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Beknopt verslag gemeenteraad

Zitting van: 19 januari 2016

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,  Twighi Detavernier, Kim Delbeke

Gemeentesecretaris: Sonja Nuyttens

Verontschuldigd: Voorzitter:
Burgemeester:
Schepenen:
Gemeenteraadsleden:

Punt 1. Eedaflegging gemeentesecretaris
Op 22 december 2015 werd Sonja Nuyttens aangesteld als gemeentesecretaris.
Overeenkomstig artikel 77 van het Gemeentedecreet moet de gemeentesecretaris tijdens een
openbare zitting van de gemeenteraad de voorgeschreven eed afleggen in handen van de voorzitter
van de gemeenteraad.
De eed luidt als volgt: ‘ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen’.
De gemeenteraad kan hiervan akte nemen.
AKTE GENOMEN

Punt 2.
2.1. Goedkeuring verslag gemeenteraad van 15 december 2015.
2.2. Goedkeuring verslag gemeenteraad van 22 december 2015.
GOEDGEKEURD

Punt 3. Financiën
3.1. Goedkeuring borgstelling voor een bedrag van 2.000.000 – aankoop gronden door Leiedal.
De gemeente ontving een schrijven van Leiedal d.d. 14 oktober 2015 waarin meegedeeld wordt dat de
raad van bestuur van 9 oktober van Leiedal besliste een bestek uit te schrijven ter financiering van de
gronden Douterloigne in de gemeente. De opdracht wordt op 10 december 2015 aan een financiële
instelling gegund. Voor dergelijk krediet vragen de banken een waarborgstelling van de gemeente
waar de gronden deel van uitmaken. Gezien de gronden zich voor 100% op Anzegem situeren,
betekent dit dat er een waarborg van 2.000.000 euro (100% van het geleende bedrag) moet gesteld
worden.
Deze lening heeft een looptijd van 5 jaar. De kapitaalaflossing gebeurt op de eindvervaldag. Wel wordt
de mogelijkheid voorzien om vervroegd af te lossen met inkomsten uit verkoop van gronden en
subsidies.
Leiedal toont de financiële haalbaarheid van dit project aan op basis van de Cash Flow methode
(2016-2019). Daarbij voorziet zij de aankoop in 2016, de sloop in 2017, de uitrusting in 2018 en de
verkoop van de percelen voor wonen en werken in 2019.
GOEDGEKEURD

3.2. Kerk Sint-Jan-de-Doper en Eligius:
Kennisname van en goedkeuring reserveren verzekeringsgeld als bestemde gelden voor het
herbouwen van de kerk.
In de recentste aanpassing van het meerjarenplan staat volgende passage:  ‘Er dient opgemerkt te
worden dat er in de 2e aanpassing van het meerjarenplan (en dus ook in het budget 2016) voorlopig
geen rekening is gehouden, noch met de schadevergoeding dewelke zal bekomen worden ingevolge
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het afbranden van de Sint-Janskerk, noch met de investeringsuitgaven verbonden aan te restauratie
van de toren en de renovatie van het schip.
Deze ontvangsten en uitgaven zullen opgenomen worden in een eerstvolgende wijziging van het
budget 2016 dewelke zal doorgevoerd worden op het moment dat het bedrag van de
schadevergoeding wordt gestort, tegelijkertijd zal er aan de gemeenteraad gevraagd worden deze
schadevergoeding als ‘bestemde gelden’ in te schrijven.’
Inmiddels ontving het gemeentebestuur de melding vanwege de verzekeringsmaatschappij dat de
verzekeringsgelden klaar staan om op de gemeenterekening te worden overgemaakt.
Naar aanleiding van de brand die in de kerk Sint-Jan-de-Doper en Eligius woedde op 16 oktober
2014, geeft de verzekering aan volgende bedragen uit te keren:

 Kost heropbouw kerk  (incl. architect, stabiliteitsingenieur, speciale technieken,
veiligheidscoördinatie, tri-consult en post onvoorziene zaken – doch excl btw): € 7.005.475,34

 Afbraak en opruiming (deel buiten Monument Vandekerckhove nv): €     113.125,94
In totaal: € 7.118.601,28
Er werd inmiddels ook een gift van € 1.500 aan het gemeentebestuur overgemaakt, bestemd voor de
heropbouw van de kerk.
Recent werd ook duidelijk dat een aantal facturen   door de verzekering al rechtstreeks werden
uitbetaald aan de aannemers, nl. ten bedrage van € 257.401,02 en dit om werken in het kader van
afbraak en opruiming, te vergoeden. Verder werd een bedrag van € 76.000 uitgekeerd aan de
Kerkfabriek in het kader van de tijdelijke onbruikbaarheid (inboedel).
Volgens artikel 1, 8° Besluit Vl. Regering van 25 juni 2010, zijn ‘bestemde gelden’ : de geldmiddelen
die de raad in het budget reserveert voor een specifieke bestemming in de volgende financiële
boekjaren. Overeenkomstig art . 24 mogen deze alleen worden gebruikt voor de bestemming die de
raad eraan toekent.
De BTW zal kunnen uitbetaald worden op basis van voorlegging van facturen.
De gemeenteraad wordt gevraagd om zich akkoord te verklaren met de uitbetaling, door de
verzekering aan de gemeente Anzegem, van het  bedrag van € 7.118.601,28
Tevens zal aan de gemeenteraad in zitting van 8 maart a.s. gevraagd worden om een bedrag van €
7.120.101,00   als bestemde middelen in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan en de
eerste budgetwijziging 2016 op te nemen. Deze bestemde gelden worden voorbehouden voor de
heropbouw van de kerk (restauratie + renovatie)  De berekening van dit bedrag is hieronder
weergegeven.

Te bestemmen middelen - restauratie kerk + renovatie schip
gelden verzekeringsmaatschappij - heropbouw 7.005.475
gelden verzekeringsmaatschappij - afbraak en opruiming 113.126
ontvangen gift 1.500
te bestemmen gelden - restauratie kerk + renovatie schip 7.120.101

GOEDGEKEURD

3.3. Bestendigen en aanpassen gemeenteraadsbesluit d.d.  3 juli 2012 inzake houtrestanten.
Op 3 juli 2012 besliste de gemeenteraad om houtresten te koop aan te bieden aan gemeentelijk
personeel.  Hierbij werd in de mogelijkheid voorzien om brandhout (ongekliefd en onverzaagd) van de
hand te doen. Zodoende werden zware administratieve procedures vermeden (verkoop aan de
meestbiedende), konden voorraden hout (afkomstig van kappingen) vlot weggewerkt worden en
dienden er geen bijkomende werkzaamheden verricht te worden door de technische diensten om het
hout te sorteren en in hanteerbare pakketten aan te bieden.
De waarde van een container houtresten overstijgt de kostprijs van 50 euro niet, zodat de verkoop
geen voordeel inhoudt voor het gemeentepersoneel.
Na drie jaar toepassing van dit reglement kan geconcludeerd worden dat deze werkwijze succesvol is.
Inmiddels kwamen er circa 100 aanvragen binnen en kon er een vlotte belevering plaatsvinden.
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Verder bereikten ons ook al aanvragen van het OCMW-personeel. In het syndicaal overleg van 11
december 2015 werd voor toevoeging van deze personeelsleden gunstig advies verleend.
Voorgesteld wordt om voortaan ook de kans te geven aan het OCMW-personeel om in te tekenen op
een container houtresten en het bestaande raadsbesluit te bestendigen voor de toekomst.
GOEDGEKEURD

Punt 4. Sport
4.1. Principiële beslissing tot het bouwen van een zwembad samen met gemeentebestuur
Deerlijk op grondgebied Anzegem en onderzoek samenwerking met FARYS.
Een onderzoek, uitgevoerd door Leiedal, wees uit dat er in Anzegem ca 17.000 schoolzwembeurten
per jaar doorgaan (deze vertegenwoordigen ca 1.050 leerlingen). Het overgrote deel van deze
zwembeurten (ca 16.000) vinden plaats in het zwembad van Zwevegem. De rest gaat door in de
Treffer te Waregem.
Ingevolge een enquête m.b.t. de sportbehoeften bij de Anzegemnaar, uitgevoerd in het begin van de
legislatuur, kon geleerd worden dat ook de verenigingen en de burgers een vraag stelden naar
zwemwater.
Anzegem heeft dus duidelijk nood aan zwemwater willen we onze jeugd verder de gelegenheid geven
om deze vaardigheid en sport aan te leren en te beoefenen. De gemeente kan deze kost niet alleen
aan. Er zal moeten nagegaan worden of er samenwerkingsmogelijkheden zijn.
Hier vond de gemeente Anzegem een partner in de gemeente Deerlijk. Deze gemeente diende enkele
jaren geleden haar zwembad te sluiten uit veiligheidsoverwegingen. Uit een verkennend gesprek met
Deerlijk kon opgemaakt worden dat er interesse is voor de samenwerking voor de bouw en uitbating
van een zwembad. Ook de visie op de grootte en uitzicht van het bad loopt parallel, nl. een eenvoudig
en kleinschalig project vooral geschikt voor de ‘zachte’ zwemmers (scholen/verenigingen/bejaarden).
Ook Deerlijk vertegenwoordigt een 16.500 schoolzwembeurten. In samenwerking met Deerlijk kan
een zweminfrastructuur gebouwd worden en is te onderzoeken of een samenwerking met Farys
(vroeger TMVW) nuttig kan zijn.
PRINCIPIEEL GOEDGEKEURD

4.2. Goedkeuring geboden financiële en logistiek ondersteuning t.g.v. tornooi Tiegem Tigers op
zaterdag 12 december 2015.
Op 25 november 2015 werd de gemeente ervan op de hoogte gebracht dat de Tiegem Tigers, een
lokale rugbyclub, de winnaar was geworden van de Samen Straffer Campagne van Telenet Play
Sports/VIER en dat het tornooi dat op zaterdag 12 december 2015 zou kunnen rekenen op heel wat
publiciteit (en opgepikt zou worden door de TV-zender VIER).
Gezien dit evenement dat tot een week vóór de datum diende geheim te blijven, aan de gemeente
heel wat uitstraling geboden heeft (tot ver buiten de eigen gemeente) en op uitzonderlijk veel bijval
kon rekenen, kon het gecatalogeerd worden onder rubriek a) 2.1 (een eenmalig of jaarlijks
terugkerend initiatief met een bijzondere uitstraling of gemeenschapsbevorderend karakter) van het
subsidiereglement van 3 februari 2015.   Het gemeentebestuur ging dan ook maar wat graag in op
deze unieke gelegenheid om in de kijker te komen bij een zo ruim publiek en toonde zich graag bereid
om een beperkte ondersteuning te bieden,  vooral op logistiek vlak – en zo ook een hart onder de riem
te steken van deze nieuwe sportvereniging.
Overzicht uitgaven:
Aanbieden van een drankje en een hapje

37 flessen prosecco= 246.05 euro (incl BTW)
300 piro’s= 330 euro (incl. BTW)
Appelsap= 48 euro (incl. BTW)
Pralines: 40 euro (incl. BTW)

Huren van accommodatie: Tafels en stoelen= 102.85 (incl BTW)
Totaal= 766.9 euro.
Daarnaast werd ook volgende hulp geboden: verharding terrein (met eigen personeel) / aanleveren
hakselhout (gratis)/ standpijp (t.w.v. 250 euro)
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Het reglement van 3 februari 2015 vermeldt dat voor ondersteuning er maximum 500 euro (in natura)
en maximum 750 euro (in geld) kan toegekend worden.
De  waarde van de geboden ondersteuning overschreed duidelijk deze grenzen, vandaar de vraag of
de gemeenteraad akkoord kan gaan met deze toekenning. Gezien de geheimhoudingsverplichting en
de snelheid waarmee het gemeentebestuur diende te handelen, kon dit niet eerder aan de
gemeenteraad worden voorgelegd (op 14 december = datum waarop de agenda voor de raad van 22
december 2015 vertrok, was er nog geen overzicht beschikbaar van alle gedane kosten).
GOEDGEKEURD

Punt 5. Gemeentelijke Buitenschoolse Kinderopvang
Goedkeuren aanpassing huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement van de Buitenschoolse Kinderopvang werd aangepast om te voldoen aan
de regelgeving van Kind&Gezin. Meer bepaald aan onderafdeling 4 van hoofdstuk 3 ‘Huishoudelijk
reglement en schriftelijke overeenkomst’ van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014
houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor
buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang.
Voornaamste wijziging: In het huishoudelijk reglement (HHR) van de BKO is thans opgenomen dat de
bedienden BKO hun kinderen mogen meenemen naar de opvang (mits ze zelf effectief a/h werk zijn)
en dat deze opvang gratis is. Dit geldt ook voor de medewerkers die in de Nels werken.
Achterliggende reden destijds  hiervoor was dat deze mensen telkens buiten de schooluren werken en
dat opvang vinden ’s morgens vroeg of ’s avonds niet evident is.
Een recente richtlijn van DIBISS (voormalige rszppo) zegt dat,  om vrij te blijven van RSZ-bijdragen
de vrijstelling van de bijdrage in de kinderopvang voor eigen personeel  beperkt dient te blijven tot 50
euro per kind en per maand (of 600 euro op jaarbasis). Bij overschrijding van deze bedragen wordt de
totale tussenkomst van de werkgever in principe als loon beschouwd (met als gevolg dat er sociale en
fiscale bijdragen verschuldigd zijn).

Overige aanpassingen:
Huishoudelijk reglement
1.7.2 opzeggen van de opvang door de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang

- Bepalingen inzake opzegtermijnen
III.2.5 Voeding

- Verwijzing naar procedure allergenenbeleid
- Afspraken trakteren
- Opsplitsing per moment:ontbijt, tussendoortjes, middageten

III.2.11 Veiligheid
- Verwijzing naar risico-analyse
- Verwijzing naar procedure grensoverschrijdend gedrag (kwaliteitshandboek)
- Afspraken veilige toegang
- Afspraken over verplaatsing

III.2.17 Klachtenbehandeling
- Website toegevoegd voor klachten te melden bij Kind&Gezin
- Toevoeging van Federale Consumentenombudsdienst

III.3.5 Opvang van kinderen van personeelsleden
- Wijziging tarief voor personeelsleden van BKO

Bijlage 2
- Wijziging busvervoer ’s morgens vanaf 1 februari 2016 bus Bonanza
- Wijziging korte opvang op woensdagnamiddag: kinderen Bollebos gaan onmiddellijk naar

kinderclub De Schildpad

Gezien de gevraagde aanpassingen is het noodzakelijk om het vorige huishoudelijk reglement op te
heffen m.i.v. 1 februari 2016 en een nieuw huishoudelijk reglement met bijlagen en bijhorend
schriftelijke overeenkomst goed te keuren die vanaf voormelde datum van kracht wordt.
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Het huishoudelijk reglement met bijlagen en schriftelijke overeenkomst werden besproken en
toegelicht aan LOKA op 1 oktober 2015 en aan de Gezins- en Welzijnsraad op 24 november 2015.
GOEDGEKEURD

Punt 6. Openbare Werken
Private verkaveling Lindendries (Scarabe).
 Goedkeuren tracé van de wegenis
 Goedkeuren ontwerp wegenis- en rioleringswerken.
Ecobo-Scarabe (Otegemstraat 180, 8550 Zwevegem) heeft een verkavelingsaanvraag (12 loten)
ingediend tot het realiseren van een private verkaveling langsheen Lindendries.
Het ontwerp opgemaakt door Group D Engineering, Gentsestraat 79, 8530 Harelbeke, voorziet een
wegenis type woonerf in grijze betonstraatstenen.
Er is een groenzone waarop nog speeltuigen zullen voorzien worden.
De riolering is van het gescheiden type. Ook in de bestaande wegenis van de Lindendries wordt een
bijkomende afvalwaterleiding gelegd over een beperkte lengte. In combinatie met de bestaande
riolering, die zal dienst doen als regenwaterleiding, zorgt dit  voor een gescheiden stelsel.
Het afvalwater en regenwater worden afgevoerd naar de Sint-Antoniusstraat langs de zone van de
bestaande gracht.
Er is een open buffering voorzien, met een ondiep deel dat aangelegd is met steenslag. Dit laat
ruimings- en onderhoudswerken toe.
GOEDGEKEURD

Punt 7. Patrimonium
Kerk Sint-Jan-de-Doper en Eligius: goedkeuring afsprakennota rond heropbouw nieuwe kerk
Anzegem
In overleg tussen gemeentebestuur en kerkfabriek en in samenwerking met  Intercommunale Leiedal,
provincie West-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen en Onroerend Erfgoed werd een document opgesteld
dat de toekomstvisie van de kerk weergeeft. Deze projectdefinitie werd goedgekeurd door de
gemeenteraad op 13 oktober 2015.
Hierin werd  een antwoord geboden op  een aantal vragen, zoals:
 De geloofsgemeenschap heeft nood aan een nieuwe liturgische ruimte, maar is een volledige

restauratie in het huidige klimaat nog te verantwoorden?
 Kan de kerk geen oplossing bieden voor de te krap gehuisveste gemeentediensten? Al voor de

brand was de gemeente immers op zoek naar een manier om de gemeentediensten maximaal te
centraliseren en te herlokaliseren.

Op 26 oktober 2015 vond een overleg plaats tussen het gemeentebestuur en het kerkbestuur om een
aantal  principes te verfijnen en de gemaakte afspraken op papier te zetten. Het is de bedoeling dat de
gemeenteraad deze afspraken goedkeurt en deze zodoende formaliseert.
GOEDGEKEURD MET AANPASSINGEN

Punt 8. Zachte Mobiliteit
Aanleg van fietsinfrastructuur in Anzegem en Waregem. Goedkeuren
samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdracht van diensten.
Het gemeentebestuur van Anzegem en het stadsbestuur van Waregem wensen een fietsverbinding
aan te leggen tussen de Industrielaan in Waregem en de Walskerkestraat in Anzegem.
De voorgelegde overeenkomst regelt de samenwerking m.b.t. het uit te voeren studiewerk.
Naar aanleiding van deze intentie heeft de provincie de procedure gestart om het Bovenlokaal
Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) uit te breiden met deze verbinding. Het aan het BFF
toegevoegde tracé zou langs de Steenbruggestraat, Kleine Leiestraat en de Maalbeek naar Waregem
lopen.
Fietspaden die aangelegd worden op het BFF, worden volledig bekostigd door de provincie. Het
studiewerk is ten laste van Anzegem en Waregem.
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Aangezien het deel van de Steenbruggestraat tussen Kleine Leiestraat en Grote Leiestraat op de
zachte ring ligt, wordt voorgesteld ook hiervoor het nodige studiewerk te laten verrichten en dit op te
nemen in de samenwerkingsovereenkomst.
GOEDGEKEURD

Punt 9. Sociaal Welzijn
Vaststellen retributiereglement op het deelnemen aan de maaltijden – Actie ‘Oes Plekke’.
Het door de provincie goedgekeurde project ‘Oes plekke’ wenst het sociaal netwerk van de
Anzegemse senioren te versterken om vereenzaming te voorkomen en dit door het creëren van
plaatsen om ‘thuis te komen’, even de zinnen te verzetten. ‘Oes plekke’ staat voor laagdrempelige
ontmoetingsmomenten in eigen buurt waar gezelligheid, aangepaste activiteiten, kennismaking met
het activiteiten-,hulp-en dienstverleningsaanbod centraal staan.
‘Oes plekke’ is een initiatief van de gemeente in samenwerking met de seniorenadviesraad onder de
vorm van een pop-up restaurant/ café of tea-room in diverse buurten en dorpen (minstens de 7
dorpskernen) waarbij extra wordt ingezet op vervoer en vrijwilligers.
Vanuit de provincie werd een subsidie toegekend van   42.259 euro die kan gebruikt worden voor
personeelskosten (een voltijdse medewerker werd aangetrokken ter ondersteuning van dit project
voor de periode van 19/01/2016 t.e.m. 30/08/2016), werkingskosten en publiciteitskosten.
Om toe te laten dat het een betaalbaar en toegankelijk aanbod betreft voor alle senioren wordt enkel
de kostprijs van de maaltijd aangerekend en worden de activiteiten na de maaltijd grotendeels gratis
of tegen kostprijs aangeboden.
Gunstig advies project Oes Plekke: SAR 14 december 2015.
Gunstig advies SAR (raad van bestuur – 11 januari 2016) m.b.t. de tarieven.
GOEDGEKEURD

Mededelingen

Vragen van Raadsleden.
 Vraag om het inzagelokaal raadsleden te verwarmen.
 Vraag of raadsleden die niet in de voormiddag kunnen langs komen, ook op afspraak de dossiers

kunnen raadplegen.

Namens de gemeenteraad

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Gemeentesecretaris Voorzitter


