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Punt 1.
Goedkeuring verslag gemeenteraad 19 januari 2016
GOEDGEKEURD

Punt 2. Algemene Zaken
2.1. Kennisgeving ontslag gemeenteraadslid door de voorzitter van de gemeenteraad.
Nicolas Duquesnoy diende  bij aangetekend schrijven van 24 februari 2015 (ontvangen op 26 februari
2016)  zijn ontslag in als gemeenteraadslid. De voorzitter van de gemeenteraad nam hiervan kennis
op  26 februari 2016. Ingevolge deze kennisname werd het ontslag definitief. Het ontslagnemend
gemeenteraadslid blijft echter zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is beëdigd.
ER WERD KENNIS GEGEVEN

2.2. TMVW:
 Goedkeuring toetreding van de gemeente Anzegem  als  vennoot Secundaire Diensten.
De gemeente wenst in de toekomst een zwembad te bouwen en uit te baten, samen met de gemeente
Deerlijk. Zulks werd principieel beslist door de gemeenteraad op 19 januari 2016.
Deze uitbating gaat gepaard met investeringen, (technische) exploitatie, commerciële uitbating,
financiering en beheer.
De gemeente wil deze activiteit intergemeentelijk organiseren en wenst voldoende inspraak te krijgen
zodat er op het uitbatingsbeleid kan gewogen worden.
Uit de voorstelling, voorgelegd door TMVW, blijkt dat de statuten voorzien dat de autonomie van de
gemeenten ten volle gerespecteerd wordt, middels o.m. het bestaan van een afzonderlijk
directiecomité Secundaire Diensten, waarvan de leden gelinkt zijn aan de raad van bestuur van
TMVW zelf, alsmede op financieel vlak.
TMWV wijst in de voorstelling (zie dossier) op de duidelijke meerwaarden voor de toekomstige
gemeenten-vennoten op operationeel en financieel vlak, en met name wat betreft de schaaleffecten,
de fiscale optimalisatie, de personeelsaanwending, de technische expertise, de spreiding van de
financiële lasten en de oordeelkundige inplanting van nieuwe accommodaties vanuit een
gemeentegrensoverschrijdend klantenperspectief;
Artikel 43, § 2, 5° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere aanpassing stipuleert dat het
tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om te beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen.
Besproken in de raadscommissie Financiën en Algemene Zaken op 7 maart 2016.
Gunstig geadviseerd door het MAT op 25 februari 2016
GOEDGEKEURD

 Voordracht van een vertegenwoordiger in het directiecomité Secundaire Diensten
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In het vorige punt besliste de gemeenteraad om toe te treden tot de divisie secundaire diensten van
TMVW, volgens de regels en de modaliteiten van de statuten TMVW en van het voorstellingsdossier
die beide als bijlage aan dit besluit werden toegevoegd.
Hiermee wordt de gemeente vennoot. Elke vennoot krijgt minimum een vertegenwoordiger in het
directiecomité Secundaire Diensten van TMVW.
Het directiecomité voor secundaire diensten is verantwoordelijk inzake alle verrichtingen binnen de
domeinen investeringen, (technische) exploitatie, uitbating en dienstverlening met betrekking tot de
secundaire activiteit. De beslissingen van het directiecomité voor secundaire diensten inzake
investeringen kunnen slechts ten uitvoering worden gelegd mits voorafgaand bindend advies van de
betrokken vennoot of vennoten. Dit  is vastgelegd in de statuten.
De gemeenteraad kan een vertegenwoordiger in het directiecomité Secundaire Diensten van TMVW
voordragen. Dit moet minstens een gemeenteraadslid zijn en mag geen personeelslid zijn.
DE HEER JEREMIE VANEECKHOUT, SCHEPEN BEVOEGD VOOR SPORT,
WONENDE KASTERSTRAAT, NR40  TE 8572 ANZEGEM-KASTER, WORDT
VOORGEDRAGEN OM DE GEMEENTE TE VERTEGENWOORDIGEN IN HET
DIRECTIECOMITÉ VOOR SECUNDAIRE DIENSTEN VAN DE TMVW EN WORDT
GEVOLMACHTIGD IN NAAM VAN DE GEMEENTE DEEL TE NEMEN AAN AL DE
BERAADSLAGINGEN EN STEMMINGEN, ALLE NOTULEN, DE
AANWEZIGHEIDSLIJST EN ANDERE DOCUMENTEN TE TEKENEN, EN IN HET
ALGEMEEN ALLES TE DOEN WAT NODIG IS OM DE BELANGEN VAN DE
GEMEENTE TE BEHARTIGEN IN HET DIRECTIECOMITÉ VOOR SECUNDAIRE
DIENSTEN.

Punt 3.Financiën
3.1. Vaststelling aanpassing nr 3 meerjarenplan 2014-2019
Deze aanpassing van het meerjarenplan is ingegeven door de bijkomende info die de gemeente
ontving mbt de te verwachten schadevergoeding ter financiering van de heropbouw van de Sint-
Janskerk. Samen met de te ontvangen schadevergoeding wordt eveneens de ermee gefinancierde
heropbouw van de kerk ingeschreven in het meerjarenplan.

Daarnaast worden in deze aanpassing van het meerjarenplan eveneens de financiële consequenties
van een aantal bijkomende beslissingen mee opgenomen. Het gaat hier meer bepaald over de impact
van:

 De aankoop van 2de handscontainers (kleedkamers + sanitaire ruimte) ;
 De aankoop van een stuk grond ter inrichting van een “herdenkingsheuvel”;
 De aankoop van een jeugdhuis;
 De invoering vanaf 2018 van het elektronisch stemmen;
 De bijkomende tewerkstelling van 1 voltijds equivalent technisch assistent;
 De door de federale overheid geraamde impact van de tax-shift;
 De door de Vlaamse regering besliste vermindering van de werkgeversbijdrage voor de

statutaire pensioenen en dit  voor de periode 2016-2019;

De incorporatie van deze beslissingen in het meerjarenplan zorgt voor volgende financiële situatie en
volgende verschillen met het vorige meerjarenplan:
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2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatiebudget 2 970 741 2 427 588 9 763 703 2 658 555 2 492 387 2 187 077

Uitgaven 13 256 100 13 897 669 14 153 913 14 233 571 14 401 412 14 594 857
Ontvangsten 16 226 841 16 325 257 23 917 617 16 892 127 16 893 799 16 781 933

Investeringsbudget -4 105 454 1 220 594 -4 847 304 -4 315 737 -3 322 208 -1 968 211
Uitgaven 5 471 431 -236 362 7 368 117 4 581 737 3 441 208 1 968 211
Ontvangsten 1 365 978 984 232 2 520 813 266 000 119 000

Andere -1 840 996 -1 733 525 -1 724 929 -1 729 971 -1 748 482 -1 754 891
Uitgaven 1 840 996 1 733 525 1 724 929 1 729 971 1 748 482 1 754 891
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

budgettair resultaat van het boekjaar -2 975 709 1 914 657 3 191 470 -3 387 152 -2 578 303 -1 536 025
gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar 7 985 119 5 009 410 6 924 067 10 115 537 6 728 385 4 150 082
gecumuleerd budgettair resultaat 5 009 410 6 924 067 10 115 537 6 728 385 4 150 082 2 614 058
bestemde gelden 0 0 5 344 512 2 865 174 983 393 0
resultaat op kasbasis 5 009 410 6 924 067 4 771 025 3 863 212 3 166 689 2 614 058
autofinancieringsmarge 1 129 745 694 063 8 038 774 928 585 743 904 432 186

Meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 3

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatiebudget 0 0 7 472 224 634 710 440 864 190 434

Uitgaven 0 0 6 795 -5 228 -10 040 14 527
Ontvangsten 0 0 7 479 019 629 483 430 824 204 961

Investeringsbudget 0 0 -2 182 962 -2 990 000 -2 376 639 -1 179 906
Uitgaven 0 0 2 184 462 2 990 000 2 376 639 1 179 906
Ontvangsten 0 0 1 500 0 0 0

Andere 0 0 0 0 0 0
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

budgettair resultaat van het boekjaar 0 0 5 289 261 -2 355 290 -1 935 775 -989 473
gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar 0 0 0 5 289 261 2 933 972 998 197
gecumuleerd budgettair resultaat 0 0 5 289 261 2 933 972 998 197 8 724
bestemde gelden 0 0 5 344 512 2 865 174 983 393 0
resultaat op kasbasis 0 0 -55 251 68 798 14 803 8 724
autofinancieringsmarge 0 0 7 472 224 634 710 440 864 190 434

Mutatie

Gunstig advies M.A.T. (25/02/2016)
GOEDGEKEURD

3.2. Vaststelling budgetwijziging 1-2016
De aanpassing van het meerjarenplan en de daaruit voorvloeiende budgetwijziging 2016 zijn
ingegeven door de bijkomende info die de gemeente ontving mbt de te verwachten schadevergoeding
ter financiering van de heropbouw van de Sint-Janskerk. Samen met de te ontvangen
schadevergoeding wordt eveneens de ermee gefinancierde heropbouw van de kerk ingeschreven in
het meerjarenplan.

Daarnaast worden in deze aanpassing van het meerjarenplan eveneens de financiële consequenties
van een aantal bijkomende beslissingen mee opgenomen. Het gaat hier meer bepaald over de impact
van:

 De aankoop van 2de handscontainers (kleedkamers + sanitaire ruimte) ;
 De aankoop van een stuk grond ter inrichting van een “herdenkingsheuvel”;
 De aankoop van een jeugdhuis;
 De invoering vanaf 2018 van het elektronisch stemmen;
 De bijkomende tewerkstelling van 1 voltijdsequivalent technisch assistent;
 De door de federale overheid geraamde impact van de tax-shift;
 De door de Vlaamse regering besliste vermindering van de werkgeversbijdrage voor de

statutaire pensioenen en dit  voor de periode 2016-2019;

De incorporatie van deze beslissingen in het meerjarenplan en de budgetwijziging zorgt voor volgende
financiële situatie en volgende verschillen met het oorspronkelijke budget:
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BW 2016 (1) B 2016 Verschil
Exploitatiebudget 9 763 703 2 291 479 7 472 224

Uitgaven 14 153 913 14 147 119 6 795
Ontvangsten 23 917 617 16 438 598 7 479 019

Investeringsbudget -4 847 304 -2 664 342 -2 182 962
Uitgaven 7 368 117 5 183 655 2 184 462
Ontvangsten 2 520 813 2 519 313 1 500

Andere -1 724 929 -1 724 929 0
Uitgaven 1 724 929 1 724 929 0
Ontvangsten 0 0 0

budgettair resultaat van het boekjaar 3 191 470 -2 097 792 5 289 261
gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar 6 924 067 6 924 067 0
gecumuleerd budgettair resultaat 10 115 537 4 826 276 5 289 261
bestemde gelden 5 344 512 0 5 344 512
resultaat op kasbasis 4 771 025 4 826 276 -55 251
autofinancieringsmarge 8 038 774 566 550 7 472 224

Budgetwijziging 2016 (1)

Gunstig advies M.A.T. (25/02/2016)
Besproken in de raadscommissie Financiën en Algemene Zaken op 7 maart 2016.
WERD VASTGESTELD

3.3. Goedkeuring toekennen van een investeringstoelage van 11.580,06 euro aan de kerkfabriek
Sint-Jan-de-Doper en Eligius.
Een aantal facturen werden door de verzekering al rechtstreeks 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).
Anderzijds werd - na het afsluiten van het dossier schadevergoeding inboedel - nog vastgesteld dat
volgende factuurbedragen niet opgenomen zijn in de reeds aan de kerkfabriek uitgekeerde vergoeding
voor de inboedel en/of inmiddels door het kerkbestuur zelf betaald werden (maar eigenlijk in de
verzekeringsvergoeding uit te keren aan de gemeente vervat zitten) :

 Factuur Monument Vandekerckhove - Ingelmunster ten bedrage van 5.256,24 euro (incl
btw - afschermen van altaren)

 Factuur Nemegheer – Tielt –ten bedrage van 5.113,82 euro (incl.BTW.- herstel gebouw
sacristie)

 extra vergoeding van 1210 euro (incl. BTW voor nog bijkomende afwerkingen sacristie (bv.
herschilderen deuren wc sacristie + nieuwe armaturen elektriciteit sacristie)

totaal : 11.580,06 euro
Het is de bedoeling dat het gemeentebestuur dit bedrag dat betaald werd door het kerkbestuur nu
terugbetaalt en dit onder de vorm van een investeringstoelage.
GOEDGEKEURD

3.4. Goedkeuring toekennen  bijzondere en eenmalige toelage van 750 euro aan de
Vriendenkring Brandweer.
Begin september 2015 ontving het gemeentebestuur een e-mail van de postoverste
brandweerkazerne Vichte met de vraag of de gemeente – voor de laatste maal – een ondersteuning
wilde toekennen in de uitgave van een kalender uitgaande van de vriendenkring van de brandweer.
Het college besliste toen op 8 september 2016 dat deze aanvraag kon kaderen in het
subsidiereglement van 3 februari 2015 en dat de vraag zou meegenomen worden naar het jaareinde
voor uitbetaling mits advies van de betrokken adviesraad. Op het einde van het jaar werd vastgesteld
dat deze vraag tot betoelaging aan geen enkele adviesraad kon toegewezen worden. Dit betreft een
hiaat in het nog te evalueren subsidiereglement. Vandaar het voorstel van het college van
burgemeester en schepenen om de beloofde ondersteuning toe te kennen onder de vorm van een
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bijzondere en eenmalige toelage van 750 euro aan de Vriendenkring Brandweer, gezien dit de laatste
editie is die in eigen beheer van de voormelde organisatie werd uitgebracht.
GOEDGEKEURD

3.5. Vaststelling belastingsreglement op de masten en pylonen met ingang van 2016 tot en met
2019.
Er wordt voorgesteld de belasting in te voeren voor de aanslagjaren 2016 tem 2019. De belasting kan
reeds een eerste maal geïnkohierd worden in 2016 wanneer het belastingsreglement dit voorziet
(voorstel: belasting verschuldigd op 1 oktober van het belastingjaar).
Er wordt voorgesteld de belasting vast te stellen op 2.500 euro per mast of pyloon. Er gebeurde reeds
een eerste raming van het aantal in aanmerking komende masten en pylonen op Anzegems
grondgebied. Deze raming landt op ca 55 stuks.
Verder wordt er in het belastingsreglement bepaald dat er een aangifteplicht is door de eigenaar van
een mast of een pyloon. Het niet nakomen van deze aangifteplicht, leidt tot een belastingsverhoging
van 25%.
Voorgelegd ter bespreking aan de raadscommissie Financiën en Algemene Zaken d.d. 7 maart 2016.
EENPARIG VASTGESTELD MITS TOEVOEGINGEN

Punt 4. Patrimonium
4.1. Bouw en uitbreiding Jeugdheem De Wortel

 Goedkeuring bestek
 Goedkeuring wijze van gunnen.

Ontwerp (bestek en plannen) voor de uitbreiding van jeugdheem De Wortel, als volgt:
 lot 1 - ruwbouwwerken: € 74.930,45, excl. btw
 lot 2 - dakwerken:€ 19.927,30, excl. btw
 lot 3 - buitenschrijnwerk: € 16.256,40, excl. btw
 lot 4 - binnenafwerking: € 21.791,38, excl. btw
 lot 5 - sanitair-verwarming-ventilatie: € 3.278,40, excl. btw
 lot 6 - elektriciteit: € 3.915,00, excl. btw
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (per lot).
GOEDGEKEURD

4.2. Kapel gelegen Tjampensstraat 6: Goedkeuring akte kosteloze verwerving van de kapel met
bijhorende grond.
Akte voor kosteloze verwerving van de kapel met bijhorende grond, eigendom van Vandeputte
Philippe en Dequae Marie, samenwonende te Beekstraat 55, 8550 Zwevegem, gelegen in de
Tjampensstraat 6, 8573 Anzegem en ten kadaster gekend als 5de afdeling, Sie A, perceelnummer
127A. De verwerving kan geschieden om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder de
opname in het gemeentelijk openbaar domein.
GOEDGEKEURD

4.3. Verkoop restgrond Deerlijkstraat 55-27 – 8570 Anzegem. Goedkeuring desaffectatie,
ontwerpakte en instelprijs.
Ontwerpakte tot onderhandse verkoop aan de meest biedende na publicatie van het perceel
restgrond, ten kadaster gekend als 6de afdeling Sie A zonder nummer, 136m² groot, toebehorende aan
de gemeente, gelegen aan de Deerlijkstraat tussen huis nr. 57 en nr. 55.
Instelprijs: € 7.480,00 (= schattingsprijs beëdigd landmeter-expert).
Dit perceeltje restgrond wordt gedesaffecteerd.
GOEDGEKEURD

Punt 5 Milieu
5.1. Goedkeuring gemeentelijk subsidiereglement voor de (her)aanleg van poelen.
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Binnen het lokaal en bovenlokaal beleid rond kleine landschapselementen zijn er al
subsidiemogelijkheden voor het knotten van knotbomen via een gemeentelijke subsidie en voor
hagen, heggen, houtkanten, knotbomenrijen, perceelsranden via beheerovereenkomsten van de
Vlaamse Landmaatschappij. Poelen vallen  daarbij momenteel wat uit de boot, er zijn wel
mogelijkheden voor de aanleg via de landschaps(bedrijfs)plannen van het Stadlandschap Leie en
Schelde, maar geen rechtstreekse algemene subsidie.
Poelen hebben een belangrijke ecologische, landschappelijke en hydrologische functie.
Er wordt voorgesteld een subsidie in te voeren voor de (her)aanleg van poelen onder specifieke
voorwaarden (aanleg, gebruik en ligging).
De subsidie bedraagt 100 EUR voor een wateroppervlakte tussen 25 m² en 50 m² en 150 EUR als de
wateroppervlakte groter is dan 50 m². De subsidie is zowel mogelijk bij landbouwers als niet-
landbouwers.
Dit subsidiereglement geeft uitvoering aan actie 7.3.3.1. van het gemeentelijke meerjarenplan: “Acties
ter bevordering van de biodiversiteit”.
Het subsidiereglement werd gunstig geadviseerd door de gemeentelijke minaraad.
GOEDGEKEURD

5.2. Goedkeuring gemeentelijk subsidiereglement voor de aankoop en/of huur van
herbruikbare luiers
Wegwerpluiers vormen een aanzienlijk deel van de restafvalfractie, gemiddeld zou het gaan om
ongeveer 1400 kg restafval per baby tijdens de luierperiode.
Een duurzaam alternatief zijn herbruikbare luiers, zowel financieel als voor het milieu is de balans
positief ten opzichte van wegwerpluiers. Om het gebruik van herbruikbare luiers te stimuleren, wordt
voorgesteld een gemeentelijk subsidiereglement in te voeren.
De subsidie bedraagt 50% van de bewezen kosten van de aankoop of huur van herbruikbare luiers,
met een maximum subsidiebedrag van 100 euro per kind. Bij hergebruik van reeds aangekochte luiers
bij een volgende kind kan telkens 50% van het originele aankoopbedrag min het reeds gesubsidieerde
bedrag, opnieuw voor subsidie in aanmerking komen.
Dit subsidiereglement geeft uitvoering aan actie 7.3.2.1 van het gemeentelijke meerjarenplan, die
expliciet een mogelijkheid voorziet tot het subsidiëren van afvalarme en duurzame aankopen.

Het subsidiereglement werd gunstig geadviseerd door de gemeentelijke minaraad. Ook de
gezins- en welzijnsraad evenals LOKA werden gevraagd hun eventuele opmerkingen mee te
delen.

Na goedkeuring van de subsidie zal een infomoment georganiseerd worden om toelichting te voorzien
rond het gebruik van herbruikbare luiers.
GOEDGEKEURD MITS AANPASSING

Punt 6. Ruimtelijke Ordening
Voorlopige aanvaarding RUP Steverlynck.
Er werd door het college van burgemeester en schepenen op 22 december 2014 beslist om opdracht
te geven aan Intercommunale Leiedal Kortrijk om een visie en een ruimtelijk uitvoeringsplan op te
maken voor de site Steverlynck. Op 13 oktober 2015 werd deze beslissing bekrachtigd door de
gemeenteraad.
De site Steverlynck is gelegen in het BPA Grasstraat goedgekeurd bij KB d.d. 23 april 1976 in een
zone voor nijverheid.
Het RUP omvat een voormalig textielbedrijf (Steverlynck) dat overgenomen werd door een
ontwikkelaar die dit momenteel omzet naar een bedrijfssite voor verschillende kleinere
ondernemingen. Steverlynck was een grootschalig, historisch gegroeid regionaal bedrijf.
Het RUP beoogt het bepalen van het type activiteiten op de site evenals een aantal essentiële
inrichtingsprincipes voor de site.
Het omvat een bestemmingsplan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften met volgende
krachtlijnen:

 Reconversie naar KMO-zone
 Bedrijvigheid die integreerbaar is in de woonomgeving
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 Geen activiteiten die de draagkracht van Vichte overstijgen: verbod van bovenlokale
bedrijvigheid, dancings en andere luidruchtige binnenactiviteiten

 Mobiliteitsimpact moet verenigbaar zijn met de dorpskern (ontsluiting op wegennet, parkeren)
 Bufferen tov woonomgeving

Het voorontwerp werd voorlopig geadviseerd door de  GECORO op 21 december 2015, besproken in
plenaire vergadering van 7 januari 2016 en aangepast aan de gemaakte opmerkingen en adviezen.

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - dienst Mer besliste op  15 februari 2016 dat er geen
aanzienlijke milieueffecten verwacht worden en er bijgevolg geen plan-MER dient te worden
opgemaakt.

Het komt aan de gemeenteraad toe om kennis te nemen van het ontwerp RUP en de adviezen en het
RUP voorlopig te aanvaarden.
GOEDGEKEURD

Punt 7. Feestelijkheden
7.1. Goedkeuring ondersteuning ten bedrage van 1250 euro van dorpssfeerbevorderend initiatief,
met name bouw dorpsoven te Kaster
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 plaatselijke invulling kent. Dergelijke
festiviteiten worden bij voorkeur opgehangen aan reeds bestaande lokale festiviteiten, betekenisvolle
of folkloristische gebeurtenissen of figuren of 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 Kaster is men dit jaar van plan een dorpsoven te bouwen in de tuin van de vrije basisschool  en er,
naar analogie met kleine bergdorpjes in Frankrijk en Zwitserland , samen met de dorpsbewoners en
lokale verenigingen op regelmatige tijdstippen een “bakkinge” te organiseren. Om de realisatie van dit
project te ondersteunen wordt voorgesteld om de funderingen van de oven door de gemeentelijke
technische ploeg te laten uitvoeren, en het openingsfeest dat voorzien is eind augustus /begin
september financieel te ondersteunen met een toelage ten bedrage van € 1250.
GOEDGEKEURD

7.2. Goedkeuring toekennen eenmalige en bijzondere toelage t.b.v. 2500 euro  ter ondersteuning
van het Keizer Karelfeest te Vichte op  28 mei 2016.
Dit jaar is het net 500 jaar geleden dat Keizer Karel een bezoek bracht aan het kasteel te Vichte   bij
Jacob van der Vichte en zijn gemalin Florentine Wielandt.
Ter herdenking van dit unieke feit hebben een aantal Vichtse verenigingen de handen in elkaar
geslagen en een ad hoc werkgroep opgericht die gestuurd wordt vanuit de heemkundige kring ‘De
Spinspoele’. Volgende verenigingen maken o.a. deel uit van deze werkgroep: Toneelgroep Streven en
Schietspoele, Ouderraad de Ranke en Beukenoot, Davidsfonds, Fanfare Ste-Cecilia, Femma, 11
novembercomité, … Op zaterdag 28 mei 2016 zou ter dezer gelegenheid een heus dorpsfeest Keizer
Karel georganiseerd worden met als apotheose een feestelijk vuurwerk of een digitaal-visueel
spektakel. Voorgesteld wordt om aan deze werkgroep een eenmalige toelage van 2500 euro toe te
kennen, mits vermelding op alle promotiemateriaal “met steun van de gemeente Anzegem” + logo
en slogan van de gemeente.
GOEDGEKEURD

Punt 8. Sport
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8.1. Interlokale vereniging “Burensportdienst”: goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2015.
Sedert 3 april 2007 maakt de gemeente Anzegem deel uit van de interlokale vereniging
“Burensportdienst” samen met volgende andere gemeenten en steden : Avelgem, Deerlijk,
Harelbeke, Kuurne, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem.

Volgens artikel 15 en 16 van de overeenkomst van de interlokale vereniging “Burensportdienst” dient
de rekening samen met het jaarverslag aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraad gebeurt ter gelegenheid van de bespreking van het
jaarverslag.
GOEDGEKEURD

8.2. Vaststelling tarieven:
 Sportkampen vanaf 2016
 Sportlessenreeksen 2016

De Sportdienst biedt verschillende soorten sportkampen aan, waarin sport aan bod komt en
gecombineerd kan worden met andere activiteiten en waarvan de prijs afhankelijk is van het aanbod.

Bovendien biedt de Sportdienst ook verschillende sportlessen en sportreeksen aan voor diverse
doelgroepen, gebaseerd op de noden van bevolking.

Het is de bedoeling dat de organisatiekosten vergoed worden d.m.v. inning van deelnamegelden.

Gelijklopend met het annulatie- en boetesysteem van dienst BKO en Jeugddienst, wil de Sportdienst
dezelfde regeling hanteren:
Aan (de ouders van) kinderen die ingeschreven zijn, maar zonder geldige reden (ziekte of tenminste
een week vooraf verwittigen) niet deelnemen, wordt het deelnamegeld van de activiteit aangerekend
plus € 2 boete.

Vanaf heden worden volgende tarieven voorgesteld voor de sportkampen:

Tarieven voor sportkampen:

kamp
halve dagen

kamp
volledige dagen

Categorie Prijs week
(5dagen)

Prijs per
dag

Prijs week
(5dagen)

Prijs per
dag

Omni-sportkampen:
Deelnemers krijgen tijdens het kamp allerlei
sporten aangeboden.

€ 31,5 € 6,3 € 63 € 12,6

Combi-sportkampen:
Deelnemers krijgen sport in combinatie met
andere activiteiten: knutselen, dans,
optreden, uitstappen, …
vb: circuskamp

€ 39 € 7,8 € 78 € 15,6

Thema-sportkampen:
Deelnemers krijgen sport met een bepaald
specifiek thema, dat tijdens de week
meerdere keren terugkomt.
Vb: avonturenkamp, zwemkamp, …

€ 44,5 € 8,9 € 89 € 17,8

Internaatskamp:
Deelnemers krijgen dagvullend programma
en blijven één of meerdere dagen

€ 180 € 36
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overnachten tijdens het kamp.
Zwemkamp:
Zweminitiatie ism Zwevegem

19 lessen:
€ 150 € 7,9

Tarieven voor sportlessen en sportreeksen in 2016 zijn:

Gunstig advies bestuursraad sportraad op 23 februari 2016.
WERD VASTGESTELD

8.3. Goedkeuring masterplan sportinfrastructuur
Op basis van eerder studiewerk, ervaringen en signalen uit verschillende sportactoren in onze
gemeente en inschatting van noden en budgettaire mogelijkheden, wordt hier een
sportinfrastructuurplan voorgesteld.
Dit plan werd reeds aangekondigd in het meerjarenplan 2014-2019 en moet de behoeftes voor de
komende 10 jaar schetsen.
Dit plan werd mee opgemaakt en positief geadviseerd door de gemeentelijke sportraad (bestuursraad
20 oktober 2015)

Leeftijd Per les/per
reeks

Abonnement Groot
abonnement

Sportacademie

Kleuters en
lager

€ 30 / 10
lessen

€ 50 / 2
reeksen

€ 75 / 3 reeksen
(volledig jaar)

Korting vanaf
2de kind

€ 25 / 10
lessen

€ 45 / 2
reeksen

€ 70 / 3 reeksen

Yoga/fitbal/pilates Volwassenen € 6,5 / les € 55 / 10 lessen € 100 / 20 lessen

Fitreeksen: aerobic, zumba,
BBB…

Volwassenen € 4 / les € 35 / 10 lessen

Gym / badminton Senioren € 20 / 10-
beurtenkaart

Fietstochten Senioren € 1,5 / keer

Start to reeksen:
(run, MTB, …) volwassenen € 35/ reeks

Sportuitstap halve dag.
Vb ijsschaatsen jeugd € 8,5

Sportuitstap volledige dag.
Vb ice mountain jeugd € 38
Korte activiteit voor
senioren:
Vb: les aquagym

senioren € 5

Uitstap voor senioren,
namiddagvullend programma
Vb: volksspelen namiddag,
bowling

senioren € 10

Sportelnamiddag
burensportdienst

senioren € 8
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Binnen het plan onderscheiden we verschillende thema’s.
1. Nood aan gemeentelijke of correct bestemde sportterreinen voor voetbal, korfbal en rugby, alsook

honden- en paardensport.
2. Een toekomst voor ons competitievoetbal en tennisclubs.
3. Extra indoor-sportruimte met voldoende veilig en kwalitatief sportmateriaal.
4. Kunnen zwemmen in de toekomst.
5. Coherente en eerlijke ondersteuning van clubs op het gebied van infrastructuur.
GOEDGEKEURD MITS AANPASSINGEN

9. Jeugd
9.1 Goedkeuring aanpassing van het gemeenteraadsbesluit van 7 juli 2015 houdende
vaststelling van een retributiereglement tot het bepalen van de bijdrage moni’s in het jaarlijks
teambuildingsweekend.
De Jeugddienst organiseert jaarlijks een teambuildingsweekend voor de animatoren van de
speelpleinwerking en Buddy. Op dit weekend worden vormingen door externe organisaties gegeven.
Daarnaast wordt er naar een volwaardige weekendplek gezocht en zorgt een kookploeg voor de
lekkere maaltijden. Aangezien de kosten de laatste jaren steeds hoger oplopen besliste de
gemeenteraad op 7 juli 2015 om vanaf 2015 een kleine bijdrage van €25 te vragen aan alle
deelnemers van het animatorenweekend en dit jaarlijks toe te passen tot het einde van de huidige
legislatuur. Afhankelijk van het aantal deelnemers is het gevraagde bedrag ongeveer 1/3de van de
totale kostprijs. De andere 2/3 wordt door het gemeentebestuur bijgepast.

Voorgesteld wordt thans – op vraag van de animatoren – om animatoren die bijvoorbeeld in het
weekend werken of te veel schoolwerk hebben, ook één dag en/of nacht te laten deelnemen. Zo
krijgen deze mensen ook de kans om toch een stukje mee te genieten van de teambuilding. Maar
de grootste reden voor het opsplitsen van het weekend, is de vorming. De vormingen zijn altijd heel
interessant en het is de bedoeling om alle animatoren de kans geven om de vorming te volgen.

Voorgesteld wordt volgende toevoeging te doen aan het bestaande retributiereglement:
‘Animatoren kunnen ervoor kiezen om niet het volledige weekend mee te gaan. De bijdrage
voor deze mensen bedraagt 5 euro per begonnen dag (ongeacht de duur van het verblijf tijdens
deze dag) en 5 euro per nacht (effectieve overnachting).’
GOEDGEKEURD

9.2 Principiële beslissing aankoop jeugdhuis, Kerkstraat 111, 8570 Anzegem. Goedkeuring
onderhandse verkoopovereenkomst.
Onderhandse verkoopovereenkomst voor aankoop van het gebouw in de Kerkstraat, gekend ten
kadaster als Anzegem, 1ste afdeling, sectie F, perceelnr. 972X2, als jeugdhuis.
Geschat op € 79.500,00 door beëdigd landmeter-expert. Na onderhandeling gaat de verkoper akkoord
met een prijs van € 85.000,00.
GOEDGEKEURD

10. Agendapunten gevraagd door raadsleden
10.1 Wijziging voorrang van rechts in de Statiestraat ter hoogte van de zijweg naar het kerkhof.
WERD BESPROKEN

10.2 Opname van 2 leden uit de Eendracht-fractie als adviserende leden voor de jury en voor
de gunningscommissie in het project “Heropbouw van de Sint-Janskerk”.
NIET GOEDGEKEURD

Mededelingen
1. Stand van zaken sociale verkaveling achter Delhaize.
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2. Voetweg tussen Lange Winterstraat en Stientjesstraat – opruimings- en herstelwerken
uitgevoerd.

Vragen van raadsleden.
Raadslid Kim Delbeke stelt volgende vraag:
Naar aanleiding van de inbrakengolf in en rond zaal Ansold heeft het bestuur verklaard om dit
terugkerend probleem daadwerkelijk aan te pakken.
Ter gelegenheid van het bezoek van de afgevaardigde van Minister Weyts rond de opening van de
N36 te Ingooigem, kon in de persverklaringen gelezen worden dat er gedacht wordt aan slimme
camera’s.
Veiligheid is voor de fractie N-VA belangrijk. Daarom is de vraag hoever Anzegem staat met dit
aangekondigde beveiligingsplan:

1. Zijn er plannen om camerabeveiliging te voorzien op onze curciale punten zoals bv. Rond de
zaal Ansold?

2. Zijn er plannen om slimme camera’s te installeren op strategische plekken zoals Kruisweg of
Steenbrugge in Anzegem of de verkeerlichten in Vichte?

3. Zijn er offertes gevraagd om dit te realiseren?
4. Is hiervoor een tijdspad bepaald?
5. Bestaat er in Deerlijk een systeem van camerabeveiliging of slimme camera’s met

nummerplaatherkenning voor voertuigen die vanuit de afritten E17 naar Vichte en Deerlijk
rijden? Indien nee, kan daar eventueel een samenwerking zijn met Deerlijk?

GESLOTEN ZITTING – GEHEIME STEMMING
Punt 11. Personeel.
Verlenging aanstelling waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar voor de duur
van 18 maanden.
EEN PERSONEELSLID , TEWERKGESTELD ALS OMGEVINGSDESKUNDIGE
BIJ HET GEMEENTEBESTUUR VAN ANZEGEM  WORDT VERDER AANGEDUID
ALS WAARNEMEND GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAAR
VOOR EEN TERMIJN VAN 18 MAANDEN, INGAAND OP 19 MAART 2016, IN
GEVAL VAN VERHINDERING VAN DE
GEMEENTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAAR, D.W.Z. IN GEVAL VAN
LANGDURIGE AFWEZIGHEID OF BELANGENVERMENGING.

Namens de gemeenteraad

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Gemeentesecretaris Voorzitter


