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Beknopt verslag gemeenteraad

Zitting van: 3 maart 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, Greet Coucke , 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 secretaris: Sonja Nuyttens

Verontschuldigd: nihil

Punt 1.
Goedkeuring verslag gemeenteraad van 3 februari 2015.
GOEDGEKEURD

Punt 2. Algemeen bestuur
2.1. Aktename afvaardiging  N-VA-fractie in de raadscommissies:
2.1.1. Raadscommissie Financiën en Algemene Zaken
2.1.2. Raadscommissie Ruimte
2.1.3. Raadscommissie Mens
2.1.4. Tuchtcommissie
2.1.5. Deontologische Commissie
Op 16 december 2014 diende Youri Devlaminck zijn ontslag in als gemeenteraadslid. Op de
gemeenteraad van 3 februari 2015 werd Kim Delbeke geïnstalleerd als raadslid.
Gezien de heer Devlaminck ook zetelde in diverse raadscommissies, namens de fractie N-VA, werd
aan deze fractie de vraag gericht wie hem zou vervangen in deze commissies.
Uit de akte van voordracht (ingediend op 16 februari 2015)  blijkt dat de fractie N-VA raadslid Kim
Delbeke vermeldt om te zetelen in de volgende raadscommissies:
 Raadscommissie Financiën en Algemene Zaken
 Raadscommissie Ruimte
 Raadscommissie Mens
 Tuchtcommissie
 Deontologische Commissie
De gemeenteraad kan hiervan kennis en akte nemen.
ER WERD KENNIS EN AKTE VAN GENOMEN

2.2. Aanduiding voorzitter voor de raadscommissies:
2.2.1. Raadscommissie Ruimte
2.2.2. Raadscommissie Mens
De heer Youri Devlaminck zetelde niet enkel als lid in de commissies Ruimte en Mens maar ook als
voorzitter. Ingevolge zijn ontslag als gemeenteraadslid is dit mandaat ook opengevallen.
Een nieuwe voorzitter dient  aangeduid te worden.
Leden raadscommissie Ruimte: raadsleden Kim Delbeke, Davy Demets, Pascal Desmet, Twighi
Detavernier, Jolanta Steverlynck-Kokoszko, Prudent Lanneau, Stephan Titeca,
Leden raadscommissie Mens: raadsleden Anne Marie Ampe, Greet Coucke,  Kim Delbeke, Twighi
Detavernier, Yannick Ducatteeuw, Jolanta Steverlynck-Kokoszko, Stephan Titeca.
De gemeenteraad kan uit deze gemeenteraadsleden een voorzitter kiezen.
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KIM DELBEKE, GEMEENTERAADSLID EN WONENDE  SCHALIËNHOFSTRAAT 10 – 8570
ANZEGEM, WORDT AANGEDUID ALS VOORZITTER VAN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE
MENS EN RUIMTE

2.3. Ethias: aanduiden vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.
De gemeente is lid van de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias. De vereniging heeft als
hoofddoel verzekeren. De laatste statutenwijziging dateert van 18 juni 2012.
Volgens artikel 6 van de statuten heeft de gemeente recht op een vertegenwoordiger in de algemene
vergadering. Deze hoeft geen gemeenteraadslid te zijn.
Op 3 september 2013 werd Youri Devlaminck aangeduid als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen van Ethias en dit voor de periode 2013-2018.
Op 16 december 2014diende Youri Devlaminck zijn ontslag in als gemeenteraadslid en uit al zijn
gemeentelijke functies. Dientengevolge dient er een nieuwe vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van Ethias aangeduid te worden.
KIM DELBEKE, GEMEENTERAADSLID EN WONENDE  SCHALIËNHOFSTRAAT 10 – 8570
ANZEGEM, WORDT AANGEDUID, ALS GEMEENTELIJK  VERTEGENWOORDIGER VOOR ALLE
ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ETHIAS EN DIT VOOR DE RESTERENDE DUUR VAN DE
HUIDIGE LEGISLATUUR.

2.4. Toerisme Leiestreek: aanduiden vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.
Op 16 september 2014 duidde de gemeenteraad de heer Youri Devlaminck aan  om tijdens de
verdere duur van de legislatuur 2013-2018 de gemeente Anzegem te vertegenwoordigen op de
algemene vergaderingen van Toerisme Leiestreek vzw.
Ingevolge het ontslag van de heer Devlaminck als gemeenteraadslid en uit al zijn gemeentelijke
functies, stelt zich hier een vacature. Volgens de nieuwe statuten mag elke gemeente één
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aanduiden in de algemene vergadering. De
vertegenwoordiger  wordt verkozen onder de gemeenteraadsleden.
KIM DELBEKE, GEMEENTERAADSLID EN WONENDE  SCHALIËNHOFSTRAAT 10 – 8570
ANZEGEM,  WORDT AANGEDUID ALS EFFECTIEF AFGEVAARDIGDE OM TIJDENS DE
VERDERE DUUR VAN DE LEGISLATUUR 2013-2018 DE GEMEENTE ANZEGEM TE
VERTEGENWOORDIGEN OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN TOERISME LEIESTREEK
VZW.

Punt 3. Financiën
3.1. Intekening op  12.110 aandelen FIGGA aan een nominale waarde per aandeel van 25 euro
voor een totale waarde van 302.750 euro en deze te volstorten met de middelen beschikbaar bij
FIGGA.
In het verleden heeft FIGGA in naam van de gemeenten reeds verschillende participaties genomen
(zie hiervoor het schrijven van FIGGA in bijlage).
Deze participaties werden gefinancierd met zowel reserves van FIGGA als met externe financiering
(dewelke door de gemeenten gewaarborgd werden). Op heden is deze externe financiering volledig
terugbetaald en zou FIGGA willen overgaan tot een kapitaalsverhoging. Op deze manier kunnen de
gemeenten hun participaties ook boekhoudkundig tot uiting brengen. Deze kapitaalsverhoging heeft
voor de gemeenten geen cashimpact omdat deze gerealiseerd wordt via het omzetten van reserves
(reserves worden uitgekeerd aan de gemeente, dewelke ze dan inzet voor het financieren van de
kapitaalsverhoging).
Voor de gemeenten betreft het dus een verhoging van haar deelneming in FIGGA, maar dewelke ze
eigenlijk reeds via eerdere beslissingen heeft goedgekeurd.

Ingevolge deze kapitaalsverhoging kan de gemeente Anzegem intekenen op 12.110 aandelen FIGGA
aan een nominale waarde van 25  euro of een totale waarde van 302.750 euro. De volstorting gebeurt
dus met middelen beschikbaar bij FIGGA (: reserves).
GOEDGEKEURD
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3.2. Opheffen van de belasting op de afgifte van een huwelijksboekje.
3.3. Vaststellen van een retributiereglement op de voltrekking van een burgerlijk huwelijk.
Op heden bedraagt de door de gemeente Anzegem geheven belasting voor de afgifte van een
huwelijksboekje 9,5 euro. In feite wordt er echter niet enkel een  huwelijksboekje afgegeven maar
wordt aan de voltrekking van een huwelijk een feestelijk tintje gegeven. Tegenwoordig is het zo dat
voor vele koppels   het burgerlijke huwelijk immers de enige plechtigheid is. Meestal wordt deze dan
ook gepland op een vrijdagnamiddag of op een zaterdag. Er wordt dan ook een extra inzet en
organisatie van het personeel verwacht om deze dienst  te behartigen.
De kostprijs van de aankoop van een huwelijksboekje bedraagt overigens intussen reeds 10,44 euro.
Het voorstel is dan ook  om de belasting van 9,5 euro,  die niet meer van deze tijd is,  met
onmiddellijke ingang op te heffen en een retributie te voorzien.
Door de dienst Burgerzaken werd een rondvraag gedaan bij de omliggende gemeenten naar de
kostprijs van een burgerlijk huwelijk. Onderstaande tabel geeft het overzicht.

Retributie huwelijk (incl. huwelijksboekje) in euro
Maandag-donderdag Vrijdag zaterdag

Harelbeke 70 70 120
Avelgem 25 25 25
Kluisbergen gratis 100 (12-16u) 200
Wortegem-Petegem 7.5 (binnenkort 20)

in dom.Ghellinck: 150
7.5 (binnenkort 20)
in dom.Ghellinck: 150

7.5 (binnenkort 20)
in dom.Ghellinck: 150

Lendelede 20 20 20
Deerlijk nvt 60 60
Waregem 75 50 200
Zulte 25 25 25

Voorgesteld wordt om volgende retributie goed te keuren met onmiddellijke ingang (datum aangifte is
bepalend):
30 euro  voor het voltrekken van een huwelijk op een weekdag.
50 euro voor het voltrekken van een huwelijk op een zaterdag.
GOEDGEKEURD EN VASTGESTELD

3.4. Vaststellen retributiereglement op het deelnemen aan de maaltijden – Actie ‘Oes
Restaurant’ in het kader van Liever Actiever-project.
Binnen het project Liever Actiever werd het concept ‘oes restaurant’ uitgewerkt. Met dit initiatief wil
men  vanuit dienst Sociaal Welzijn, Sportdienst en seniorenadviesraad samen met andere lokale
partners  de niet-actieve nog thuiswonende senioren aanzetten tot beweging door middel van het
aanbod van laagdrempelige betaalbare activiteiten. Het aanbieden van een warme maaltijd is voor
deze groep senioren een middel tot ontmoeting, sociaal contact en gezellig samenzijn in eigen buurt
(wordt namelijk in de 7 dorpskernen georganiseerd). Daaraan gekoppeld wordt na de maaltijd
vrijblijvend  een voor iedereen toegankelijke bewegingsactiviteit aangeboden door de
seniorenadviesraad en sportdienst, meestal gratis of tegen geringe kostprijs.
Vanuit VIGez wordt hiervoor een subsidie van 20.000 euro voorzien voor de tewerkstelling van een
halftijdse projectmedewerker gedurende 6 maanden en voor de werkingskosten. Voorwaarde is wel
dat het een laagdrempelig en betaalbaar aanbod betreft.
Daarom wordt voorgesteld de prijs van de warme maaltijd vast te stellen op 7 euro met inbegrip van 1
aperitief en 1 drankje (twv gewone consumptie) en de deelnamegelden aan de activiteiten
overwegend gratis te houden.
WERD VASTGESTELD

Punt 4. Patrimonium
Goedkeuren overeenkomst tussen WVI, Leiedal en de gemeente Anzegem in het kader van het
project ‘toekomst parochiekerken op het platteland’ – PDPO II As3 (kerk Sint-Jan-de-Doper).
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Op 24 november 2014 gaf het college de opdracht aan Leiedal om een ontwerpend onderzoek uit te
voeren naar de architercturale, financiële en functionele haalbaarheid voor de nevenbestemming in
ruimte voor de Sint-Janskerk. Leiedal en WVI hebben immers samen met de provincie een Europees
programmadocument voor plattelandsontwikkeling (PDPO II) ingediend. Het project biedt een kader
voor ervaringsuitwisseling, vorming en begeleiding voor plattelandsgemeenten die initiatieven
ondernemen voor de (gedeeltelijke) herbestemming van parochiekerken op hun grondgebied.
Het college nam op 20 januari 2015-02 kennis van de overeenkomst tussen WVI, Leiedal en de
gemeente Anzegem in het kader van het project ‘Toekomst parochiekerken op het platteland’ – PDOP
II As 3 (Sint-Jan-de-Doperskerk).

 voorwerp van de overeenkomst ttz de begeleiding van onderzoeken naar herbestemming
van parochiekerken en de opmaak van een handleiding aan de hand van deze strategische
cases. Deze opdracht heeft betrekking op het kerkgebouw: Sint-Jan-de-Doperkerk Anzegem.
 Uitvoering van het project met de takenverdeling voor de hoofdpromotor, de copromotor en
de gemeente
 Verdeling van de cofinanciering
 Bijlage 1 (begeleiding vanuit Leiedal); bijlage 2 (opdracht voor de ontwerper); bijlage 3
(verwachte engagementen van de gemeente).

Het ontwerp van overeenkomst tussen wvi, Leiedal en de gemeente wordt thans ter goedkeuring
voorgelegd. De engagementen die van de gemeente verwacht worden zijn:

1. Ter beschikking stellen van alle nodige informatie van Leiedal en het ontwerpbureau om de
ontwerpopdracht tot een goed einde te brengen:

 Alle noodzakelijke gegevens  m.b.t. kerkgebouw (bouwkundige situatie, recente of geplande
restauratie- of onderhoudswerken, liggingsplan en luchtfoto, stedenbouwkundige context van
de kerk en de omgeving, erfgoed, interieur, opmetingsplan).

 Alle noodzakelijke gegevens m.b.t. de te onderzoeken functies (programma,
randvoorwaarden, oppervlakte, noodzakelijke faciliteiten…)

 Het maken van de verslagen van de 3 bijeenkomsten (briefing en 2 workshops).
2. Mandateren van de WVI tot het aanstellen van een ontwerpbureau i.k.v. een raamcontract en

zich engageren  dat het ontwerpbureau ingezet wordt voor het uitwerken van het project.
3. Deelname aan de bijeenkomsten van het Kennisplatform Toekomst Parochiekerken  en

akkoord om de opgedane kennis te delen met deelnemers aan het kennisplatform.
4. Betaling van de facturen voor de diensten van Leiedal en het ontwerpbureau.

Kostprijs:
Leiedal: 2300 euro  (geen btw verschuldigd)
Extern bureau: 14.000 euro (+ btw)
Cofinanciering vanuit WVI voorzien voor 65%.
De ontwerpovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Voorzien op budget 2015: actie 6.3.3.2. Nieuw administratief Centrum (27.500 euro).
GOEDGEKEURD

Punt 5. Personeel.
Aanpassen arbeidsreglement (o.a. m.b.t. psychosociale belasting op het werk).
Op 28 april 2014 verschenen twee nieuwe wetten van respectievelijk 28 februari en 28 maart 2014 en
een koninklijk besluit van 10 april 2014 in het Belgisch Staatsblad.

De nieuwe bepalingen treden in werking op 1 september 2014.

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn op het werk is de basiswet op het vlak van de
veiligheid en de gezondheid op het werk. Ze voorziet een wettelijke basis voor initiatieven op het vlak
van het welzijn op het werk inzake:

 veiligheid op het werk
 bescherming van de gezondheid van de werknemer
 psychosociale aspecten van het werk
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 ergonomie
 arbeidshygiëne
 verfraaiing van de werkplaatsen
 maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu

Psychosociale belasting wordt voortaan gedefinieerd als “elke belasting van psychosociale aard die
haar oorsprong vindt in de uitvoering van het werk of die voorkomt naar aanleiding van de uitvoering
van het werk en die schadelijke gevolgen heeft voor de lichamelijke of psychische gezondheid van de
persoon.”

Deze gevolgen kunnen zich bijvoorbeeld uiten in slaapproblemen, hoge bloeddruk,
ademhalingsmoeilijkheden, hoofdpijn, spijsverteringsstoornissen, op psychisch vlak kan het gaan om
depressie, gebrek aan motivatie, angst en zelfmoordgedachten.

Als oorzaken van psychosociale belasting kan men stress te wijten aan de arbeidsvoorwaarden,
relationeel leed bij bepaalde interpersoonlijke of groepsconflicten evenals geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk vermelden.

Concreet betekent dit o.m. het volgende:

 Het preventiebeleid van de onderneming moet voortaan aandacht hebben voor deze
psychosociale risico’s, net zoals voor alle andere risico’s die de gezondheid en de veiligheid
van de werknemers kunnen aantasten. Er zal dus een specifiek preventiebeleid uitgewerkt
moeten worden op het ondernemingsniveau.

 De werknemer die desondanks deze preventie toch gezondheidsproblemen ondervindt als
gevolg van deze psychosociale risico’s op het werk, zal een beroep kunnen doen op de
interne procedures die dus niet langer beperkt zijn tot geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag op het werk. Men spreekt voortaan van een verzoek tot informele of formele
psychosociale interventie en niet langer van een met redenen omklede klacht. Dit verzoek zal
eerst beoordeeld en aanvaard moeten worden door de preventieadviseur.

In het arbeidsreglement worden ten minste de volgende elementen opgenomen:

A. de coördinaten van de preventieadviseur of van de dienst voor preventie en bescherming op
het werk waarvoor deze preventieadviseur zijn opdrachten uitvoert en, in voorkomend geval,
deze van de vertrouwenspersoon;

B. de procedures bedoeld in artikel 32/2, § 2, derde lid (= procedures van formele en informele
psychosociale interventie), en 32quater, derde lid, 2° (= bijzondere preventiemaatregelen om
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk te voorkomen) en die
inzonderheid betrekking hebben op:
o het onthaal en de adviesverlening aan deze personen;
o de nadere regels volgens welke deze personen een beroep kunnen doen op de snelle

en volledig onpartijdige interventie van de preventieadviseur en de
vertrouwenspersoon;

o de mogelijkheid tot hun wedertewerkstelling.

Daarnaast zijn er sedert de laatste aanpassing aan het arbeidsreglement, opnieuw heel wat
bijkomende uurroosters opgemaakt, dit in het kader van evoluties binnen de organisatie of in het
kader van nieuwe tewerkstellingen. Deze uurroosters (die zich in het dossier bevinden) dienen ook
geïntegreerd te worden in het arbeidsreglement.
Syndicaal onderhandeld op 25 februari 2015.
Advies MAT: 15 januari 2015.
Advies preventieadviseur: 18 februari 2015
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Aan elk personeelslid wordt de wijziging aan het arbeidsreglement m.b.t. psychosociale belasting
bezorgd (per e-mail te versturen en via het intranet te raadplegen)
DE AANPASSING VAN HET ARBEIDSREGLEMENT WERD GOEDGEKEURD ALSOOK 2
AMENDEMENTEN (definitie psychosociale belasting & toevoegen vertrouwenspersoon)

Punt 6. Punten van Raadsleden.
6.1. Behoud van de Brandweer in Vichte en stopzetting fusiegedachte met Deerlijk.
NIET GOEDGEKEURD

6.2. Presentatie van het Belfiusrapport over de gemeentefinanciën aan gemeenteraad of
gemeenteraadscommissie
GEEN STEMMING

6.3. Verhuur van ’t Klokske – opdracht tot opstellen gebruiksreglement.
GEEN STEMMING

6.4. Komst van een Aldi-vestiging in de verkaveling Delrue langs de Kerkstraat
Aktename van de uitleg door het College
Principiële beslissing tot behoud van de wegel, al dan niet op een nieuw traject

BESLISSING TOT BEHANDELING IN GESLOTEN ZITTING;

6.5. Bouwen van een sporthal door het Klooster Onderwijsgesticht der Zusters van de H.
Vincentius à Paulo – princiepsbesluit om in overleg te gaan met het Klooster Onderwijsgesticht
der Zusters van de H. Vincentius à Paulo om het complex op de vrije momenten ter
beschikking te stellen van de gemeente.
GEEN STEMMING

6.6. Opdracht door het College tot bijeenroeping van de Deontologische Commissie naar
aanleiding van een mail van raadslid Eddy Recour, het laten verstrijken van de termijn door de
Commissievoorzitter en eerherstel van het betrokken raadslid.
GEEN STEMMING

Mededelingen

Vragen van Raadsleden
1. Vraag tot nazicht en eventueel herstel/terugplaatsen borden langs de Gapersroute.
2. Doortochtwerken Ingooigem – eenrichtingsverkeer Bomstraat.  Vraag plaatsen wegaanduiding

naar Tiegem (vanaf de Sterhoek)
3. Overleg met de handelaars Kerkstraat – waarom werd Fractie Eendracht hiervan niet ingelicht?
4. Wegenwerken Steenbruggestraat – wanneer is de afwerking voorzien?
5. Doortochtwerken Ingooigem: wanneer is het einde voorzien?
6. Uitgelijnde parkeerplaatsen Landergemstraat – vraag verwijderen
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GESLOTEN ZITTING

6.4. Komst van een Aldi-vestiging in de verkaveling Delrue langs de Kerkstraat
Aktename van de uitleg door het College
Principiële beslissing tot behoud van de wegel, al dan niet op een nieuw traject

GEEN STEMMING

Namens de gemeenteraad

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Waarnemend Gemeentesecretaris Voorzitter


