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Beknopt verslag gemeenteraad

Zitting van: 17 mei 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. Politie- en veiligheidsbeleid 2015
Toelichting door de hoofdcommissaris-korpschef – bespreking.
Naar analogie met vorige jaren zal de heer korpschef van de politiezone Mira, op dinsdag 17 mei
2016 (te 19u30) het politie- en veiligheidsbeleid van het afgelopen jaar toelichten. Eventuele vragen,
suggesties of problemen werden ingewacht tegen 2 mei 2016 en overgemaakt aan de korpschef.

Punt 2.
Goedkeuring verslag gemeenteraad van 19 april 2016.
GOEDGEKEURD

Punt 3. Financiën
3.1.  Kennisname rekening   OCMW – dienstjaar 2015.
De OCMW-raad stelde op 21 april 2016 de rekening 2015 van het OCMW vast met volgende cijfers:

I. ExploitatiebudgetUitgaven Ontvangsten Saldo
€ 2.268.968,37 € 2.707.919,83 € 438.951,46

II. Investeringsbudget€ 89.994,05 €  250.450,00 € 160.455,95

III. Andere € 118.186,40 € -118.186,40

IV. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+III) € 481.221,01
V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar € 724.986,75
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V) € 1.206.207,76
VII.Bestemde gelden € 85.955,45
Resultaat op kasbasis € 1.120.252,31

Autofinancieringsmarge
I. Financieel draagvlak (A-B) € 481.652,58
A. Exploitatieontvangsten € 2.707.919,83
B. Exploitatie-uitgaven zonder netto kosten schuld€ 2.226.267,25
II. Netto periodieke leningsuitgaven € 160.887,52

Netto aflossing schuld: € 118.186,40
Netto kosten schuld: € 42.701,12
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III. Autofinancieringsmarge (I-II) € 320.765,06

Toelage van de gemeente in de werking voor 2015: 1.016.000,00 euro
Het college nam kennis van de rekening 2015 van het OCMW op 3 mei 2016.
KENNIS GENOMEN

3.2. Vaststellen jaarrekening 2015 met kennisgeving jaarverslag 2015 over het gevoerde beleid
en beheer in de gemeente.
De jaarrekening 2015 kan als volgt samengevat worden:

2.1. Evaluatie van het beleidsplan
De evaluatie van het beleidsplan resulteert in volgende vaststellingen:

 Op te volgen acties in 2015: 199;
 Aantal reeds opgestarte acties: 191 (96%);
 Aantal acties op schema: 163 (82%).

Opgedeeld naar de verschillende budgetverantwoordelijken levert dit het volgende op:

Totaal
Bibliotheek 6 6 100% 5 83%
BKO 8 8 100% 7 88%
Communicatie 9 8 89% 8 89%
Cultuur 21 21 100% 19 90%
ICT 3 3 100% 3 100%
Internationale Samenwerking 9 8 89% 6 67%
Interne Zaken 12 12 100% 11 92%
Onderwijs 8 8 100% 8 100%
Jeugd 15 13 87% 10 67%
Milieu 13 13 100% 10 77%
Patrimonium 9 8 89% 5 56%
Gemeentelijke ontwikkeling 5 5 100% 5 100%
Lokale Economie 3 3 100% 3 100%
Secretaris 2 2 100% 2 100%
Sociaal Welzijn 13 13 100% 13 100%
Sport 21 19 90% 16 76%
Gemeentelijke infrastructuur 24 24 100% 16 67%
Toerisme 18 17 94% 16 89%
Totaal 199 191 96% 163 82%

Opgestart Op schema

Acties

2.2. De financiële toestand per einde 2015
De financiële toestand van de gemeente Anzegem ziet er per einde 2015 als volgt uit:
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JR 2015 BW2015 Verschil %
Exploitatieresultaat 3 541 351 2 427 588 1 113 763

Uitgaven 13 513 271 13 897 669 -384 398 97%
Ontvangsten 17 054 622 16 325 257 729 365 104%

Investeringsrekening 1 126 845 1 220 594 -93 749 92%
Uitgaven 1 944 255 -236 362 2 180 617 -823%
Ontvangsten 3 071 100 984 232 2 086 868 312%

Andere -1 733 525 -1 733 525 0 0
Uitgaven 1 733 525 1 733 525 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0

budgettair resultaat van het boekjaar 2 934 672 1 914 657 1 020 014 1 020 014
gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar 5 009 410 5 009 410 0 0
gecumuleerd budgettair resultaat 7 944 082 6 924 067 1 020 014 1 020 014
bestemde gelden 0 0 0 0
resultaat op kasbasis 7 944 082 6 924 067 1 020 014 1 020 014
autofinancieringsmarge 1 807 827 694 063 1 113 763 1 113 763

Jaarrekening 2015

De financiële toestand kan samengevat worden met volgende kengetallen:
 Exploitatieresultaat:

o Budget: 2,4 mio EUR
o Realisatie: 3,5 mio EUR
Bijkomend overschot: 1,1 mio EUR
Het hoger dan verwacht overschot is grosso modo toe te schrijven aan volgende zaken:
o Lager dan gebudgetteerde werkingsuitgaven/beleidsuitgaven van de diensten: -239

kEUR;
o Eenmalig dividend FIGGA: +605 kEUR (aangewend voor financiering van

kapitaalsverhoging (= investering).
 Autofinancieringsmarge (= exploitatieresultaat verminderd met de kapitaalaflossingen):

o Budget: 0,7 mio EUR
o Realisatie: 1,8 mio EUR
Bijkomend overschot: 1,1 mio EUR
Het hoger dan verwacht overschot op de autofinancieringsmarge is volledig toe te
schrijven aan het hoger dan verwacht overschot op het exploitatieresultaat.

 Investeringsrekening:
o Budget: 1,2 mio EUR (netto-ontvangst)
o Realisatie: 1,1 mio EUR (netto-ontvangst)
Bijkomende investeringsuitgave: 0,1 mio EUR
De hogere investeringsuitgave is te verklaren door het samenspel van volgende
elementen:
o Bijkomende investering ingevolge de kapitaalsverhoging Gaselwest en Figga: +580

kEUR (gefinancierd met het eenmalig dividend FIGGA);
o Het naar achteren verschuiven van investeringsuitgaven en investeringsontvangsten: -

340 kEUR;
o Afgeronde investeringsprojecten waarvan het uiteindelijk geïnvesteerd bedrag lager is

dan gebudgetteerd: -147 kEUR.
 Resultaat op kasbasis:

o Budget: 6,9 mio EUR
o Realisatie: 7,9 mio EUR
Bijkomend resultaat op kasbasis: 1,0 mio EUR
Het bijkomend resultaat op kasbasis is de resultante van:
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o De bijkomende autofinancieringsmarge +1,1 mio EUR;
o De bijkomende investeringsuitgave: +0.1 mio EUR

 Uitstaande schuld:
o Uitstaande schuld per einde 2015: 17,5 mio EUR.

 Netto-positie (=uitstaande schuld verminderd met het resultaat op kasbasis):
o Netto-positie per einde 2015: -9,6 mio EUR.

2.3. De impact van het resultaat per einde 2015 op de meerjarenplanning
De jaarrekening heeft volgende impact op de meerjarenplanning

 De som van het exploitatieresultaat 2014-2019: +1,1 mio EUR.
 De som van de autofinancieringsmarge 2014-2019: +1,1 mio EUR.
 De som van de investeringsuitgaven 2014-2019: +0.4 mio EUR:

o Bijkomende investering ingevolge de kapitaalsverhoging Gaselwest en Figga: +580
kEUR (gefinancierd met het eenmalig dividend FIGGA);

o De afgeronde investeringsprojecten waarvan het uiteindelijk geïnvesteerd bedrag lager
is dan gebudgetteerd: -147 kEUR.

 Resultaat op kasbasis per einde 2019: +0,7 mio EUR (van 2,6 mio EUR naar 3,2 mio EUR):
o Autofinancieringsmarge 2014-2019: +1,1 mio EUR
o Investeringsuitgaven 2014-2019: +0.4 mio EUR

 Uitstaande schuld per einde 2019: ongewijzigd (10,6 mio EUR)
 Netto-positie per einde 2019: +0,7 mio EUR (van -8,0 mio EUR naar -7,3 mio EUR).

De gemeenteraad kan de jaarrekening 2015 vaststellen en kennis nemen van het jaarverslag 2015.
Besproken op het MAT van 21 april 2016.
Besproken in de Commissie Financiën en Algemene Zaken op 11 mei 2016.
Kennis genomen door het college van burgemeester en schepenen op 26 april 2016.
GOEDGEKEURD

3.3. Goedkeuring financieel verslag dienstjaar 2015 – gemeentelijke adviesraden.
3.3.1. Cultuur

De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van
de gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt
voorgelegd.
De culturele raad sloot het werkjaar 2015 af met een batig saldo van 7.755,89 euro. Deze rekening
werd gunstig geadviseerd door de algemene vergadering op 26 april 2016 .

3.3.2. Jeugd
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van
de gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt
voorgelegd.
De jeugdraad sloot het werkjaar 2015 af met een batig saldo van 1312.2 euro. Deze rekening werd
gunstig geadviseerd door de algemene vergadering op 7 februari 2016.

3.3.3. Sport
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van
de gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt
voorgelegd.
De sportraad sloot het werkjaar 2015 af met een batig saldo van 5.078,05 euro . Deze rekening
werd gunstig geadviseerd door de algemene vergadering op 3 mei 2016.

3.3.4. Ontwikkelingssamenwerking.
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De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van
de gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt
voorgelegd.
De rekening Wereldraad werd gunstig geadviseerd door de algemene vergadering op 15 maart
2016 en sluit af met een negatief saldo van 444.7 euro.

3.3.5. Gezin en Welzijn
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van
de gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt
voorgelegd.
De gezins- en welzijnsraad sloot het werkjaar 2015 af met een batig saldo van 2907,21 euro. Deze
rekening werd gunstig geadviseerd door de algemene vergadering op 19 april 2016.

3.3.6. Senioren
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van
de gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt
voorgelegd.
De seniorenadviesraad sloot het werkjaar 2015 af met een batig saldo van 3.849,38 euro . Deze
rekening werd gunstig geadviseerd door  de algemene vergadering op 2 mei 2016.

3.3.7. Kinderopvang.
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van
de gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt
voorgelegd.
Deze rekening 2015 van Loka werd gunstig geadviseerd door de algemene vergadering op 14 april
2016 en sluit af met een batig saldo van 990.81 euro.
GOEDGEKEURD

3.4. Beslissing betreffende het aanbod van FIGGA nopens investering in Eandis Assets.
In haar schrijven 24 maart 2016 vraagt FIGGA de gemeenteraad van Anzegem of zij akkoord kan
gaan met de volgende voorstellen van beslissing:

1. De intekening van FIGGA op de kapitaalsverhoging van Eandis Assests voor een totaal
bedrag van 18.231.100,00 euro. FIGGA zal deze investering financieren door middel van
leningen die ze zelf aangaat bij financiële instellingen (en dus zonder gemeentelijke
waarborg), hierbij rekening houdende met eventuele inbreng van eigen middelen door
gemeenten,

2. De onderschrijving, door FIGGA, voor rekening van de gemeente, van de kapitaalverhoging
van Eandis-Assets voor een proportioneel bedrag van 224.042,43 euro en dit zonder inbreng
van gemeentelijke middelen.

3. Optioneel (voor zover niet alle deelnemers van FIGGA hun toegewezen aandelen wensen te
onderschrijven):  de onderschrijving, door FIGGA, voor rekening van de gemeente, van de
kapitaalsverhoging van Eandis Assests voor een bijkomend bedrag  van maximaal 224.042,43
euro en dit via inbreng van eigen middelen van de gemeente.

Belangrijke punten bij de beoordeling:
 Enkel geldig voor punt 1 en 2:

 Voor de gemeente betreft het hier de mogelijkheid van een bijkomende deelneming en eraan
gerelateerde gereguleerde inkomsten, zonder dat deze de gemeentelijke financiën belast
(geen inbreng van eigen gemeentelijke middelen vereist, geen bijkomende gemeentelijke
schuld en ook geen gevraagde gemeentelijke waarborg);

 Geldig voor punt 1, 2 en 3:
 De impact op de gemeentelijke inkomsten (via bijkomende dividenden) is op heden niet in te

schatten. Deze is immers afhankelijk van de door FIGGA te betalen intrestlasten (op de
lening dewelke zij aangaat om deze deelneming te financieren) en van de algemene
winstbestemming waarover de algemene vergadering van FIGGA beslist;
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 De belangen van de publieke sector binnen Eandis Assets worden nog versterkt. Dit als
tegengewicht tegenover een eventuele privaatrechterlijke vennoot. (: Eandis Assets neemt
een nieuwe rechtsvorm aan, met name “opdrachthoudende vereniging met private
deelname”. )

 Financiële toestand zoals blijkend uit het meerjarenplan:
 MJP 2014-2019 – slechts beperkte budgettaire ruimte;
 gecumuleerd budgettair resultaat per einde 2019 is beperkt en deze ruimte is nodig als

buffer bij eventuele tegenvallers;
 Intekenen op kapitaalsverhoging betekent (op termijn) middelen permanent vastleggen

(verkoop/uittreden is weinig realistisch).
FIGGA maakt ook nog de terechte opmerking dat deze deelneming niet mag verward worden met de
deelneming die de steden en gemeenten zelf rechtstreeks aanhouden in het distributienetbeheer. Hier
betreft het de mogelijkheid dat FIGGA zelf (weliswaar in opdracht van haar deelnemende steden en
gemeenten) aandeelhouder wordt van Eandis Assets.
Het college stelt voor om in te gaan  op vraag 1 en 2 van FIGGA en niet in te gaan op vraag 3
Financiële reflex (enkel geldig voor punt 1 en 2): nihil
GOEDGEKEURD

3.5. Evaluatie subsidiereglement van 3 februari 2015 en goedkeuren aangepast reglement met
ingang van 1 januari 2016.
De gemeenteraad keurde op 3 februari 2015 een toelagereglement goed.

Naast de bestaande subsidieregelingen via puntenreglement die door de diverse adviesraden wordt
verzorgd, wou het gemeentebestuur hiermee een kaderreglement ontwikkelen voor enerzijds
initiatieven die voor bovenvermelde subsidiëring niet in aanmerking komen, of voor initiatieven waarbij
het gemeenschaps- of sfeerbevorderende aspect primeert.
Vroeger bestond er al een rijke traditie van betoelaging allerhande (in natura, tussenkomsten in
recepties, e.d.m.)  en het was   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 was hierbij de bedoeling om:

 de toepassing van het 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 kon 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.
Na één jaar toepassing was het tijd om dit reglement te evalueren. Doorheen het afgelopen jaar werden
een aantal opmerkingen/hiaten genoteerd.  Het is de bedoeling deze nu aan te pakken.

Voorgelegd aan alle adviesraden (behalve LOKA en Wereldraad wegens niet relevant).
Een aantal bijsturingen dringen zich op (zie geel gemarkeerde delen in het reglement).
Besproken in de raadscommissie Financiën en Algemene Zaken op 11 mei 2016.
GOEDGEKEURD
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3.6. Goedkeuring aanpassing algemeen gemeentelijk retributiereglement (afschaffen retributie
op rattengif en kleine aanpassing ivm jeugdactiviteiten)

 Er wordt al geruime tijd door gemeente geen rattengif meer aangekocht met de bedoeling dit
te koop aan te bieden via het loket van Burgerzaken. De voorraad is momenteel bijna volledig
uitgeput. Er zijn thans nog 10 pakjes rattengif die kunnen verkocht worden. Vandaar het
voorstel om deze retributie op te heffen van zodra de voorraad is uitverkocht.

 Op vraag van de Jeugddienst kan ook nog een kleine aanpassing in de boeteclausule
aangebracht worden en dit als volgt:

‘Er wordt een boete aangerekend van 2 euro per kind per jeugdactiviteit indien de ouder niet
tijdig annuleert (dwz 3 werkdagen 1 week op voorhand) behalve indien er een geldige reden is
(sterfgeval tot en met de 2° graad mits overlijdensattest of ziekte mits ziekteattest). Deze
boeteclausule geldt niet voor de speelpleinwerking.’
Ingevolge deze aanpassing is de regeling voor annulatie van activiteiten gelijklopend met
deze in de Buitenschoolse Kinderopvang en in de Sportdienst.
Advies jeugdraad uitgebracht op 15 mei 2016

GOEDGEKEURD

Punt 4. Algemene Zaken
4.1. TMVW:
 Goedkeuring toetreding van de gemeente Anzegem als vennoot in de divisie Aanvullende

Diensten.
 Voordracht van een vertegenwoordiger in directiecomité Aanvullende Diensten
Farys (TMVW) biedt de mogelijkheid om in te stappen in hun A-divisie ‘Aanvullende Diensten’  Deze
divisie, die de wetgeving op de overheidsopdrachten toepast, biedt een brede waaier van producten
en diensten (zie lijst) aan onder de merknaam Creat, waarop de vennoten beroep kunnen doen.  Deze
divisie zal finaal ondergebracht worden in een afzonderlijk intergemeentelijk samenwerkingsverband
(ISV) ‘TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services).
Het aanbod omvat zowel standaard leveringen, diensten en werken als maatwerk en dekt alle
ondersteunende domeinen af.  Meer dan 150 steden, gemeenten en andere organisaties zijn reeds
partner geworden.
Toetreding kan een meerwaarde betekenen voor ons bestuur om opdrachten aan vooraf gekende
voorwaarden te verwerven, met als groot voordeel dat de aankoopprocedures niet meer doorlopen
moeten worden.
Voorwaarde: toetreding als A-vennoot met een kapitaalsinbreng van 1 A-aandeel per volledig 5.000tal
inwoners (nominale waarde aandeel: 1.000,00 euro, voor één vierde te volstorten) + verplicht
opnemen van evenveel F-aandelen (nominale waarde: 25,00 euro eveneens voor één vierde te
volstorten).
Elke A-vennoot krijgt een vertegenwoordiger in het directiecomité Aanvullende diensten (per schijf van
10 A-aandelen 1 vertegenwoordiger met een maximum van 3).
Het OCMW kan, zonder kapitaalsinbreng, eveneens deelnemen via de gemeente. De OCMW-raad
kan hieromtrent op later tijdstip een beslissing nemen.
Werkingskosten: per bestelling wordt een standaardprijs in % aangerekend (niveau is afhankelijk van
de complexiteit van de marktwerking en de te verwachten omzet).  Voorbeeld: 3% voor het leveren
van onderhoudsproducten.
Budget: De benodigde inbreng in Farys (TMVW) om te kunnen toetreden tot de aankoopcentrale
bedraagt 2.050,00 euro en zal bij een eerstvolgende budgetwijziging worden ingeschreven.
VERDAAGD

4.2 Aktename afvaardiging  fractie Eendracht in de raadscommissie Financiën en Algemene
Zaken.
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Op 24 februari 2016 diende Nicolas Duquesnoy zijn ontslag in als gemeenteraadslid. Op de
gemeenteraad van 19 april 2016 werd Amandine Eeckhaut geïnstalleerd als raadslid.
Gezien de heer Duquesnoy ook zetelde in de raadscommissie Financiën en Algemene Zaken,
namens de fractie Eendracht, werd aan deze fractie de vraag gericht wie hem zou vervangen in deze
commissie.
Uit de akte van voordracht (ingediend op 2 mei 2016 blijkt dat de fractie Eendracht raadslid Davy
Demets vermeldt om te zetelen in de voormelde raadscommissie.
De gemeenteraad kan hiervan kennis en akte nemen.
AKTE GENOMEN

Punt 5. Feestelijkheden
Toekennen eenmalige en bijzondere toelage t.b.v. 1250 euro  ter ondersteuning van de
feestelijkheden n.a.v. 80 jaar Heirweg.
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

De Heirweg bestaat dit jaar 80 jaar. Het desbetreffende feestcomité heeft ter dezer gelegenheid een
activiteitenprogramma uitgewerkt voor het weekend van 9 en 10 juli 2016.   Om de realisatie van dit
programma te ondersteunen wordt voorgesteld om   een toelage ten bedrage van   1250 euro toe te
kennen.
GOEDGEKEURD

Punt 6. Sociale Zaken
OCMW-vereniging W13

 Kennisname jaarrekening 2015
 Goedkeuring meerjarenplan
 Kennisname budget 2016

De algemene vergadering van OCMW-vereniging W13 keurde op vrijdag 25 maart jl. de jaarrekening
2015, de  wijziging van  het meerjarenplan 2015-2019 en het voorstel van budget 2016 goed.
Een actualisering van het meerjarenplan en het budget 2016 drong zich op. Belangrijke inkomsten en
uitgaven, o.m. van het Energiehuis, het Regionaal Overleg Sociale Economie en het impulsproject
Regionale Woonclub,… dienen opgenomen te worden.  Andere zaken dienden geactualiseerd te
worden, zoals bv de latere indiensttreding van de personeelsleden.

De raad voor maatschappelijk welzijn nam op 21 april jl. kennis van de jaarrekening 2015, de
aanpassing aan van het meerjarenplan 2015-2019 en het voorstel van budget 2016.

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de jaarrekening 2015 en van het budget 2016 en haar
goedkeuring te hechten aan het gewijzigde meerjarenplan 2015-2019 van W13.
GOEDGEKEURD

Punt 7. Cultuur
Goedkeuring principes opmaak seizoensprogrammatie 2016-2017, bijhorende
ticketprijsbepaling & kortingsformules , samenwerkingsverbanden & publiciteit.
Volledig naar analogie met de voorbije werkjaren wordt door het Gemeenschapscentrum een voorstel
van seizoensprogrammatie 2016-2017 uitgewerkt en dit in uitvoering van het meerjarenplan waarbij
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doelstellingen zijn opgenomen om zoveel mogelijk inwoners aan kunst en  cultuur te laten participeren
dankzij een grote diversiteit in het aanbod en een evenwichtige spreiding over het grondgebied.
De principes tot opmaak van deze programmatie ( rekening houdend met de geraamde

uitkoopsommen en bijhorende technische onkosten van de respectieve producties als  met de te
verwachten inkomsten daaruit)  evenals de bijhorende ticketprijzen & kortingsformules, de plaatselijke
en regionale samenwerkingsverbanden en publicitaire aanpak worden ter goedkeuring voorgelegd .
GOEDGEKEURD

Punt 8. Sport
8.1. Organisatie loopwedstrijd Dwars door Grijsloke 27 augustus 2016: toekennen logistieke
ondersteuning.
Sedert jaar en dag vraagt en ontvangt de loopclub Dwars door Grijsloke logistieke ondersteuning van
het gemeentebestuur. Deze bestaat uit:

 Nadars plaatsen en weghalen: inzet van 2 arbeiders, 2 dagen telkens 4u 480 euro
 Gras maaien en ledigen afvalbakken (wordt meegenomen in de vaste ronde, dus geen extra

kost)
 Opbouw en afbraak terras: 2 arbeiders,2 dagen telkens 4u 480 euro
 Dit jaar wordt ook ten eenmaligen titel het gebruik van een gemeentelijke tent gevraagd

De totale logistieke ondersteuning kan gewaardeerd worden op 1020 euro. In ruil voor het gratis
gebruik van de gemeentelijke tent met logo dient de organisatie promotie te maken voor Anzegemse
streekproducten (eventueel folders/verkoop).
Verder werd er in het verleden, via het toenmalige subsidiereglement Toerisme en Promotie, elk jaar
ook nog een geldelijke ondersteuning van 250 euro gezien (sport).
Aangezien dit de grootte-orde overschrijdt zoals voorzien in het kadersubsidiereglement van heden 17
mei 2016, valt de toekenning van deze betoelaging in natura en geld  onder de bevoegdheid van de
gemeenteraad.
Gunstig advies Sportdienst van  28 april 2016
GOEDGEKEURD

8.2. Bouw gezamenlijke zweminfrastructuur Anzegem-Deerlijk - Goedkeuren
samenwerkingsovereenkomst tussen Deerlijk en Anzegem met regeling van o.a.:

 Aanduiding aanbestedende overheid, opdrachtgever en bouwheer
 Verdeling van de kosten

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Deerlijk en Anzegem m.b.t. de samenwerking
tussen de gemeenten Deerlijk en Anzegem in het kader van de bouw van een nieuwe
zwembadinfrastructuur op het grondgebied van Anzegem gezien ze van oordeel zijn dat deze werken
en de eraan verbonden dienstenopdrachten betreffende deze werken in het algemeen belang dienen
te worden samengevoegd.
PRINCIPIEEL GOEDGEKEURD

Punt 9. Internationale Solidariteit
Kennisgeving van de samenwerking van de gemeente met een partner uit het Zuiden
Binnen de dienst internationale samenwerking groeide al een tijd de idee om een stedenband op te
starten met een partner uit het Zuiden.
In een stedenband engageren twee gemeenten zich om op een duurzame respectvolle wijze met
elkaar samen te werken voor een langere –niet direct bepaalde –periode.
Door het uitwisselen van kennis, ervaringen en informatie is het de bedoeling te komen tot een beter
bestuur, een betere kennis van elkaars problemen en een rechtvaardige oplossing voor de derde
wereldproblematiek .De stedenband is geen doel op zich, maar een model, een manier om zowel het
gemeentebestuur als de bevolking bewust te maken van de mondiale problematiek.
De stedenband wijst de gemeente  ook op haar verantwoordelijkheid om samen de wereld voor
iedereen leefbaarder te maken. Doel is ook om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij dit project.
Ondermeer voor de scholen kan dit een zeer leerrijke ervaring zijn.
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Sedert vorig jaar is werk gemaakt van deze zoektocht en werd er een stuurgroep samengesteld
waarbinnen de eerste stappen vastgelegd zijn in onze zoektocht naar een stedenband met een
gemeente.
Eerste stap was het in kaart brengen van de gemeente, zijnde de sterktes en de zwaktes. Ook werd er
besproken wat de gemeente heeft aan een stedenband met een land in bvb Afrika, wat zit er in voor
ons, wat zijn de voordelen. Vervolgens werden de mogelijke samenwerkingspistes vastgelegd, wat we
te bieden hebben als gemeente. Tenslotte werden de criteria besproken waaraan de mogelijke partner
moet voldoen..

Deze besprekingen resulteerden in het maken van een profielschets waarin de gemeente wordt
voorgesteld alsook de sterktes van de gemeente en de criteria waaraan de partnergemeente moet
voldoen.
Deze schets werd reeds vertaald in het Engels en het Frans. De bedoeling is dat deze schets
verspreid wordt via allerlei kanalen..De volgende stap is dat uit de kandidaturen die binnenkomen een
selectie gemaakt wordt en er daarna een beslissing genomen wordt met welke partnergemeente er
zal worden samengewerkt. Ook zal de bevolking op de hoogte gehouden worden van de vorderingen
die gemaakt worden via de communicatiekanalen die   ter beschikking zijn.

De profielschets steekt in het dossier.
Deze aangelegenheid werd op verschillende vergaderingen van de Wereldraad besproken, de
verslagen zitten in het dossier ter inzage.
GOEDGEKEURD

Punt 10. Personeel
Goedkeuring aanpassing:
10.1.  personeelsformatie
Naar aanleiding van de budgetronde 2016 (besprekingen gevoerd najaar 2015) en recente
ontwikkelingen kwamen een aantal pijnpunten aan de oppervlakte waarbij geconstateerd werd dat het
personeel met de toegemeten capaciteit onvoldoende kan tegemoetkomen aan de eisen die gesteld
worden voor de realisatie van het ambitieuze beleidsprogramma en om tegemoet te komen aan
maatschappelijke evoluties en wijzigende wetgeving.
Daarom stelde het college voor – na afstemming met hoc en boc op 8 april 2016 en met positief
advies MAT op 21 april 2016 – om volgende wijzigingen aan te brengen aan de personeelsformatie:

Cluster Vrije Tijd.
 Loket van het Kind. De halftijdse stafmedewerker die hierrond werkt, kan zich op heden niet ten
volle aan dit belangrijke beleidsitem wijden, gezien zij ook de inschrijvingen in I-school behartigt en
regelmatig ingezet wordt voor administratieve taken in de buitenschoolse kinderopvang. Hierdoor
dreigen belangrijke toelagen verloren te gaan en stagneert het beleid terzake.
 Buitenschoolse Kinderopvang:  (+ 0,8 vte C-niv, + 1,02vte D-niv, +0,3 vte E-niv.)
- deze dienst is bijzonder succesvol en kende tot op heden een ongeziene groei. Er zijn
momenteel maar liefst 9 locaties actief waar kinderen onder het gezag van de gemeentelijke
coördinatoren worden opgevangen, dit zijn 4 erkende locaties en 5 niet erkende.  De coördinatoren
kunnen zich – ingevolge het zware administratieve takenpakket – niet voldoende bezig houden met
hun kerntaak, nl. het coördineren, controleren en leiden van de kinderclubs. Om hieraan tegemoet te
komen is het noodzakelijk om administratieve ondersteuning te voorzien. Een administratief
medewerker voor op 4/5° basis kan hier soelaas bieden.
- Verder het is duidelijk dat het beleid veel belang hecht aan een degelijk uitgebouwde
kinderopvang met een hoog kwalitatief gehalte.

Volgend probleem stelt zich op heden:
Nels:
o Er wordt gemerkt dat er zich – naast de erkende kinderclubs – een aan belang winnend
alternatief circuit ontwikkelt, nl. de niet erkende clubs, zijnde de Nels (of niet erkende locaties).  De
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erkende clubs werden in de vorige legislatuur aangestuurd door de twee voltijdse coördinatoren.
Hieronder ressorteerden ca 9.5 VE(begeleiding) en 0,5 administratie medewerker (die van thuis uit
werkte).
o Tijdens de huidige legislatuur werden de niet-erkende locaties in het leven geroepen, die draaien
op vrijwilligers, pwa’ers en personeel van de scholen waarin ze gevestigd zijn (mits betoelaging -
personeels- en huurtoelage).  Veel meer kinderen worden thans opgevangen met als gevolg dat er
ook heel wat meer inkomsten tegenover staan. Echter, er zijn ook enkele aandachtspunten aan dit
verhaal:
o Het personeel dat in de Nels staat, hoeft niet gekwalificeerd te zijn.   Meestal betreffen het
schoonmaaksters die in het opvangpunt zelf al tewerkgesteld zijn, vrijwilligers (bijv.oma’s) of pwa-ers
(dus tijdelijke werklozen die na verloop van tijd werk vinden, edm). Dit impliceert dat  de coördinatoren
zeer veel aandacht  dienen te hebben voor het goed functioneren van deze clubs en voor het
aanbieden van kwaliteit die in de erkende clubs ook  van toepassing is, ze dienen er ook vaker
aanwezig te zijn dan in de erkende locaties.  Het is immers niet de bedoeling dat er een discrepantie
zou ontstaan tussen het niveau van de erkende en niet erkende locaties.     De inzet van telkens één
gekwalificeerde begeleidster in elke niet-erkende locatie kan hier de oplossing vormen. Dit gebeurt al
voor bepaalde Nels maar zou voor elke club het geval moeten zijn. Deze begeleidsters kunnen dan
het aanspreekpunt vormen voor de vrijwillige begeleiding die functioneert in de betrokken nel.
o Hiervoor zouden het aantal gekwalificeerde begeleidsters opgetrokken worden met 1,02 VTE,
dus tot 11,20 VTE.
o In sommige Nels wordt gewerkt met vrijwilligers. Gezien deze mensen uitstekend werk verrichten
doch soms in september al dienen te stoppen met het leveren van vrijwilligersinzet (ingevolge de
grenzen die gesteld zijn aan het ontvangen van vrijwilligersvergoedingen), wordt voorgesteld om een
aantal uren inzet te voorzien op de personeelsformatie om deze kloof (periode september/december)
te kunnen overbruggen.  Verder is het zo dat pwa-personeel uitvalt, ingevolge het krijgen van een
passende werkaanbieding op de reguliere markt.  Om vlot op deze al dan niet verwachte of
ingeschatte hiaten te kunnen inspelen is het noodzakelijk om een beperkt aantal uur op de formatie in
te plannen.  Hieruit kunnen medewerkers betrekkelijk snel ingezet worden op E-niveau. (E-niveau
gezien we heel snel willen handelen en gekwalificeerd personeel tot de knelpuntberoepen behoort en
niet op korte termijn kan gevonden worden)    Er wordt hiervoor een pakket aan uren voorzien ten
belope van 0,3 VTE/jaar (wat overeenkomt met ca 592u).Enkel in geval van nood zal hieruit geput
worden.
Om te illustreren dat hiertegenover ook hogere inkomsten staan, hebben we de uitgaven en
inkomsten van 2013-2014 en 2015 opgenomen.

 Cultuur (+ 0,3 vte B-niv.)
Ter compensatie van de halftijdse tewerkstelling van een stafmedewerker voor de dienst Toerisme
(vroeger tewerkgesteld voor Cultuur) wordt gevraagd om 5 bijkomende uren inzet voor de
Cultuurdienst toe te kennen.
 Sport (+ 0,5 vte C-niv.)
Er werd begin 2015 een bijkomende halftijdse tewerkstelling gerealiseerd  in de Sportdienst dit voor
de ondersteuning van het ambitieuze sportprogramma.  De inzet van het dure Vlabuspersoneel (via
Bloso) werd drastisch verminderd en er werden meer jobstudenten en vrijwilligers tewerkgesteld voor
de omkadering van de sportkampen. Uit een financiële simulatie blijkt dat de kostprijs voor dit
halftijdse bijkomende personeelslid op C-niveau kan  gedragen worden door de bijkomende inkomsten
die gegenereerd worden via organisatie eigen activiteiten en door de minkosten  inzet Vlabus (via
inzet vrijwilligers Bloso). Zodoende kan deze inzet verankerd worden in de personeelsformatie.
 Toerisme (+ 0,5 vte C-niv.)
Gezien de ambitieuze plannen op vlak van toerisme is het noodzakelijk om een bijkomend halftijds
personeelslid te voorzien in de formatie, dat zich uitsluitend met deze materie zal bezig houden.  In
totaal zal er voltijdse inzet gecreëerd worden voor de dienst Toerisme (eventueel te verdelen over
twee halftijdse medewerkers).

Cluster Infrastructuur
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 Volgend jaar gaat een technisch assistent met pensioen die vooral de kleine karweien, zeg maar
de ‘klusjes’,  in het gemeentelijk patrimonium, behartigt.    Gelet op de principes van behoorlijk bestuur
en teneinde tijdig in de vervanging te voorzien werd begin dit jaar een aanwervingsprocedure
opgestart voor een bijkomend technisch assistent in contractueel verband en dit buiten de formatie.
Deze tewerkstelling werd nog meegenomen in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.  De
aanwerving werd inmiddels gerealiseerd. Het personeelslid in kwestie wordt momenteel opgeleid en
vertrouwd gemaakt met de verschillende gebouwen en hun eigenheid.    In totaal staat het aantal
technisch assistenten in de organieke formatie thans op:
8 vte Statutaire functies (12 vte - 4vte specialistenfuncties – zie supra)
10 vte contractuele functies (+3vt)
Vroeger werden er slechts 7 contractuele functies op de organieke formatie voorzien maar aangezien
de realiteit uitwijst dat het takenpakket van de uitvoerende technische diensten almaar   uitgebreider
wordt, wordt voorgesteld om het aantal contractuele betrekkingen terug naar 10 vte te brengen. Er
worden nog slechts 2,6 vte op de uitdovende formatie voorzien. Indien de gemeente   via
automatisering of afdoende systemen het uitvoerend werk efficiënter kan maken, dan kunnen deze
functies afgebouwd worden.
 Teneinde het hoofd te bieden aan het vele werk dat zich aandient in de Groendienst, wordt
voorgesteld om op jaarbasis een halftijds werkkracht in te schakelen. Deze persoon zou voltijds
ingezet worden van april tot en met oktober van het jaar, hetzij in de meest werkintensieve periode in
deze dienst.

 Het is aangewezen zijn om een aantal bekwame technici die spontaan binnen hun ploeg de
dagdagelijkse leiding nemen en aldus een trekkersrol op zich nemen ingevolge het feit dat ze
onderlegd zijn in hun vakdomein,  de nodige verantwoordelijkheid  toe te kennen. Dit kan zich uiten in
de omzetting van 4 functies techisch .assistent in expertenfuncties op het organogram (D4).
Daartoe worden volgende 4 nieuwe functies gecreëerd:
- Technicus-specialist wegenis en riolering
- Technicus-specialist mechanica
- Technicus-specialist culturele infrastructuur en uitleendienst
- Technicus-specialist begraafplaatsen en bestrijding ongedierte
Dit betreft de omzetting van 4 functies technisch assistent in voormelde deskundigenfuncties.
Deze ingreep die het opnemen van verantwoordelijkheid en beperkte coördinatie inzake uitvoering
van  werken impliceert, is in het leven geroepen om de druk op de werkleider enigszins te
verminderen. Op die manier kan deze zich meer bezig houden met de planning en dagdagelijkse
leiding en werkverdeling.   Het weze hierbij duidelijk dat de leiding van het personeel bij de werkleider
blijft berusten en dat de technici-specialist geen leidinggevende functie uitoefenen.

Cluster Burgerzaken en Welzijn
 Burgerzaken: De inrichting van een volwaardig loket burgerzaken in het Sociaal Huis, betekent
dat alle medewerkers  burgerzaken optimaal  moeten ingezet worden om deze dienstverlening te
garanderen. In deze optiek werd 0,3 VTE buschauffeur (D-niv.) in mindering gebracht en
doorgeschoven naar Burgerzaken (C-niv.). De inzet als buschauffeur werd gecompenseerd via
vrijwilligerswerk waarin door de gemeente geïnvesteerd werd.

o Er wordt gemerkt dat er zich – naast de erkende kinderclubs – een aan belang winnend

10.2.  rechtspositieregeling
Noch de wetgever, noch de gemeente staat stil. Daarom dient de rechtspositieregeling (RPR)
regelmatig aangepast worden. Hierbij werden volgende zaken aangepast:
- Artikel 3.2.1.1.: omgevingsambtena(a)r(en) (nieuwe benaming) wordt/worden geacht Belg te zijn.
- Artikel 3.2.1.3: enkele functiebenamingen werden aangepast
- Artikel 3.2.2.1.: ook externe mobiliteit wordt in deze bijlage opgenomen
- Artikel 3.2.3.1.: het gemeentelijk informatieblad en Facebook werden toegevoegd als kanalen

waar een externe vacature zou bekend gemaakt worden
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- De antidiscriminatiewet bevat een verbod op discriminatie op grond van geslacht,
zwangerschap/bevalling, moederschap, geslachtsverandering en werd uitgebreid naar
transgenders. (Artikel 3.3.1.3) (wettelijke basis: wet van 22 mei 2014 tot wijziging van de wet van
10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de
uitbreiding ervan naar genderidentiteit en expressie (BS 24 juli 2014) en de wet van 22 mei 2014
ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007
ter bestrijding van discriminatie teneinde de daad van discriminatie te bestraffen, BS 24 juli 2014)

- Artikel 3.4.1.1., Artikel 3.4.2.1. en Artikel 3.4.3.1.: aanpassing benaming clusterhoofd en
toevoegen van projecten

- De gemeentesecretaris en financieel beheerder kunnen, door opnemen van hun functie zowel
in de gemeente als het OCMW, een loon van 130% krijgen door het bijkomende takenpakket.
(artikel 7.3.4)

- Volgende artikels werden aangepast naar aanleiding van een verwijzing naar de gesco-
tewerkstelling: 8.2.2.1., 9.2.1. en 9.2.4. (gesco’s bestaan niet meer)

- Artikel 8.3.1.2: tekst: ‘een standpunt van VVSG’ wordt verwijderd uit de tekst gezien deze info
louter informatief was

- Maaltijdcheques: Sinds geruime tijd zijn er geen papieren maaltijdcheques meer in omloop
waardoor aanpassingen dienen te worden doorgevoerd aan artikel 8.6.1.1. (wettelijke basis: KB
26 mei 2015 tot wijziging van het KB van 29 juni 2014 tot wijziging van het KB van 28 november
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 8 juni 2015)

- Erkenning van meemoeders: de adoptie is niet meer noodzakelijk voor meemoeders voor de
vaststelling van de afstammingsband. Een erkenning van het kind is voldoende. (artikel 9.9.1)
(wettelijke basis: wet van 5 mei 2014 houdende  de vaststelling van de afstamming van de
meemoeder, BS 7 juli 2014)

- Artikel 8.6.3.2.: de fietsvergoeding is het bedrag gelijk aan het fiscaal- en sociaal-rechtelijk
vrijgesteld maximumbedrag aan fietsvergoeding per afgelegde kilometer. Het personeelslid zal
niet meer maandelijks minimaal 75% van zijn woon-werkverkeer dienen af te leggen met de fiets
om in aanmerking te komen voor de vergoeding. Per rit van en naar het werk, maximaal 2 per
dag, worden vergoed. Ook gebruik van een elektronische fiets komt in aanmerking voor een
fietsvergoeding.

- Aanpassing procedure borstvoedingsverlof (Artikel 9.11.5.1.): in de RPR was opgenomen dat
indien de arbeidsgeneesheer dit beslist het personeelslid ongeschikt kan bevonden worden om
haar activiteiten verder te zetten en verwijderd dient te worden uit het arbeidsmilieu.
Voor borstvoedingsverlof kunnen volgende maatregelen ook voorgesteld worden door de
bedrijfsarts: tewerkstelling op een aangepaste werkpost, mutatie naar een andere job of
verwijdering uit het arbeidsmilieu.

- Aanpassing bijlage 1 “Bijzondere voorwaarden voor: Aanwerving, Bevordering, Interne en
externe mobiliteit”: uitbreiding van de toegelaten diploma’s voor coördinator buitenschoolse
opvang volgens de richtlijnen van Kind&Gezin, toevoeging van administratief medewerker
toerisme, Bediende buitenschoolse opvang   ook via interne mobiliteit en bevordering mogelijk
maken wegens afschaffing van gesco’s en toevoeging diploma’s volgens richtlijnen Kind&Gezin,
noodambtenaar ook via interne mobiliteit en bevordering mogelijk maken toevoeging van
assistent bediende buitenschoolse kinderopvang, toevoeging van nieuwe functies technicus-
specialist, aanpassing clusterhoofd gemeentelijke infrastructuur en toevoeging van  de
Omgevingsdeskundige volgens decreet omgevingsvergunning van 25 april 2014 en besluit
Vlaamse regering van 27 november betreffende de omgevingsvergunning (en schrapping van
cursieve tekst die niet van toepassing is) (bijlage 1)

- Bijlage 3 “Selectiecommissie en examenprogramma”: toevoeging van nieuwe functies alsook
aanpassing van enkele functies (onder andere benaming volgens formatie, toevoeging van
assessment voor leidinggevende functies) en nummering werd aangepast. (bijlage 3)

- Deontologische code (bijlage 5): De antidiscriminatiewet bevat een verbod op discriminatie op
grond van geslacht, zwangerschap/bevalling, moederschap, geslachtsverandering en werd
uitgebreid naar transgenders. (wettelijke basis: wet van 22 mei 2014 tot wijziging van de wet van
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10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de
uitbreiding ervan naar genderidentiteit en expressie (BS 24 juli 2014) en de wet van 22 mei 2014
ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007
ter bestrijding van discriminatie teneinde de daad van discriminatie te bestraffen, BS 24 juli 2014).
Er werd ook een toevoeging gedaan betreffende de objectiviteit rond personeelsleden, met
name: “Een ambtenaar (die bijvoorbeeld zelf of waarvan de partner een zelfstandige activiteit
uitoefent) mag geen zaken doen met de gemeente. Dat wil zeggen: hij mag geen
overeenkomsten afsluiten in het kader van wetgeving overheidsopdrachten met het
gemeentebestuur.”  Deze toevoeging komt er ingevolge artikel 110 van het gemeentedecreet
alsook de bepalingen vermeld in artikel 27 §1 en § 2, met uitzondering van 4°, en artikel 30 § 4
ook van toepassing zijn voor gemeentelijk personeel.

Positief advies van het MAT van 21 april 2016.
Overlegd in het hoog overlegcomité en het bijzonder onderhandelingscomité op  8 april 2016
Besproken in de raadscommissie Financiën en Algemene Zaken op 11 mei 2016
GOEDGEKEURD

Mededelingen

GESLOTEN ZITTING – GEHEIME STEMMING

Punt 11. Begraafplaatsen
Goedkeuring afwijking retributiereglement d.d. 5 mei 2003 op de begraafplaatsen en verlening
gedeeltelijke teruggave betaalde concessie urnenveld begraafplaats Sint-Jan.
Naar aanleiding van het wegnemen van graven ongekochte grond op het kerkhof Sint-Jan heeft de
familie van ……… een aanvraag gedaan tot ontgraving en hebben ze een grondconcessie
aangekocht om deze persoon te herbegraven, met de bedoeling om bij haar overlijden ook zijn
echtgenote ….. bij te zetten.
Bij nazicht van dit dossier kwamen de diensten tot de vaststelling dat de echtgenote echter   in 2008
(sc.30/04/2008) een concessie urnenveld heeft aangekocht voor haarzelf.
Voorgesteld wordt om voor de bestaande concessie een creditnota, met verrekening van de afgelopen
periode door te voeren en dit te regelen met de betaling van de nieuwe concessie.
GOEDGEKEURD

Punt 12. Beheersovereenkomst gemeente / OCMW
Goedkeuring addendum beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW.
De artikelen 271 van het Gemeentedecreet en van het OCMW-decreet bepalen dat de gemeente en
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) onderling beheersovereenkomsten
kunnen afsluiten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten. In de
beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente en het OCMW voor bepaalde
functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden. Er kan hierbij in eerste instantie
worden gedacht aan een gemeenschappelijke organisatie van de ondersteunende diensten, zoals het
personeelsmanagement, de logistieke diensten, het financieel beheer, de informatisering en het
gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur (Zie J. DUJARDIN, W. SOMERS, L. VAN SUMMEREN
en J. DEBYSER, Praktisch handboek voor Gemeenterecht, Die Keure, 2006, p. 486). Er is in
Anzegem reeds sprake van een goede samenwerking tussen de administraties van de gemeente en
OCMW.
In uitwerking van de afgesloten beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW  is het de
bedoeling dat er  nauw samengewerkt wordt met het oog op de verwezenlijking van de
beleidsdoelstellingen van het OCMW en de sociaal gerelateerde beleidsdoelstellingen van de
gemeente, zoals omschreven in de respectievelijke strategische meerjarenplannen. Het sociaal huis is
verantwoordelijk voor de uitvoering van het OCMW-beleid en het sociaal gerelateerd gemeentebeleid
zoals vastgelegd in de meerjarenplanningen.
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De beheersovereenkomst is een kaderovereenkomst met algemene afspraken omtrent
samenwerking. Indien dit nodig wordt geacht kunnen verdere uitvoeringsmodaliteiten en concrete
afspraken worden afgesproken tussen beide besturen en als addendum aan deze overeenkomst
worden gevoegd.
De opname van de Voorzitter van het OCMW in het College van Burgemeester en Schepenen heeft
de band tussen beide besturen nog versterkt. Het gemeentebestuur en het OCMW wensen hun
krachten te verenigen door intensere samenwerking en een gefaseerde integratie van
ondersteunende diensten, waarbij kennisbundeling, efficiëntie en beheersing van recurrente kosten
worden beoogd. Een nog verder doorgedreven samenwerking tussen beide besturen kan immers
leiden tot schaalvoordelen inzake personeel en financiën om zo een zuinig, efficiënt en effectief beleid
te realiseren ten voordele van de bevolking. Om de samenwerking te formaliseren was  het
aangewezen een beheersovereenkomst zoals mogelijk gemaakt door artikel 271 van het
Gemeentedecreet en van het OCMW-decreet uit te werken tussen gemeente en OCMW.
Op 1 mei 2016 ging de OCMW-secretaris op pensioen. Het Gemeente- en OCMW-decreet werden in
2012 aangepast waardoor het ambt van OCMW-secretaris uitgeoefend kan worden door de titularis
van het ambt van gemeentesecretaris (artikel 76 §3 van het gemeentedecreet). Gemeente en OCMW
Anzegem wensen van deze mogelijkheid gebruik te maken.  Voorgesteld wordt om   de wedde van de
gemeentesecretaris te verhogen met 30% voor de uitoefening van de beide functies.  Het OCMW
betaalt hiervoor geen vergoeding aan de gemeente (er is evenmin een verrekening via de dotatie).
De praktische invulling en afspraken worden later uitgewerkt.
Besproken in de stuurgroep sociaal huis van 11 maart 2016
Overlegd en onderhandeld in het HOC en BOC op 8 april 2016
Besproken in de raadscommissie Financiën en Algemene Zaken op 11 mei 2016
Besproken in het gemeenschappelijk MAT gemeente/OCMW d.d. 21 april 2016
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