele aanvullingen/vervangingen. Als gevolg van deze 
wijzigingen, en die in 2016, bedraagt het verbintenissenkrediet van de ganse enveloppe nu 17.164 euro. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn nam op 17 januari  jl. kennis van   de aanpassing aan van het 
meerjarenplan 2015-2019, de budgetwijziging 2016  en het   budget 2017. 
 
De gemeenteraad dient  de aanpassing   van het meerjarenplan 2015-2019 goed te keuren en kennis te 
nemen van de budgetwijziging 2016  en het   budget 2017van W13. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 9. Personeel 
Besteding restmiddelen VIA-4 – dienstjaar 2016.   
Op 7 juli 2015 besliste de gemeenteraad om de pensioentoelage voor de tweede pensioenpijler te 
verhogen met 2% vanaf 1 juli 2015 voor alle contractuele medewerkers die tewerkgesteld zijn in de 
gemeentelijke  diensten die niet  tot de VIA-diensten behoren. Concreet betekent dit dat vanaf 1 juli 2015 
deze bonus van 2% (onder de code 844 - Dibiss) dan ook aangegeven werd voor de contractuele 
personeelsleden, die niet tewerkgesteld zijn in een gemeentelijke  VIA-dienst (VIA: cultuur, jeugd, sport, 
bko, sociale dienst,bib).  De raad besliste deze verhoging toe te passen zolang het bestuur hiervoor de 
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nodige  VIA4-restmiddelen (koopkracht) zou ontvangen. Concreet is er ca 20.000 euro op jaarbasis nodig 
om deze bonus te financieren. In 2014 ontving de gemeente 71.166,25 euro aan restmiddelen niet-
VIAdiensten. Voor 2015 bedroegen deze restmiddelen nog 21.460,32 euro en voor 2016 ontving de 
gemeente nog 9.627,13 euro. Dit betekent dat er voor 2016 geen 2% bonus kan toegekend worden, doch 
slechts 1%.  Uit contact met de diensten van rsz blijkt dat men enkel de vermindering wil toepassen mits 
een gemeenteraadsbesluit. Deze aangelegenheid werd ook aangekaart op het syndicaal overleg van  9 
december 2016. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 10. Gemeentelijk Onderwijs 
Goedkeuren  beginselverklaring “neutraliteit” op het   gemeentelijke onderwijs.   
OVSG stelde een beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs op en verzoekt 
om deze goed te keuren met het oog op een brede gedragenheid binnen het gemeentelijk net. Het 
gemeentelijk onderwijs is een openbare dienst die moet beantwoorden aan de principes van neutraliteit. 
Met deze beginselverklaring wil het gemeentelijk onderwijs zich nog duidelijker profileren als neutrale 
onderwijsverstrekker. De beginselverklaring bevat de principes van wat neutraliteit betekent in een school, 
een academie of een centrum van het stedelijk en  gemeentelijk onderwijs. 
Deze beginselverklaring werd ter sprake gebracht op het beheerscomité Scholengemeenschap van 
maandag 7 november 2016. De scholengemeenschap wenst dit beginselverklaring te ondertekenen. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 11. Feestelijkheden 
Goedkeuring ondersteuning ten bedrage van 1250 euro van dorpskernsfeerbevorderend initiatief, 
met name opstart van de  organisatie van het sportief evenement ’t Streuvelstoerke. 
Elke dorpskern van de fusiegemeente Anzegem kent nog steeds een zeer rijk verenigingsleven en heeft 
ook een eigen identiteit waarop de inwoners bijzonder trots zijn; Het gemeentebestuur wil hier graag op 
inspelen door op jaarbasis in een beurtrol minstens één sfeerbevorderend initiatief te nemen of er een 
extra dimensie aan te geven waar dit reeds een eigen invulling kent. Dergelijke festiviteiten worden bij 
voorkeur opgehangen aan reeds bestaande lokale festiviteiten, betekenisvolle of folkloristische 
gebeurtenissen of figuren en in samenspraak met socio-culturele, jeugd- of sportverenigingen. 
Het gemeentebestuur heeft in zijn meerjarenplanning voor dergelijke initiatieven onder actiepunt 1.2.2.1 
een budget voorzien binnen de jaarbudgetrekening 0710-00/6140000 
In Ingooigem wordt onder impuls van de ouderraad van de Ingooigemse scholen  dit jaar gestart met een 
nieuw initiatief met name de organisatie van een sportief evenement waarop ook de Anzegemse 
streekproducten in de kijker worden geplaatst. 
 
Dit sportief evenement wordt ingepland op zaterdag 17 juni 2017 en  zowel volwassenen als kinderen 
kunnen hieraan deelnemen. 
 
Het is daarnaast de bedoeling om ook voor niet-lopers de nodige randanimatie te voorzien, bij voorkeur in  
een thematiek die rond het leven en werk van Streuvels wordt opgebouwd, bij voorkeur  in samenspraak 
met de muziekacademie en de lokale toneelgroepen. Ook een didactisch luik wordt voor de plaatselijke 
schoolkinderen ism het Lijsternest opgezet. 
 
Om de opstart van dit nieuwe project te ondersteunen, wordt voorgesteld hiervoor een financiële 
tegemoetkoming ten bedrage van € 1250 te voorzien.  

GOEDGEKEURD 
 
Mededelingen  

• VK Borreberg – antwoord ABB op de klacht van fractie Eendracht (mededeling schepen 
Vaneeckhout). 

• 2° pensioenpijler contractanten: burgemeester geeft een antwoord op de opmerkingen/vragen van 
raadslid Vanmarcke (gesteld in punt 9). 
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Vragen van raadsleden 
1. Zone voorrang van rechts in Ingooigem.  
In het verslag van de Gemeentelijke Verkeerscommissie van 25-10-2016 staat onder punt 11.5 dat er 
positief advies gegeven wordt om een zone voorrang van rechts in te voeren begrensd door de 
Schellebellestraat, de Sint-Antoniusstraat, de Pastoor Verrieststraat, de Guido Gezellestraat en de N36. De 
aanpassing zou aangekondigd kunnen worden met een bord in de trend van "Opgepast, vanaf hier 
voorrang van rechts".  
Vragen:  
- is het College van plan dit advies in realiteit om te zetten?  
- behoren de opgegeven straten tot de zone? zou de voorrang van rechts ook gelden op de N36 en de 
Pastoor Verriestraat?  
- wordt de voorrang van rechts nog aangegeven aan elk kruispunt afzonderlijk?  
- zijn de bewoners van deze zone geraadpleegd?  

 STAANDE DE VERGADERING BEANTWOORD 
  
2. Videomontage Antonius Winterommegang.  
Op 22-12-2015 stelde het College Bert Pollet (Goed Ter Motestraat 12) aan als vrijwilliger voor het 
samenstellen van een videomontage rond het immaterieel erfgoedelement "Antonius Winterommegang"; 
de onkostenvergoeding was 32,70 euro per dag. Gezien de medewerkers van de cultuurdienst ‘de tot nu 
toe afgeleverde videobeelden’ nog dienen te beoordelen en Bert Pollet in 2017 ook nog verder zal worden 
ingezet als vrijwilliger voor de verdere afwerking van de videomontage, besliste het College in zitting van 
13-12-2016 zijn vrijwilligersovereenkomst te verlengen voor één jaar.  
Vragen:  
- hoever staat het met de videomontage?  
- wat is het oordeel van de medewerkers van de cultuurdienst betreffende de tot nu toe afgeleverde 
videobeelden (omvang en kwaliteit)?  
- hoeveel prestaties heeft betrokkene geleverd en welke vergoeding kreeg hij daarvoor?  
- hoeveel prestaties worden er nog verwacht en welke vergoeding zal dit meebrengen?  

 STAANDE DE VERGADERING BEANTWOORD 
 

Namens de gemeenteraad 
  
 
 
Sonja Nuyttens Stephan Titeca 
Gemeentesecretaris Voorzitter 

 


