
1/9

Beknopt verslag gemeenteraad

Zitting van: 3 februari 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, Youri
Devlaminck, Twighi Detavernier, Kim Delbeke

Waarnemend Gemeentesecretaris: Sonja Nuyttens

Verontschuldigd: Schepenen:
Gemeenteraadsleden: Greet Coucke

GEMEENTERAAD 3 FEBRUARI 2015 – BEKNOPT VERSLAG

Toevoeging punt bij hoogdringendheid:

Bekrachtiging besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 februari 2015
houdende aanstelling van een waarnemend gemeentesecretaris vanaf heden tot de
indiensttreding van de nieuwe titularis.
GOEDGEKEURD – behandeling punt zelf in de gesloten zitting onder punt 14.

Punt 1.
Goedkeuring verslag gemeenteraad van 15 december 2014.
GOEDGEKEURD

Punt 2. Algemeen bestuur
2.1. Samenstelling gemeenteraad
2.1.1. Kennisgeving ontslag gemeenteraadslid door de voorzitter van de gemeenteraad.
2.1.2. Onderzoek geloofsbrieven opvolgend gemeenteraadslid.
2.1.3. Eedaflegging opvolgend gemeenteraadslid in handen van de voorzitter van de

gemeenteraad.
Youri Devlaminck diende op 16 december 2014 zijn ontslag in als gemeenteraadslid. De voorzitter van
de gemeenteraad nam hiervan kennis op  diezelfde dag. Ingevolge deze kennisname werd het ontslag
definitief. Het ontslagnemend gemeenteraadslid blijft echter zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger
is beëdigd.
Ingevolge de uitslag  van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 is de eerste opvolger
op de lijst N-VA Kim Delbeke,  Schalienhofstraat 10 – 8570 Anzegem. Gezien zij sedert de
gemeenteraadsverkiezingen niet heeft opgehouden te voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden,
en zich niet in een staat van onverenigbaarheid bevindt, kan zij geïnstalleerd worden als
gemeenteraadslid.  Daartoe legt zij de in artikel 7§3 van het gemeentedecreet voorziene eed af in
handen van de voorzitter van de gemeenteraad. Ze zal in de rangorde de 23° plaats innemen.

2.2. Bespreking traject intern controlesysteem/organisatiebeheersing; goedkeuring kader
Bij beslissing   van 3 april 2014 ging de gemeenteraad over tot de goedkeuring inzake het opzetten
van een begeleidingstraject voor het ontwikkelen van een organisatiebeheersingssysteem voor de
gemeente Anzegem.
Audit Vlaanderen ontwikkelde   zelf een leidraad die zal gehanteerd worden bij de externe audit. De
gemeenteraad besliste deze leidraad te volgen.  De uitwerking van ons organisatiebeheerssysteem is
bijgevolg gebaseerd op de indeling van deze leidraad bij wijze van een zelfevaluatie uitgevoerd door
de leden van het MAT/ verschillende leden van het college/bepaalde diensthoofden en medewerkers.
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Deze evaluatie leidde tot een prioritisering van de lijst met aandachtspunten rekening houdend met de
ernst van het risico en de draagkracht van de organisatie. In functie van de prioriteit zullen vanuit de
aandachtspunten acties worden opgemaakt. Aan deze prioritaire actiepunten worden   verbeteracties
gekoppeld.
Jaarlijks zal over de voortgang en de resultaten van de verbeteracties worden gerapporteerd op het
ogenblik van de goedkeuring van de jaarrekening en voor het eerst in 2016.
Advies MAT d.d. 5 december 2014.
Kennisname college d.d. 24 november 2014
GOEDGEKEURD

Punt 3. Financiën
3.1. Opheffen reglement voor het toekennen van toelagen  voor toerisme en promotie van 3
februari 1997 per 1 januari 2015.
GOEDGEKEURD

3.2. Vaststellen subsidiereglement voor projecten en initiatieven  van Anzegemse
verenigingen, organisaties en inwoners  met ingang van 1 januari 2015 – op proef voor de duur
van één jaar.
Naast de bestaande subsidieregelingen via puntenreglement die door de diverse adviesraden wordt
verzorgd, wil het gemeentebestuur een kaderreglement ontwikkelen voor enerzijds initiatieven die
voor bovenvermelde subsidiëring niet in aanmerking komen, of voor initiatieven waarbij het
gemeenschaps- of sfeerbevorderende aspect primeert.
Momenteel bestaat al een rijke traditie van betoelaging allerhande (in natura, tussenkomsten in
recepties, e.d.m.)  en het is noodzakelijk om enerzijds over een toetsingskader te beschikken
waarbinnen het schepencollege enige vrijheid kan hanteren om de aanvragen te beoordelen en om
anderzijds enige objectiviteit in te bouwen bij de behandeling van aanvragen.
Het is de bedoeling om:

 de toepassing van het voorliggende reglement te koppelen aan een ruime proefperiode, nl.
minstens één jaar, zodat alle mogelijke aanvragen minstens éénmaal de revue hebben
gepasseerd

 de aanvragen systematisch terug te koppelen naar de betrokken dienst en adviesraad, zodat
er een ernstig referentiekader kan opgebouwd worden om bij de evaluatie na de proefperiode
rekening mee te houden.

Volgende rubrieken voor betoelaging komen aan bod:
 Projecten, activiteiten en initiatieven van Anzegemse verenigingen, organisaties en individuen
 Anzegemse  verenigingen, organisaties, individuen die een sportieve, culturele, toeristische,

gemeenschapsversterkende en –bevorderende werking voor Anzegem ontplooien.
 Ondersteuning van goede contacten met externe overheden, instanties en besturen
 Projecten, activiteiten en initiatieven van Anzegemse verenigingen en organisaties die

Anzegem toeristisch  en/of cultureel promoten buiten de eigen gemeente
 Toelagen in het kader van gebeurtenissen in het leven van inwoners en verenigingen en

logistieke ondersteuning onderwijsinstellingen.

Voorgelegd aan alle adviesraden (behalve LOKA wegens niet relevant).
Voorgelegd aan de commissie Mens op 10 december 2014
GOEDGEKEURD

3.3. Beslissing tot verlenging borgstelling van een voorschottenkrediet van 1.400.000 euro dat
door Psilon wordt aangegaan bij ING België nv.
De gemeente Anzegem ging in haar vergadering van 4 mei 2010 principieel akkoord om 3,27% van
het globaal kredietplafond van 7,7 mio euro voor Psilon te waarborgen.
Dit resulteerde in volgende concrete waarborgstellingen tvv Psilon:
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 Een krediet van 2,5 mio euro door Psilon afgesloten bij Belfius (aandeel van de gemeente
Anzegem in de totale waarborgstelling van 2,5 mio euro = 81.750 euro)

 Een krediet van 4,2 mio euro door Psilon afgesloten bij ING (aandeel van de gemeente
Anzegem in de totale waarborgstelling van 4,2 mio euro = 137.430 euro)
Dit krediet is verder op te delen naar:
 Een voorschottenkrediet van 1,4 mio euro
 Een termijnkrediet van 4,2 mio euro

Het voorschottenkrediet van 1,4 mio euro loopt af op 31 maart 2015 en in overeenstemming met de
door Psilon opgemaakte meerjarenplanning 2013-2019, vraagt zij nu om dit voorschottenkrediet van
1,4 mio euro tijdelijk te verlengen tot en met 31 maart 2016 en vervolgens deels om te zetten naar een
langetermijnkrediet (met een looptijd van max 20 jaar).
De reden tot verlenging van dit krediet van 1,4 mio euro wordt door Psilon gestaafd aan de hand van:

 De meeruitgaven op de bouwinvestering (+66.000 euro);
 De mindersubsidies ontvangen naar aanleiding van deze investering (-695.000 euro);
 De meerkosten ingevolge diverse procedures en administratieve vertragingen (-380.000

euro).
Deze factoren maken het onmogelijk om reeds per 31 maart 2015 het voorschottenkrediet terug te
betalen. Om dit probleem op te lossen kunnen er twee alternatieven voorgesteld worden:

 Een kapitaalsinjectie vanuit de vennoten-gemeenten
 Een kredietherschikking passend binnen de oorspronkelijke kredietvraag van Psilon aan ING

en dit gewaarborgd door de vennoten-gemeenten.
Psilon opteert voor de optie van kredietherschikking gewaarborgd door de vennoten-gemeenten en
bewijst haar financiële draagkracht voor deze optie aan de hand van haar meerjarenplanning. Deze
meerjarenplanning toont aan dat, ondanks deze bijkomende kredieten, de resultaatsverwachting van
Psilon positief evolueert en dat haar cash-flow prognose het toelaat deze bijkomende leningslasten te
dragen.
GOEDGEKEURD

Punt 4. Patrimonium
4.1. Goedkeuren akte van overdracht wegenis en groenzone private verkaveling H.
Roelstraetestraat
De weg- en rioleringswerken en de aanleg van groenzone in de private verkaveling Herman
Roelstraetestraat (verkavelaar bvba Scarabe, Otegemstraat 180, 8550 Zwevegem)  werden definitief
opgeleverd. Thans kan overgegaan worden tot de overdracht van de wegenis en groenzone naar het
gemeentelijk openbaar domein.  De akte van kosteloze overdracht wordt ter goedkeuring voorgelegd.
GOEDGEKEURD

4.2. Goedkeuren overeenkomst m.b.t. grondoverdracht van school in de Blaarhoekstraat.
In de Blaarhoekstraat is er een tekort aan openbare parkeerplaatsen. Dit probleem stelt zich des te
meer bij de begin- en einduren van de school.
Er wordt daarom voorgesteld dat de scholengemeenschap een stuk grond kosteloos afstaat, waarbij
de gemeente de kosten voor de verharding van deze parkeerstrook op zich neemt. Buiten de
schooluren zijn alle plaatsen openbaar te gebruiken. Tijdens de schooluren zijn er 2 bestemd voor de
leerkrachten.
Dit moet geregeld worden met een notariële akte. In afwachting kan de overeenkomst in bijlage
goedgekeurd worden, zodat de werken op korte termijn kunnen uitgevoerd worden.
GOEDGEKEURD

4.3. Goedkeuren overeenkomst m.b.t. grondoverdracht van school in de Heirbaan.
Net als in de Blaarhoekstraat is er ook hier een tekort aan openbare parkeerplaatsen.
Er wordt daarom voorgesteld dat de scholengemeenschap een stuk grond kosteloos afstaat, waarbij
de gemeente de kosten voor de verharding van deze parkeerstrook op zich neemt. Buiten de



Beknopt verslag gemeenteraad

4/9

schooluren zijn alle plaatsen openbaar te gebruiken. Tijdens de schooluren zijn er 2 bestemd voor de
leerkrachten.
Dit moet geregeld worden met een notariële akte. In afwachting kan de overeenkomst in bijlage
goedgekeurd worden, zodat de werken op korte termijn kunnen uitgevoerd worden.
GOEDGEKEURD

Punt 5. Ruimtelijke Ordening
5.1. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 2.4 Zonevreemde constructies fase 3.2 –
ontwerp - voorlopige 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
bedrijfsspecifieke afweging, milieuaspecten, verkeersimpact en mobiliteit en sociaal- en
bedrijfseconomische criteria.
Er wordt aan de raad voorgesteld kennis te nemen van het advies van de Gecoro d.d. 30 oktober
2013, het verslag van de plenaire vergadering d.d. 19 november 2013 en het RUP voorlopig vast te
stellen.
GOEDGEKEURD

5.2. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 22.1 – KWZI-Ingooigem – definitieve
vaststelling
Op 24 november 2010 besliste het College van Burgemeester en Schepenen de Intercommunale
Leiedal – Kortrijk aan te stellen tot opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan KWZI -
Ingooigem.
Het RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, goedgekeurd
door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 31 maart 2005.  Het omvat een ontwerp
bestemmingsplan voor een nieuwe kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI), gelegen ten
noordoosten buiten de kern van Ingooigem langsheen de Pastoor Verrieststraat en de Tjampensbeek.
Het RUP voorziet ruimte voor een waterzuiveringsinstallatie met bijhorende infrastructuur omgeven
door een groenbuffer waaronder ook een oeverstrook langs de Tjampensbeek.
Het voorontwerp werd voorlopig geadviseerd door de  GECORO op 26 juni 2013, besproken in
plenaire vergadering van 28 juni 2013 en aangepast aan de gemaakte opmerkingen en adviezen.
Er werd op woensdag 9 juli 2014 een informatievergadering gehouden over het RUP.
Het RUP werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2014 en openbaar
gemaakt van 4 augustus 2014 tot en met 3 oktober 2014. Gedurende de periode van openbaarmaking
werden geen 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 2 december 2014 hiervan kennis
genomen en een unaniem gunstig eindadvies uitgebracht mits de voorschriften bij 2.3 voor de keuze
van soorten bomen en beplantingen die verwijzen naar het beeldkwaliteitsplan opgenomen worden in
het toelichtende gedeelte.
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. 22.1 KWZI Ingooigem.
GOEDGEKEURD

Punt 6. Sport.
Vaststellen tarieven sportlessenreeksen 2015.
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De sportinitiatieven voorzien in 2015 voor verschillende doelgroepen van Anzegem zijn dezelfde als
deze in 2014.
De voorgestelde  retributies (die dezelfde zijn als voor 2013 en 2014) zijn kostendekkend en ze
werden vergeleken met het deelnamegeld dat voor analoge activiteiten gevraagd wordt in andere
gemeenten.
Gunstig advies Raad van Bestuur sportraad d.d. 15 december 2014.
GOEDGEKEURD

Punt 7. Jeugd
Goedkeuring aanpassing  gemeenteraadsbesluit van 30 april 2013 inzake de
gebruikersovereenkomst jeugdlokalen voor de huidige legislatuur.
Naar aanleiding van verschillende aanvragen voor een inleefweek stelt de Jeugddienst voor om het
gebruikersreglement voor jeugdlokalen aan te passen.
In artikel 3. Verplichtingen van eigenaar en huurder; 3.1 verplichting van de huurder bij het gebruik
van de infrastructuur, staat vermeld dat jeugdverenigingen niet mogen overnachten in de
jeugdlokalen. De Jeugddienst stelt volgende aanpassing voor:
 (huidig) De lokalen mogen nooit gebruikt worden zonder toezicht van minstens één iemand van de

actieve leidingsgroep. In geen geval mag het gebouw of een deel ervan onderverhuurd worden
aan derden. Het is ook zo dat privé-feesten niet toegelaten zijn.
Overnachtingen in het gebouw zijn ten strengste verboden zonder akkoord van de gemeenteraad
advies van de Jeugdraad, zowel voor eigen leden van het jeugdwerkinitiatief als voor derden.
Overnachtingen in het gebouw zijn ten strengste verboden zonder akkoord van de gemeenteraad
en advies van de Jeugdraad.

 (nieuw) De lokalen mogen nooit gebruikt worden zonder toezicht van minstens één iemand van de
actieve leidingsgroep. In geen geval mag het gebouw of een deel ervan onderverhuurd worden
aan derden. Het is ook zo dat privé-feesten niet toegelaten zijn.
Overnachtingen in het gebouw voor eigen leden en leiding (bv.inleefweek) zijn toegelaten
mits er twee maand vooraf een aanvraag bij het gemeentebestuur wordt ingediend. Het
college van burgemeester en schepenen die voorafgaandelijk het  advies van de
Jeugddienst, jeugdraad en brandweer inwint, geeft toelating. Overnachtingen in het
gebouw voor derden zijn ten strengste verboden..

Dit werd op de Algemene vergadering van de jeugdraad van 7 december 2014 besproken en gunstig
geadviseerd.
Daarnaast worden de huurgelden voor de lokalen afgeschaft, artikel 4. Gebruikerskosten moet
hiervoor aangepast worden.
Huur jeugdlokalen :

 (huidig) Voor wat betreft de huurprijs wordt er verwezen naar het document huurgelden in
bijlage.

 (nieuw) Er wordt geen huur gevraagd voor het gebruik van de lokalen, de
jeugdverenigingen onderhouden de lokalen als een goede huisvader.

Dit is ook al voorzien in het gewijzigde toelagereglement voor jeugdverenigingen (wijzigingen
goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2014 en gunstig geadviseerd door de jeugdraad
op 7 december 2014).
GOEDGEKEURD

Punt 8.
Goedkeuring wijziging statuten Overleg Cultuur Regio Kortrijk (nieuwe benaming: zuidwest).
Het gemeentebestuur ontving de brief van 12 december 2014 van zuidwest (p/a Leiedal,
Pres.Kennedypark 10 – 8500 Kortrijk) waarin de nieuwe naam van Overleg Cultuur werd meegedeeld.
Om de nieuwe naam en huisstijl te officialiseren dient een wijziging van de statuten te worden
doorgevoerd. Deze moet voorgelegd worden aan alle gemeenteraden in de regio gezien het hier een
projectvereniging betreft (D.I.S.). Voorgesteld wordt om de statuten van Zuidwest als volgt te wijzigen:
Art.1: Naam van de projectvereniging
De projectvereniging wordt genoemd ‘Overleg Cultuur Regio Kortrijk’ afgekort ‘Overleg Cultuur’.
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Wordt gewijzigd als volgt
Art.1: Naam van de projectvereniging
De projectvereniging wordt genoemd ‘zuidwest’.
Art.3: Doel van de projectvereniging
De basisdoelstelling van Overleg Cultuur ‘zuidwest’ is door intergemeentelijk overleg en
samenwerking de culturele positionering en ontwikkeling van de regio versterken.
GOEDGEKEURD mits opmerking betreffende de schrijfwijze van de naam

Punt 9. Sociale Zaken.
9.1.  Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost
9.1.1.  Bekrachtiging collegebesluit 24 november 2014 houdende aanduiding OCMW Kortrijk
als voorlopige lokale entiteit en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW
van Kortrijk en de gemeente Anzegem
De gemeenteraad keurde in zitting van 3 februari 2009 de samenwerkingsovereenkomst goed tussen
het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen vzw en de gemeente Anzegem betreffende het
pilootproject van het FRGE.
De gemeente heeft op 5 december 2014 het schrijven ontvangen van het Welzijnsconsortium vzw,
waarin gesteld wordt dat deze genoodzaakt is de activiteiten te stoppen en de ontbinding voor te
bereiden. Dit kadert binnen de evolutie naar een nieuwe nog op te richten interlokale vereniging voor
sociaal beleid.
De algemene vergadering gaf reeds opdracht aan de raad van bestuur om pistes te onderzoeken voor
de gedeeltelijke of volledige overdracht en dus continuering van de lopende activiteiten. Eén der
hoofdactiviteiten betreft de problematiek van energiearmoede en het FRGE.
Door de ontbinding dient er vanuit de lokale besturen een nieuwe lokale entiteit voor het FRGE
aangesteld te worden. Het Welzijnsconsortium is bereid de continuïteit te waarborgen tot eind januari
2015. Daarna dreigt de continuering van het fonds in het gedrang te komen. Het OCMW van Kortrijk
stelt zich daarom kandidaat om als lokale entiteit voor de regio op te treden tot eind 2015; dit als
overgangsmaatregel en in afwachting van de interlokale vereniging voor sociaal beleid.
Het college besliste op 24 november 2014  om het OCMW van Kortrijk aan te duiden als lokale entiteit
en om tot nader order de huidige voorwaarden te behouden en de samenwerkingsovereenkomst in
die zin te onderschrijven, dit in afwachting van een nieuwe regeling opgelegd door de nieuwe
bevoegde instantie, nl. het Vlaams energieagentschap (regionalisering).  Het OCMW van Kortrijk kan
vervolgens een aanvraag richten tot het FRGE om vanaf 1 februari 2015 op te treden als lokale entiteit
voor de regio. Van zodra de nieuwe interlokale vereniging voor sociaal beleid een feit is, zal dit orgaan
de toekomstige inbedding van het FRGE worden en optreden als lokale entiteit.
Gezien de overdracht juridische vereisten en budgettaire en administratieve implicaties teweegbrengt,
wordt voorgesteld een engagement aan te gaan tot eind 2015. Op die manier kan de overdracht naar
de interlokale vereniging op een goede manier voorbereid worden.
GOEDGEKEURD

9.1.2. Bekrachtiging collegebesluit van 22 december 2014 - Aanduiding gemeentelijke
afvaardiging beleidsgroep lokale entiteit FRGE.
Artikel 8 van de samenwerkingsovereenkomst betreffende het FRGE, tussen het gemeentebestuur
van Anzegem en het OCMW van Kortrijk stipuleert dat er voor de goede operationalisering van de
werking van de lokale entiteit een beleidsgroep zal opgericht worden. Het college besliste op 22
december 2014 – onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad – om de schepen
bevoegd voor sociale zaken en tevens de OCMW-voorzitter aan te duiden als effectief lid van de
beleidsgroep. Als plaatsvervanger werd  Filip Vandemoortele, OCMW-raadslid, aangeduid. Deze
beslissing kan bekrachtigd worden.
GOEDGEKEURD

9.2. Goedkeuring OCMW-besluit van 15 januari 2015 houdende goedkeuring oprichtingsakte en
statuten W13.
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Bij beslissing van 21 november 2013 nam de OCMW-raad het engagement deel te nemen aan het
traject tot herstructurering van de intergemeentelijke samenwerking op gebied welzijn en sociaal
beleid. 13 OCMW’s uit de regio Zuid-West-Vlaanderen samen met het CAW werkten een
samenwerkingsverband uit zoals weergegeven in de ontwerp-statuten ‘W 13’-OCMW-vereniging van
publiek recht. De vereniging draagt de naam ‘W13’en neemt de vorm aan van een openbare instelling
en bezit rechtspersoonlijkheid.
Het college besliste op 6 oktober 2014 om positief advies uit te brengen over de oprichting van deze
OCMW-vereniging:

 Met als deelgenoten de 13 OCMW’s van Zuid-West-Vlaanderen ( Anzegem, Avelgem,
Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Kortrijk, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem,
Wevelgem, Wervik, Zwevegem),

 met participatie van private partners zoals CAW en Leiedal,
 met een jaarlijks te indexeren bijdrage van 0,5 euro per inwoner,
 met als doel regionale krachtenbundeling inzake welzijns- en sociaal beleid door

samenvoeging van diverse bestaande samenwerkingsverbanden,
Doel van W13 is dus  het voeren van een gestructureerd en onderbouwd gezamenlijk sociaal welzijns-
en zorgbeleid   voor de regio door de oprichting van een OCMW- vereniging overeenkomstig titel VIII
hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
OCMW.
Op 13 januari 2015 verleende het college positief advies voor de oprichting en de ontwerp statuten
van W13.
Op 15 januari 2015 keurde de OCMW-raad de oprichting en de ontwerpstatuten goed.
Thans wordt dit OCMW-besluit ook ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
GOEDGEKEURD

Punt 10. Politie en verkeer
Vaststellen van een tijdelijk politiereglement t.g.v. de doortocht van de Ronde van Vlaanderen
op zondag 5 april 2015
Op zondag 5 april 2015 vindt de 99° Ronde van Vlaanderen plaats. Deze klassieker van de
wielersport is uitgegroeid tot een waar volksfeest in Vlaanderen, met meer dan 600.000 toeschouwers
langs het parcours en miljoenen TV-kijkers wereldwijd.
Door de immer stijgende belangstelling bij publiek en media dient steeds meer aandacht te worden
geschonken aan de veiligheid van het publiek, de renners en de wedstrijdkaravaan. Daarnaast
worden steeds meer mercantiele activiteiten ontwikkeld langs de omloop die plaatselijk voor extra
drukte en soms overlast zorgen. Daarom vragen de organisatoren de medewerking van het
gemeentebestuur om:

 signalisatie en bewegwijzering te plaatsen langs het parcours.
 enkel aan de organisatoren en de door haar aangeduide exclusieve partners toelating te

geven om éénmalige media-gerichte publiciteit te plaatsen tijdens het weekend van 4 en 5
april 2015

 een tijdelijk politiereglement goed te keuren waarin beoogd wordt dat elke éénmalige
commerciële of publicitaire activiteit in het kader van de Ronde van Vlaanderen vergund of
gemeld wordt. Dit moet aan de gemeente toelaten om alle activiteiten in het kader van de
doortocht niet enkel in kaart te brengen, maar tevens maatregelen te nemen om de doortocht
veilig te laten verlopen, voor de wedstrijdkaravaan en voor de toeschouwers langs de baan.

VASTGESTELD

Punt 11. Gemeentelijk personeel
Goedkeuren toekenning Anzegembon t.w.v. 10 euro aan de gemeentelijke personeelsleden
(zowel gewoon als onderwijzend) als nieuwjaarsgeschenk 2015.
De gemeenteraad beslist op 17 december 2013 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.
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Dit betreft een sociaal voordeel dat sociaal en fiscaal vrijgesteld is.
Het college stelde op 8 december l.l. voor om dit ook dit jaar opnieuw goed te keuren en het geschenk
uit te breiden naar het onderwijzend personeel.
Gunstig advies HOC op 10 december 2014
Gunstig advies MAT op 5 december 2014.
GOEDGEKEURD

Punt 12. Brandweer
12.1. Kennisgeving verslag brandweerinspectie (FOD Binnenlandse Zaken) n.a.v. de inspectie
uitgevoerd op 1 april 2014.
Op 1 april 2014 heeft de brandweerinspectie, ressorterend onder de FOD Binnenlandse Zaken, een
inspectiebezoek gebracht aan het korps van Anzegem. Dit bezoek beoogde een controle op de
toepassing van de wetten en verordeningen en op de uitvoering van de maatregelen met betrekking
tot brandbestrijding. Op 15 oktober 2014 werd een eerste versie van het verslag overgezonden aan
het diensthoofd, cmd.Piet Beirlaen die zijn recht van antwoord doorstuurde op 20 november 2014.
Thans ontving het gemeentebestuur (Burgemeester) het definitieve verslag bij brief van 10 december
2014. De rubrieken die beoordeeld werden: organisatie, personeel, oefenbeleid, interventies,
brandvoorkoming, brandweerkazerne en materieel.
KENNIS GENOMEN

12.2. Goedkeuring toevoeging aan artikel 5 van de gemeenteraadsbeslissing van 15 december
2014  betreffende de terbeschikkingstelling roerende goederen aan de HVZ Fluvia.
Op 15 december 2014 keurde de gemeenteraad een beslissing goed waarbij de ter
beschikkingstelling geregeld werd van onroerende en roerende goederen evenals van het personeel
aan de hulpverleningszone Fluvia.
In deze beslissing stond onder artikel 5 volgende tekst:
Art.  5: Alle roerende goederen thans in gebruik van de lokale brandweer worden in volle eigendom
overgedragen aan de HVZ Fluvia met uitzondering van het rollend materieel  aangekocht door het
lokaal bestuur na 1 januari 2000. Dit materieel zal op basis van de aanwezige bewijsstukken
geëvalueerd worden met het oog op financiële compensatie in functie van het financieel akkoord
goedgekeurd in de prezoneraad van 26 september 2014.
Voor alle duidelijkheid en om de uitboeking van alle roerende goederen op 31 december 2014 m.b.t.
de brandweer correct te laten verlopen wordt voorgesteld artikel 5 als volgt te omschrijven (toevoeging
in vetjes):
Art. 5: Alle roerende goederen thans in gebruik van de lokale brandweer worden in volle eigendom
overgedragen aan de HVZ Fluvia. De overdracht gebeurt gratis met uitzondering van het rollend
materieel aangekocht door het lokaal bestuur na 1 januari 2000. Dit materieel zal op basis van de
aanwezige bewijsstukken geëvalueerd worden met het oog op financiële compensatie in functie van
het financieel akkoord goedgekeurd in de prezoneraad van 26 september 2014.
GOEDGEKEURD

Punt 13. Punten van Raadsleden.
13.1. Schade door waterinsijpeling in kelders ten gevolge van werken aan de Kerkstraat en
de Kruisweg: afsluiten van een dading
GEEN STEMMING

13.2. Opvang van kinderen die deelnemen aan activiteiten ingericht door gemeentelijke
diensten.
GEEN STEMMING

13.3. Een eigentijdse naam voor de Jeugddienst en de activiteiten voor kinderen, ingericht
door de gemeentelijke diensten
HUIDIGE NAMEN BLIJVEN BEHOUDEN
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13.4. Opstart en uitrol van het nieuwe concept Sociaal Huis
GEEN STEMMING

13.5. Opmaken van een RUP Industriezone Steverlynck
GEEN STEMMING

Mededelingen
Verduidelijking besteding van bepaalde  niet nader gespecificeerde kredieten budget 2015.

Mondelinge vraag van Raadsleden
Dading met Watergroep i.v.m. RioP: nagaan of er een opname kan gebeuren van een deel van
de vergoeding

GESLOTEN ZITTING – GEHEIME STEMMING.

Punt bij hoogdringendheid
Punt 14.
Bekrachtiging besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 februari 2015
houdende aanstelling van een waarnemend gemeentesecretaris vanaf heden tot de
indiensttreding van de nieuwe gemeentesecretaris.
EENPARIG BEKRACHTIGD

Namens de gemeenteraad

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Waarnemend Gemeentesecretaris Voorzitter


