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Punt 1.
Goedkeuring verslag gemeenteraad van 14 juni 2016.
GOEDGEKEURD

Punt 2. Financiën
2.1. Vaststelling aanpassing nr 4 meerjarenplan 2014-2021
Volgende aanpassingen worden opgenomen in de 4de aanpassing van het meerjarenplan en de
daaruit voorvloeiende 2de budgetwijzing 2016:

a) Uitbreiding van de scope van het meerjarenplan tot en met 2021
Deze 4de aanpassing van het meerjarenplan en de daaruit vloeiende 2de budgetwijziging 2016 is
ingegeven door de intentie van het bestuur om samen met de gemeente Deerlijk een zwembad te
bouwen. Aangezien de uitgaven mbt het zwembad zich pas zullen voordoen vanaf 2020 (ofte het
zwembad wordt verondersteld operationeel te zijn vanaf 2019), dient, om de financiële haalbaarheid
van deze investering aan te tonen, de scope van het meerjarenplan te worden uitgebreid.

De regelgeving zegt het volgende omtrent de mogelijke scope van het meerjarenplan:
“Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget 2016,
moet het bestuur in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot 2019
opnemen, maar kan het er ook voor kiezen om de financiële nota met één of twee jaar te verlengen,
maximaal tot en met het financiële boekjaar 2021. Ook de volgende jaren kan een dergelijke
verlenging gebeuren. De financiële nota mag bij een dergelijke verlenging echter nooit meer dan zes
toekomstige boekjaren bevatten (inclusief het jaar van het budget) en ook nooit minder dan drie
toekomstige boekjaren (inclusief het jaar van het budget).”
De scope van deze vierde aanpassing van het meerjarenplan zal uitgebreid worden tem 2021 en dit
om de impact van de bouw van een zwembad maximaal in te calculeren.

b) De incorporatie van de cijfers van de jaarrekening 2015
Het vertrekpunt voor deze 4de aanpassing van het meerjarenplan is dus de 3de aanpassing van het
meerjarenplan, aangepast met de cijfers van de jaarrekening 2015. Zoals reeds aangegeven naar
aanleiding van de vaststelling van de jaarrekening 2015, resulteert dit in volgende kengetallen per
einde 2019:

 AFM: 432 kEUR;
 Som van AFM 2014-2019: 13,1 mio EUR;
 Investeringsbudget 2014-2019: 17,8 mio EUR;
 RoK: 3,3 mio EUR;
 Uitstaande schuld: 10,6 mio EUR;
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 Netto-positie: -7,3 mio EUR.
AMJP (3) + JR 2015 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
exploitatieresultaat 2.970.741 3.541.351 9.763.703 2.658.555 2.492.387 2.187.077
autofinancieringsmarge 1.129.745 1.807.827 8.038.774 928.585 743.904 432.186
investeringsrekening -4.105.454 1.126.845 -5.187.440 -4.315.737 -3.322.208 -1.968.211
resultaat op kasbasis 7.985.119 5.009.410 7.944.082 5.450.903 4.543.090 3.846.567 3.293.936
uitstaande schuld 21.114.255 19.273.259 17.539.734 15.814.805 14.084.822 12.336.340 10.581.449
netto-positie -13.129.136 -14.263.849 -9.595.652 -10.363.902 -9.541.732 -8.489.773 -7.287.513

c) Extrapolatie van het meerjarenplan tot 2025 – gehanteerde uitgangspunten
In een volgende stap worden de ramingen geëxtrapoleerd tot en met 2025.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten voor het ramen van de
toekomstige evolutie van de kosten en de opbrengsten.
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Gehanteerde uitgangspunten inzake evolutie opbrengsten en kosten AFM: evolutie
2019 -> 2025

(in kEUR)
Gemeentefonds -> +3,5% 667

Overige gemeentefondsgerelateerde toelagen (Elia, VBP) -> ongewijzigd 0
APB -> incalculeren gevolgen tax shift (pas op kruissnelheid in 2021).
In 2021 vertegenwoordigt de tax-shift 9,2% van de APB-capaciteit
APB -> stijgingspercentage voor tax shift beperkt tot 1,5% (opmerking: een
sterke stijging van de APB samen een stijging van het gemeentefonds met
3,5% kan logisch niet onderbouwd worden)
=> APB stijgt in de periode 2019-2025 jaarlijks gemiddeld 0,54%
OOV -> stijgings% van 1,5% 500
gemeentelijke belastingen -> ongewijzigd 0
Inkomsten uit FVA -> ongewijzigd 0
Verdere schuldafbouw 919
Toelage andere entiteiten (Politie, Brandweer, OCMW, Leiedal,
Kerkfabrieken) -> +2% per jaar -323
Personeel en pensioenen

één indexering op jaarbasis -> +2% per jaar
geldelijke en functionele anciënniteit -> +1% per jaar
werkgeversbijdrage vanaf 2020 = 34% (ipv 31% tem 2019) (2019->2020:
+9,7%)

Personeel - maaltijdcheques -> ongewijzigd
Personeel - penioenen contractuelen -> ongewijzigd
Personeel - AKTIVA-uitkering -> ongewijzigd
Personeel - Responsabiliseringsbijdrage = 0
Personeel - toelage weerwerkgesco's -> ongewijzigd
Werkingsuitgaven diensten -> ongewijzigd
Werkingsontvangsten diensten -> ongewijzigd
Patrimonium: Elektriciteit -> +2% -57
Patrimonium: Onderhoud en herstellingen -> +2% -18
Uitbestede diensten -> +2% -96
Verzekeringen -> +2% -22
Afvalbeheer -> +2% per jaar (statutaire kosten en verwerkingskosten) -162
Geen verkiezingen in 2025 15
Geen ontv uit schadevergoeding heropbouw kerk (: "éénmalig effect
2019") -207

AFM: evolutie 2019 -> 2025 (in kEUR) 261

AFM AMJP2014-2019 (3) 432
AFM 2025 obv extrapolatie en voor inv/leningen 693

Uitbreiding van het meerjarenplan met de horizon 2020-2025

193

-1.148

0

0

De gehanteerde uitgangspunten doen de autofinancieringsmarge in 2025 dus stijgen tot 693 kEUR.

d) Ingecalculeerde nieuwe beslissingen en evoluties – bouw zwembad
Momenteel wordt de optie uitgewerkt waarbij Farys de partner wordt voor de bouw en uitbating van
het zwembad (te financieren door de gemeenten Deerlijk en Anzegem).
Begin 2016 lichtte Farys de financiële impact van een dergelijk investeringsproject toe.
Er werden 4 scenario’s aangereikt door Farys.



Beknopt verslag gemeenteraad

4/24

In de aanpassing van het meerjarenplan wordt het 4de scenario zoals aangereikt door Farys
weerhouden, maar met vermindering van de onvoorziene kosten met 250.000 EUR.
Scenario Budget Technieken Opties

Scenario 4 5.909.095
Geavanceerde WKK, LED, PV-panelen,
zonneboiler, zwembadafdekking

Instructiebad 5m x 10m en
cafetaria (max 150m²)

Bovendien wordt er rekening gehouden met een mogelijke subsidie tbv 750.000 EUR.

Wat de financieringswijze van deze investering betreft, werd die financieringswijze weerhouden die
een zo laag mogelijke impact heeft op de toekomstige autofinancieringsmarge en tegelijkertijd
gedragen kan worden binnen het resultaat op kasbasis. Meerbepaald is dit de optie samenwerking
met Farys, met prefinanciering van het investeringsbedrag, zonder aangaan van een bijkomende
lening.
De financiële impact van deze optie op de meerjarenplanning is de volgende:

Leasing Toegestane
lening

Aangegan
e lening

gemeente via Farys met prefinanciering/zonder lening -124.378 -2.579.548 2.579.548 -2.579.548 - -2.825.076 2.579.548

Samenvatting AFM in 2021 Inv tem 2021 Andere (liq) tem 2021 RoK in 2021 benodigde middelen
in kas per einde 2019

e) Ingecalculeerde nieuwe beslissingen en evoluties - overige
Naast de impact van de bouw van een zwembad, werd het meerjarenplan ook nog aangevuld met
volgende evoluties en volgende beslissingen:

AFM 2025 inv 2016 ->
2025

RoK 2025

A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: financiële leasing -146.455 -2.579.548 -878.730
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: toegestane lening 146.455 0 -1.700.818
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - toetreding TMVW 0 -2.500 -2.500
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - inkomsten verkoop grond (1/2de) 0 100.000 100.000
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - exploitatie -137.931 0 -776.700
GBB_0104 Brandweerkazerne (Deerlijk + Anzegem): totaal = 3,7 mio EUR / aandeel Anzegem = 1,85 mio EUR 0 -1.350.000 -1.350.000
A_1.4.1.6. Herdenkingsheuvel - bijk uitgaven (aankoop in inrichting) 0 -13.500 -13.500
A_1.6.1.3. Lendedreef - kantine - bijk uitgaven 0 -45.000 -45.000
A_1.6.1.3. Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen 0 -71.050 -71.050
A_3.1.2.6. Inrichting tehniekklassen 0 -5.000 -5.000
A_4.1.3.1. Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Vichtesteenweg) 0 0 0
A_7.1.1.2. De Zachte Ring - verrijkende elementen 0 -60.000 -60.000
A_7.1.1.2. De Zachte Ring: Waelskerke toevoegen aan "de zachte ring" 0 -50.000 -50.000
A_7.1.1.2. De Zachte Ring - verschuiving expl vs inv 0 5.000 0
A_7.2.2.2. Niet doven OV 0 0 -356.108
A_7.2.2.2. Duurzaam beheer patr: Bibliotheek - Anzegem (ketel) 1.953 0 15.624
A_7.2.2.2. Duurzaam beheer patr: De Linde -  renovatie stookplaats 2.159 0 17.272
A_7.2.2.2. Duurzaam beheer patr: Sporthal – relighting 9.717 0 72.771
A_7.2.3.1. Verkoop appartementen Oudstrijdersstraat 0 300.000 300.000
A_7.2.3.1. Verkoop buitenspeelruimte vooraan De Linde 0 50.000 50.000
A_7.2.3.1. Verkoop site oude brandweerkazerne 0 300.000 300.000
A_7.2.3.1. Verkoop deelgemeentehuis Ingooigem 0 156.000 156.000
A_7.2.3.1. Verkoop site Hertog van Brabant 0 -350.000 -350.000
A_7.2.3.1. Verkoop loods Ingooigem 0 0 0
A_7.2.3.1. Verkoop De Speldoorn 0 0 0
A_2.2.1.2 Schrappen inv-uitgaven: techn onkruidbestr 0 90.000 90.000
A_6.3.3.2. Schrappen inv-uitgaven: project Sint-Janskerk 0 185.000 185.000
A_7.3.2.4. Schrappen inv-uitgaven: containerparken 0 200.000 200.000
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 0,8 VTE administratief medewerker ('C) -41.768 0 -351.441
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 1 bgl.met de juiste kwalificaties 0,52 VTE (D) -26.110 0 -216.345
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,5 VTE adm medewerker('C) -26.606 0 -223.973
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,13 stafmedewerker (B) -10.858 0 -92.899
GBB_PERS gemeenschappelijke decretale graad - secretaris -32.619 0 -278.264
GBB_ALGFIN Bijkomende ontv - intrest op bedragen schadevergoeding 0 0 168.250
GBB_ALGFIN Belasting op masten en pylonen 137.500 0 1.375.000
Effect op meerjarenplan -124.563 -3.140.598 -3.792.411

Opgenomen beslissingen
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f) Evolutie van de kengetallen naar aanleiding van de 4de aanpassing van het meerjarenplan
De 4de aanpassing van het meerjarenplan doet de kengetallen per einde 2019 als volgt evolueren:

 AFM: 514 kEUR (+ 82 kEUR)
 Som van AFM 2014-2019: 13,5 mio EUR (+380 kEUR)
 Investeringsbudget 2014-2019: 21,2 mio EUR (+3,4 mio EUR)
 RoK: 228 kEUR (-3,1 mio EUR)
 Uitstaande schuld: 10,6 mio EUR (ongewijzigd)
 Netto-positie: -10,4 mio EUR (-3,1 mio EUR)

AMJP (4) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
exploitatieresultaat 2 970 741 3 541 351 9 876 821 2 742 581 2 588 298 2 269 233
autofinancieringsmarge 1 129 745 1 807 827 8 151 892 1 012 610 839 816 514 342
investeringsrekening -4 105 454 1 126 845 -5 893 165 -5 368 419 -4 462 049 -2 510 560
resultaat op kasbasis 7 985 119 5 009 410 7 944 082 4 858 297 2 981 827 1 241 373 228 549
uitstaande schuld 21 114 255 19 273 259 17 539 734 15 814 805 14 084 822 12 336 340 10 581 449
netto-positie -13 129 136 -14 263 849 -9 595 652 -10 956 508 -11 102 996 -11 094 967 -10 352 900

AMJP (3) + JR 2015 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
exploitatieresultaat 2 970 741 3 541 351 9 763 703 2 658 555 2 492 387 2 187 077
autofinancieringsmarge 1 129 745 1 807 827 8 038 774 928 585 743 904 432 186
investeringsrekening -4 105 454 1 126 845 -5 187 440 -4 315 737 -3 322 208 -1 968 211
resultaat op kasbasis 7 985 119 5 009 410 7 944 082 5 450 903 4 543 090 3 846 567 3 293 936
uitstaande schuld 21 114 255 19 273 259 17 539 734 15 814 805 14 084 822 12 336 340 10 581 449
netto-positie -13 129 136 -14 263 849 -9 595 652 -10 363 902 -9 541 732 -8 489 773 -7 287 513

Verschil 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
exploitatieresultaat 0 0 113 118 84 025 95 911 82 156
autofinancieringsmarge 0 0 113 118 84 025 95 911 82 156
investeringsrekening 0 0 -705 724 -1 052 683 -1 139 842 -542 349
resultaat op kasbasis 0 0 -592 606 -1 561 263 -2 605 194 -3 065 386
uitstaande schuld 0 0 0 0 0 0
netto-positie 0 0 -592 606 -1 561 263 -2 605 194 -3 065 386

In 2025 evolueren deze kengetallen als volgt:
 AFM: 569 kEUR
 RoK: 2,7 mio EUR

AMJP (4) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
exploitatieresultaat 1 779 808 1 680 409 1 673 586 1 629 211 1 593 251 1 598 270
autofinancieringsmarge 62 145 46 341 472 909 502 924 503 664 568 600
investeringsrekening 300 000 0 0 0 0 0
resultaat op kasbasis 590 695 637 035 1 109 945 1 612 869 2 116 532 2 685 132
uitstaande schuld 8 863 787 7 229 719 6 034 771 4 908 483 3 818 895 2 789 225
netto-positie -8 273 092 -6 592 683 -4 924 826 -3 295 614 -1 702 363 -104 093
Er dient opgemerkt te worden dat er bij deze aanpassing van het meerjarenplan voor de periode
2020-2025 geen nieuwe investeringen werden ingecalculeerd. Deze AFM en dit RoK geven dan ook
meteen de investeringsruimte aan voor de volgende legislatuur.
Zuiver ter informatieven titel werd er wel een simulatie gemaakt van welke investeringsuitgaven in de
volgende legislatuur mogelijk zijn rekening houdende met het resultaat van deze aanpassing van het
meerjarenplan. Daaruit is gebleken dat een jaarlijks investeringsbudget van 1,25 mio EUR zeker
haalbaar is. Dit komt neer op een investeringsbudget van 7,5 mio EUR over de volledige volgende
legislatuur (2020-2025). Deze nieuwe investeringsuitgaven dienen onder andere gefinancierd te
worden met bijkomende leningen. Wordt er uitgegaan van het standpunt dat het resultaat op kasbasis
(RoK) nooit lager dan 300 kEUR mag zijn, dan dient er, om deze investeringen mogelijk te maken,
voor een bedrag van 6,25 mio EUR geleend te worden. Bijkomende leningen genereren natuurlijk ook
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bijkomende leningslasten, dewelke gedragen dienen te worden binnen de AFM. Bijkomende leningen
tbv 6,25 mio EUR (leningstermijn = 20 jaar en intrest = 3,5%) doen de autofinancieringsmarge (AFM)
in 2025 dalen tot 199 kEUR. Tenslotte wordt ook de netto-positie beïnvloed. Op basis van
bovenstaande simulatie bedraagt deze -8,1 mio EUR per einde 2025.
AMJP (4) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
exploitatieresultaat 1 779 808 1 645 409 1 596 073 1 519 527 1 456 232 1 428 174
autofinancieringsmarge 62 145 -24 020 314 597 274 251 211 665 199 204
investeringsrekening -950 000 -1 250 000 -1 250 000 -1 250 000 -1 250 000 -1 250 000
resultaat op kasbasis 340 695 316 674 381 271 305 522 367 187 316 391
uitstaande schuld 9 863 787 9 444 357 9 168 609 8 823 333 8 678 766 8 449 796
netto-positie -9 523 092 -9 127 683 -8 787 338 -8 517 811 -8 311 579 -8 133 405

Gunstig advies M.A.T. (29/06/2016)
Ontwerp goedgekeurd door het schepencollege op 21 juni 2016.
Besproken in de Commissie Financiën en Algemene Zaken op 6 juli 2016.
GOEDGEKEURD

2.2. Vaststelling budgetwijziging 2-2016
Volgende aanpassingen worden opgenomen in de 4de aanpassing van het meerjarenplan en de
daaruit voorvloeiende 2de budgetwijzing 2016:

g) Uitbreiding van de scope van het meerjarenplan tot en met 2021
Deze 4de aanpassing van het meerjarenplan en de daaruit vloeiende 2de budgetwijziging 2016 is
ingegeven door de intentie van het bestuur om samen met de gemeente Deerlijk een zwembad te
bouwen. Aangezien de uitgaven mbt het zwembad zich pas zullen voordoen vanaf 2020 (ofte het
zwembad wordt verondersteld operationeel te zijn vanaf 2019), dient, om de financiële haalbaarheid
van deze investering aan te tonen, de scope van het meerjarenplan te worden uitgebreid.

De regelgeving zegt het volgende omtrent de mogelijke scope van het meerjarenplan:
“Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget 2016,
moet het bestuur in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot 2019
opnemen, maar kan het er ook voor kiezen om de financiële nota met één of twee jaar te verlengen,
maximaal tot en met het financiële boekjaar 2021. Ook de volgende jaren kan een dergelijke
verlenging gebeuren. De financiële nota mag bij een dergelijke verlenging echter nooit meer dan zes
toekomstige boekjaren bevatten (inclusief het jaar van het budget) en ook nooit minder dan drie
toekomstige boekjaren (inclusief het jaar van het budget).”
De scope van deze vierde aanpassing van het meerjarenplan zal uitgebreid worden tem 2021 en dit
om de impact van de bouw van een zwembad maximaal in te calculeren.

h) De incorporatie van de cijfers van de jaarrekening 2015
Het vertrekpunt voor deze 4de aanpassing van het meerjarenplan is dus de 3de aanpassing van het
meerjarenplan, aangepast met de cijfers van de jaarrekening 2015. Zoals reeds aangegeven naar
aanleiding van de vaststelling van de jaarrekening 2015, resulteert dit in volgende kengetallen per
einde 2019:

 AFM: 432 kEUR;
 Som van AFM 2014-2019: 13,1 mio EUR;
 Investeringsbudget 2014-2019: 17,8 mio EUR;
 RoK: 3,3 mio EUR;
 Uitstaande schuld: 10,6 mio EUR;
 Netto-positie: -7,3 mio EUR.
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AMJP (3) + JR 2015 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
exploitatieresultaat 2.970.741 3.541.351 9.763.703 2.658.555 2.492.387 2.187.077
autofinancieringsmarge 1.129.745 1.807.827 8.038.774 928.585 743.904 432.186
investeringsrekening -4.105.454 1.126.845 -5.187.440 -4.315.737 -3.322.208 -1.968.211
resultaat op kasbasis 7.985.119 5.009.410 7.944.082 5.450.903 4.543.090 3.846.567 3.293.936
uitstaande schuld 21.114.255 19.273.259 17.539.734 15.814.805 14.084.822 12.336.340 10.581.449
netto-positie -13.129.136 -14.263.849 -9.595.652 -10.363.902 -9.541.732 -8.489.773 -7.287.513

i) Extrapolatie van het meerjarenplan tot 2025 – gehanteerde uitgangspunten
In een volgende stap worden de ramingen geëxtrapoleerd tot en met 2025.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten voor het ramen van de
toekomstige evolutie van de kosten en de opbrengsten.
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Gehanteerde uitgangspunten inzake evolutie opbrengsten en kosten AFM: evolutie
2019 -> 2025

(in kEUR)
Gemeentefonds -> +3,5% 667

Overige gemeentefondsgerelateerde toelagen (Elia, VBP) -> ongewijzigd 0
APB -> incalculeren gevolgen tax shift (pas op kruissnelheid in 2021).
In 2021 vertegenwoordigt de tax-shift 9,2% van de APB-capaciteit
APB -> stijgingspercentage voor tax shift beperkt tot 1,5% (opmerking: een
sterke stijging van de APB samen een stijging van het gemeentefonds met
3,5% kan logisch niet onderbouwd worden)
=> APB stijgt in de periode 2019-2025 jaarlijks gemiddeld 0,54%
OOV -> stijgings% van 1,5% 500
gemeentelijke belastingen -> ongewijzigd 0
Inkomsten uit FVA -> ongewijzigd 0
Verdere schuldafbouw 919
Toelage andere entiteiten (Politie, Brandweer, OCMW, Leiedal,
Kerkfabrieken) -> +2% per jaar -323
Personeel en pensioenen

één indexering op jaarbasis -> +2% per jaar
geldelijke en functionele anciënniteit -> +1% per jaar
werkgeversbijdrage vanaf 2020 = 34% (ipv 31% tem 2019) (2019->2020:
+9,7%)

Personeel - maaltijdcheques -> ongewijzigd
Personeel - penioenen contractuelen -> ongewijzigd
Personeel - AKTIVA-uitkering -> ongewijzigd
Personeel - Responsabiliseringsbijdrage = 0
Personeel - toelage weerwerkgesco's -> ongewijzigd
Werkingsuitgaven diensten -> ongewijzigd
Werkingsontvangsten diensten -> ongewijzigd
Patrimonium: Elektriciteit -> +2% -57
Patrimonium: Onderhoud en herstellingen -> +2% -18
Uitbestede diensten -> +2% -96
Verzekeringen -> +2% -22
Afvalbeheer -> +2% per jaar (statutaire kosten en verwerkingskosten) -162
Geen verkiezingen in 2025 15
Geen ontv uit schadevergoeding heropbouw kerk (: "éénmalig effect
2019") -207

AFM: evolutie 2019 -> 2025 (in kEUR) 261

AFM AMJP2014-2019 (3) 432
AFM 2025 obv extrapolatie en voor inv/leningen 693

Uitbreiding van het meerjarenplan met de horizon 2020-2025

193

-1.148

0

0

De gehanteerde uitgangspunten doen de autofinancieringsmarge in 2025 dus stijgen tot 693 kEUR.

j) Ingecalculeerde nieuwe beslissingen en evoluties – bouw zwembad
Momenteel wordt de optie uitgewerkt waarbij Farys de partner wordt voor de bouw en uitbating van
het zwembad (te financieren door de gemeenten Deerlijk en Anzegem).
Begin 2016 lichtte Farys de financiële impact van een dergelijk investeringsproject toe.
Er werden 4 scenario’s aangereikt door Farys.
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In de aanpassing van het meerjarenplan wordt het 4de scenario zoals aangereikt door Farys
weerhouden, maar met vermindering van de onvoorziene kosten met 250.000 EUR.
Scenario Budget Technieken Opties

Scenario 4 5.909.095
Geavanceerde WKK, LED, PV-panelen,
zonneboiler, zwembadafdekking

Instructiebad 5m x 10m en
cafetaria (max 150m²)

Bovendien wordt er rekening gehouden met een mogelijke subsidie tbv 750.000 EUR.

Wat de financieringswijze van deze investering betreft, werd die financieringswijze weerhouden die
een zo laag mogelijke impact heeft op de toekomstige autofinancieringsmarge en tegelijkertijd
gedragen kan worden binnen het resultaat op kasbasis. Meerbepaald is dit de optie samenwerking
met Farys, met prefinanciering van het investeringsbedrag, zonder aangaan van een bijkomende
lening.
De financiële impact van deze optie op de meerjarenplanning is de volgende:

Leasing Toegestane
lening

Aangegan
e lening

gemeente via Farys met prefinanciering/zonder lening -124.378 -2.579.548 2.579.548 -2.579.548 - -2.825.076 2.579.548

Samenvatting AFM in 2021 Inv tem 2021 Andere (liq) tem 2021 RoK in 2021 benodigde middelen
in kas per einde 2019

k) Ingecalculeerde nieuwe beslissingen en evoluties - overige
Naast de impact van de bouw van een zwembad, werd het meerjarenplan ook nog aangevuld met
volgende evoluties en volgende beslissingen:

AFM 2025 inv 2016 ->
2025

RoK 2025

A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: financiële leasing -146.455 -2.579.548 -878.730
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: toegestane lening 146.455 0 -1.700.818
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - toetreding TMVW 0 -2.500 -2.500
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - inkomsten verkoop grond (1/2de) 0 100.000 100.000
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - exploitatie -137.931 0 -776.700
GBB_0104 Brandweerkazerne (Deerlijk + Anzegem): totaal = 3,7 mio EUR / aandeel Anzegem = 1,85 mio EUR 0 -1.350.000 -1.350.000
A_1.4.1.6. Herdenkingsheuvel - bijk uitgaven (aankoop in inrichting) 0 -13.500 -13.500
A_1.6.1.3. Lendedreef - kantine - bijk uitgaven 0 -45.000 -45.000
A_1.6.1.3. Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen 0 -71.050 -71.050
A_3.1.2.6. Inrichting tehniekklassen 0 -5.000 -5.000
A_4.1.3.1. Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Vichtesteenweg) 0 0 0
A_7.1.1.2. De Zachte Ring - verrijkende elementen 0 -60.000 -60.000
A_7.1.1.2. De Zachte Ring: Waelskerke toevoegen aan "de zachte ring" 0 -50.000 -50.000
A_7.1.1.2. De Zachte Ring - verschuiving expl vs inv 0 5.000 0
A_7.2.2.2. Niet doven OV 0 0 -356.108
A_7.2.2.2. Duurzaam beheer patr: Bibliotheek - Anzegem (ketel) 1.953 0 15.624
A_7.2.2.2. Duurzaam beheer patr: De Linde -  renovatie stookplaats 2.159 0 17.272
A_7.2.2.2. Duurzaam beheer patr: Sporthal – relighting 9.717 0 72.771
A_7.2.3.1. Verkoop appartementen Oudstrijdersstraat 0 300.000 300.000
A_7.2.3.1. Verkoop buitenspeelruimte vooraan De Linde 0 50.000 50.000
A_7.2.3.1. Verkoop site oude brandweerkazerne 0 300.000 300.000
A_7.2.3.1. Verkoop deelgemeentehuis Ingooigem 0 156.000 156.000
A_7.2.3.1. Verkoop site Hertog van Brabant 0 -350.000 -350.000
A_7.2.3.1. Verkoop loods Ingooigem 0 0 0
A_7.2.3.1. Verkoop De Speldoorn 0 0 0
A_2.2.1.2 Schrappen inv-uitgaven: techn onkruidbestr 0 90.000 90.000
A_6.3.3.2. Schrappen inv-uitgaven: project Sint-Janskerk 0 185.000 185.000
A_7.3.2.4. Schrappen inv-uitgaven: containerparken 0 200.000 200.000
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 0,8 VTE administratief medewerker ('C) -41.768 0 -351.441
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 1 bgl.met de juiste kwalificaties 0,52 VTE (D) -26.110 0 -216.345
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,5 VTE adm medewerker('C) -26.606 0 -223.973
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,13 stafmedewerker (B) -10.858 0 -92.899
GBB_PERS gemeenschappelijke decretale graad - secretaris -32.619 0 -278.264
GBB_ALGFIN Bijkomende ontv - intrest op bedragen schadevergoeding 0 0 168.250
GBB_ALGFIN Belasting op masten en pylonen 137.500 0 1.375.000
Effect op meerjarenplan -124.563 -3.140.598 -3.792.411

Opgenomen beslissingen
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l) Evolutie van de kengetallen naar aanleiding van de 4de aanpassing van het meerjarenplan
De 4de aanpassing van het meerjarenplan doet de kengetallen per einde 2019 als volgt evolueren:

 AFM: 514 kEUR (+ 82 kEUR)
 Som van AFM 2014-2019: 13,5 mio EUR (+380 kEUR)
 Investeringsbudget 2014-2019: 21,2 mio EUR (+3,4 mio EUR)
 RoK: 228 kEUR (-3,1 mio EUR)
 Uitstaande schuld: 10,6 mio EUR (ongewijzigd)
 Netto-positie: -10,4 mio EUR (-3,1 mio EUR)

AMJP (4) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
exploitatieresultaat 2 970 741 3 541 351 9 876 821 2 742 581 2 588 298 2 269 233
autofinancieringsmarge 1 129 745 1 807 827 8 151 892 1 012 610 839 816 514 342
investeringsrekening -4 105 454 1 126 845 -5 893 165 -5 368 419 -4 462 049 -2 510 560
resultaat op kasbasis 7 985 119 5 009 410 7 944 082 4 858 297 2 981 827 1 241 373 228 549
uitstaande schuld 21 114 255 19 273 259 17 539 734 15 814 805 14 084 822 12 336 340 10 581 449
netto-positie -13 129 136 -14 263 849 -9 595 652 -10 956 508 -11 102 996 -11 094 967 -10 352 900

AMJP (3) + JR 2015 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
exploitatieresultaat 2 970 741 3 541 351 9 763 703 2 658 555 2 492 387 2 187 077
autofinancieringsmarge 1 129 745 1 807 827 8 038 774 928 585 743 904 432 186
investeringsrekening -4 105 454 1 126 845 -5 187 440 -4 315 737 -3 322 208 -1 968 211
resultaat op kasbasis 7 985 119 5 009 410 7 944 082 5 450 903 4 543 090 3 846 567 3 293 936
uitstaande schuld 21 114 255 19 273 259 17 539 734 15 814 805 14 084 822 12 336 340 10 581 449
netto-positie -13 129 136 -14 263 849 -9 595 652 -10 363 902 -9 541 732 -8 489 773 -7 287 513

Verschil 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
exploitatieresultaat 0 0 113 118 84 025 95 911 82 156
autofinancieringsmarge 0 0 113 118 84 025 95 911 82 156
investeringsrekening 0 0 -705 724 -1 052 683 -1 139 842 -542 349
resultaat op kasbasis 0 0 -592 606 -1 561 263 -2 605 194 -3 065 386
uitstaande schuld 0 0 0 0 0 0
netto-positie 0 0 -592 606 -1 561 263 -2 605 194 -3 065 386

In 2025 evolueren deze kengetallen als volgt:
 AFM: 569 kEUR
 RoK: 2,7 mio EUR

AMJP (4) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
exploitatieresultaat 1 779 808 1 680 409 1 673 586 1 629 211 1 593 251 1 598 270
autofinancieringsmarge 62 145 46 341 472 909 502 924 503 664 568 600
investeringsrekening 300 000 0 0 0 0 0
resultaat op kasbasis 590 695 637 035 1 109 945 1 612 869 2 116 532 2 685 132
uitstaande schuld 8 863 787 7 229 719 6 034 771 4 908 483 3 818 895 2 789 225
netto-positie -8 273 092 -6 592 683 -4 924 826 -3 295 614 -1 702 363 -104 093

Er dient opgemerkt te worden dat er bij deze aanpassing van het meerjarenplan voor de periode
2020-2025 geen nieuwe investeringen werden ingecalculeerd. Deze AFM en dit RoK geven dan ook
meteen de investeringsruimte aan voor de volgende legislatuur.
Zuiver ter informatieven titel werd er wel een simulatie gemaakt van welke investeringsuitgaven in de
volgende legislatuur mogelijk zijn rekening houdende met het resultaat van deze aanpassing van het
meerjarenplan. Daaruit is gebleken dat een jaarlijks investeringsbudget van 1,25 mio EUR zeker
haalbaar is. Dit komt neer op een investeringsbudget van 7,5 mio EUR over de volledige volgende
legislatuur (2020-2025). Deze nieuwe investeringsuitgaven dienen onder andere gefinancierd te
worden met bijkomende leningen. Wordt er uitgegaan van het standpunt dat het resultaat op kasbasis
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(RoK) nooit lager dan 300 kEUR mag zijn, dan dient er, om deze investeringen mogelijk te maken,
voor een bedrag van 6,25 mio EUR geleend te worden. Bijkomende leningen genereren natuurlijk ook
bijkomende leningslasten, dewelke gedragen dienen te worden binnen de AFM. Bijkomende leningen
tbv 6,25 mio EUR (leningstermijn = 20 jaar en intrest = 3,5%) doen de autofinancieringsmarge (AFM)
in 2025 dalen tot 199 kEUR. Tenslotte wordt ook de netto-positie beïnvloed. Op basis van
bovenstaande simulatie bedraagt deze -8,1 mio EUR per einde 2025.
AMJP (4) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
exploitatieresultaat 1 779 808 1 645 409 1 596 073 1 519 527 1 456 232 1 428 174
autofinancieringsmarge 62 145 -24 020 314 597 274 251 211 665 199 204
investeringsrekening -950 000 -1 250 000 -1 250 000 -1 250 000 -1 250 000 -1 250 000
resultaat op kasbasis 340 695 316 674 381 271 305 522 367 187 316 391
uitstaande schuld 9 863 787 9 444 357 9 168 609 8 823 333 8 678 766 8 449 796
netto-positie -9 523 092 -9 127 683 -8 787 338 -8 517 811 -8 311 579 -8 133 405

Ontwerp goedgekeurd door het schepencollege op 21 juni 2016.
Gunstig advies M.A.T. (29/06/2016)
Besproken in de Commissie Financiën en Algemene Zaken op 6 juli 2016.
GOEDGEKEURD

2.3. Vaststelling aanpassing bijlage bij dienstjaarrekening 2015 (balans)
De gemeenteraad stelde in haar vergadering van 17 mei 2016 de jaarrekening 2015 vast.
Naar aanleiding van de rapportering van de cijfers aan de gouverneur (in het kader van het toezicht),
kwam aan het licht dat de papieren versie van de balans (zoals aangeleverd aan de
gemeenteraadsleden) afweek van de digitale versie van de balans.

Na onderzoek bleek dat de papieren versie van de balans (= schema J6) opgemaakt en afgedrukt
werd, alvorens nog 3 correctieboekingen werden uitgevoerd.
Deze drie correctieboeking hadden allen betrekking op het wegwerken van onlogische saldi op
balansrekeningen. Met andere woorden, de drie correctieboekingen hadden betrekking op de
overboeking tussen balansrekeningen (:actief- en passiefrekeningen).

Nr Omschrijving boeking Code Omschrijving AR Debet Credit Effect van de
boekingslijn op de

balans

3679 overboeken AR 433 naar
AR 453

4330000/KP-GEEN/BESTUUR Kredietinstellingen - Schulden in rekening-
courant

15.507,49 Passiva - daling

overboeken AR 433 naar
AR 453

4453000/KP-GEEN/BESTUUR Vervallen kapitaalaflossingen en
vervallen intrest aan kredietinstellingen

15.507,49 Passiva - stijging

3681 Overboeking AR 433
naar AR 489

4330000/KP-GEEN/BESTUUR Kredietinstellingen - Schulden in rekening-
courant

84,31 Passiva - stijging

Overboeking AR 433
naar AR 489

4890000/KP-GEEN/BESTUUR Andere overige schulden uit niet-
ruiltransacties

84,31 Passiva - daling

3683 overboeking saldo AR
416 naar AR 489

4160000/KP-GEEN/BESTUUR Diverse operationele vorderingen uit niet-
ruiltransacties - nominaal bedrag

714.383,74 Activa - daling

overboeking saldo AR
416 naar AR 489

4890000/KP-GEEN/BESTUUR Andere overige schulden uit niet-
ruiltransacties

714.383,74 Passiva - daling

Deze correctieboekingen resulteerden in andere balanstotalen (daling activa en daling passiva tbv
714.383,74 EUR), zonder dat evenwel andere elementen van de jaarrekening werden beïnvloed.
De eindcijfers van de balans per einde 2015 zijn dus de volgende:

Activa 70.094.395 Passiva 70.094.395
Vlottende Activa 10.141.376 Schulden 20.012.895
Vaste Activa 59.953.019 Nettoactief 50.081.500

Balans per 31/12/2015
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Aan de gemeenteraad wordt dan ook gevraagd artikel 2 van haar beslissing van 17 mei 2016 mbt de
vaststelling van de jaarrekening 2015, recht te zetten.
Gunstig advies MAT 29 juni 2016.
GOEDGEKEURD

2.4. Goedkeuring wijziging reglement Anzegembons.
Sinds 16 december 2013 werd gestart met de verkoop van Anzegembonnen. Deze
geschenkencheques kan men bij zo’n 162 handelaars inwisselen. Jaar na jaar blijkt dat de
Anzegembon een groot succes is. Toch moet ervoor gezorgd worden dat de ontvanger van de bon en
de deelnemende handelaar voldoende tijd hebben om hun Anzegembonnen in te wisselen. Daarom
zal de handelaar die de gekregen Anzegembonnen kan inwisselen bij dienst Financiën hiervoor
voortaan 18 maand de tijd krijgen na het verstrijken van de geldigheidsdatum van de bon. Dit met
ingang van 1 januari 2016 (zowel voor nieuwe als ingediende bons). Sinds 1 januari 2016 zijn deze
bonnen ook te koop bij dienst Bevolking in het Sociaal Huis.
GOEDGEKEURD

2.5. Budgetwijziging nr 1-2016 kerkfabriek St Jan-de-Doper en Eligius
De secretaris van het Centraal Kerkbestuur diende op 24 mei 2016 de documenten in voor
budgetwijziging nr 1-2016 voor het kerkbestuur Sint-Jan-de-Doper en Eligius.
Deze wijziging werd reeds besproken in het overleg CBS/CKB op 22 maart 2016 en afgestemd met
het gemeentebestuur.
* in exploitatie werd de exploitatietoelage van de gemeente verminderd met € 11 000  (+ € 2 500 en -
€ 13 500)

In het luik exploitatie wordt volgende aanpassing voorzien:

* uitgaven in meer: + € 2 500

Dit betreft de aankoop van een geluids- en beeldweergave-installatie t.w.v. € 2 500

* uitgaven in min: in de rubriek 21 Gebouwen van de eredienst: - € 13 500

- 2101 nutsvoorzieningen: - € 2 500
- 2103: onderhoud kerkgebouw - € 4 000
- 2104: verzekeringen: - € 4 000
- 2120: onderhoud pastorie: - € 3 000

-----------
- € 13 500

Algemeen resultaat wijzigingen exploitatie: - € 13 500 + € 2 500= - € 11 000.

Voorziene exploitatietoelage na BW2016:

€ 42 804.29 <-> MJP2016: € 53 804.29: - € 11 000

In het luik investeringen wordt volgende aanpassing voorzien:

* investeringsontvangsten in meer: € 11 580.06
- 3100: hoofdgebouw van de eredienst: toelage (gemeente): € 11 580.06

Er werd immers - na het afsluiten van het dossier schadevergoeding inboedel - nog vastgesteld dat
volgende factuurbedragen niet opgenomen zijn in de reeds aan de kerkfabriek uitgekeerde vergoeding
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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
Daartoe werd door de gemeenteraad op 8 maart l.l. aan het kerkbestuur Sint-Jan-de-doper en Eligius
een investeringstoelage van 11.580,06 euro toegekend ter vergoeding van hogervermelde facturen
die door het voormelde kerkbestuur ten laste worden genomen.

Het Bisdom bracht  op 15 april 2016 gunstig advies uit.

Het aangepaste budget past in het goedgekeurde meerjarenplan en aangezien de voorziene wijzigingen binnen
de grenzen van het meerjarenplan blijven, kan de gemeenteraad  hiervan  akte nemen.
GOEDGEKEURD

2.6. Budget 2017 – kerkbesturen:
2.6.1. Sint-Jan-de-Doper en Eligius
2.6.2. Sint-Stefanus
2.6.3. Sint-Arnoldus
2.6.4. Sint-Antonius
2.6.5. Sint-Petrus
2.6.6. Sint-Theresia
2.6.7. Sint- Mattheus
De budgetten 2017 van de zeven Anzegemse kerkfabrieken werden gecoördineerd ingediend bij het
gemeentebestuur op  10 juni 2016.
De artikelen 2, 3, 46, 47, 48 en 49 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten in het Vlaams gewest, gewijzigd bij decreet van 6
juli 2012, bepalen dat het budget van de kerkfabrieken onderworpen is aan de aktename door de
gemeenteraad.
Op  13 juni 2016  verleende het erkend representatief orgaan  gunstig advies aangaande deze
budgetten.
Wanneer het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag dat werd opgenomen in het
goedgekeurde meerjarenplan, moet de gemeenteraad enkel akte nemen binnen een termijn van 50
dagen die ingaat op de dag na het inkomen ervan.
Overleg CKB/CBS d.d.  22 maart 2016;
GOEDGEKEURD

Punt 3. Algemene Zaken
3.1. Toekennen toelage  t.g.v. organisatie Cross Country op  25 september 2016  (inr.: vzw
Military Waregem, Veldloopstraat 11,  8790 Waregem) mits de nodige vergunningen bekomen
worden.
Naar analogie met vorige jaren wordt voorgesteld dat het gemeentebestuur volgende toelage in natura
toekent:
 3 arbeidskrachten gedurende 5 dagen = 120 uren (door eigen diensten uit te voeren)
 1 kraan + kraanman gedurende 5 dagen = 40 uren (door eigen diensten uit te voeren)
 1600 euro forfaitair
Dit alles op voorwaarde dat de nodige natuurvergunningen door de organisatoren verkregen worden.
GOEDGEKEURD
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3.2. Evaluatie vrijwilligersreglement en goedkeuring aanpassingen.
Op 22 december 2015 keurde de gemeenteraad het reglement omtrent vrijwilligerswerk in de
gemeentelijke en OCMW-organisatie  van Anzegem goed. Dit reglement kwam er ten einde de interne
vrijwilligerwerking uniform en transparant te maken voor de vrijwilligers en het gemeentebestuur.
Tijdens voormelde zitting van de gemeenteraad werden, bij de bespreking van het
vrijwilligersreglement, enkele vragen gesteld.
Op donderdag 21 april I.I. kwam de stuurgroep van de vrijwilligerswerking bijeen om de
vrijwilligerswerking van het voorbije jaar te evalueren en om de vragen gesteld op de raad van 22
december l.l. te behandelen. Dit resulteerde in enkele voorstellen om een aantal wijzigingen aan te
brengen in de vrijwilligerswerking. Er werd een verslag van deze bijeenkomst opgesteld en ter
kennisgeving voorgelegd aan het schepencollege op   17 mei I.I. Het college besliste om de
voorgestelde aanpassingen aan het vrijwilligersreglement voor te leggen aan de gemeenteraad.
Hieronder volgen de (weerhouden) voorstellen tot wijziging en de adviezen van de stuurgroep die,
mits ze ook weerhouden worden door de gemeenteraad, opgenomen dienen te worden in het
vrijwilligersreglement, de inventaris van de vrijwilligersactiviteiten, de functieomschrijvingen, de
informatiebrochure, de vrijwilligersovereenkomsten met bijhorende verklaringen op eer en
schuldvorderingen. – Dit met ingang vanaf 1 augustus 2016:

 De onkostenvergoeding voor de vrijwilligersactiviteit Administratieve ondersteuning Sociaal
Welzijn en Communicatie op te trekken van 4 euro per uur naar 5 euro per uur

 De onkostenvergoeding voor de vrijwilligersactiviteit Netheidsmeester eveneens op te trekken
van 4 euro per uur naar 5 euro per uur

 De onkostenvergoeding voor de vrijwilligersactiviteit Natuureducatief Medewerker De
Boomklever op te trekken  van 20 euro per halve dag naar 25 euro per halve dag (met een
maximum van 32 euro per dag)

Belangrijkste reden hiervoor is dat 5 euro per uur kan aanvaard worden als een nieuwe minimum
forfaitaire onkostenvergoeding op uurbasis voor elke gelijkaardige vrijwilligersactiviteit binnen de
categorieën ‘logistieke & administratieve ondersteuning’.

Wat de vrijwilligersactiviteit van Natuureducatief Medewerker betreft, hier werd er een te grote
discrepantie vastgesteld ten opzichte van andere gelijkaardige vrijwilligersactiviteiten. Dit betreft
immers een pedagogische verantwoordelijkheid gegeven door een gediplomeerd lesgever die ook de
nodige voorbereidingen dient te maken. Om die reden is een verhoging van 20 euro naar 25 euro
billijk.
In het budget 2016 voor de vrijwilligerswerking is er een krediet van 91.000 euro voorzien. De
financiële impact van voormelde verhogingen zal zeer beperkt zijn rekeninghoudende met de
hieronder vermelde uitgaven van 2014 en 2015:

 Administratieve ondersteuning sociaal welzijn en communicatie
Voorstel: van 4 naar 5 EUR
Uitgaven 2014: 12,00 EUR / uitgaven 2015: 0,00 EUR

 Netheidsmeester
Voorstel: van 4 naar 5 EUR
Uitgaven 2014: 88,00 EUR / uitgaven 2015: 83,00 EUR

 Natuureducatief medewerker De Boomklever
Voorstel: van 20 EUR per halve dag naar 25 EUR per halve dag
Uitgaven 2014: 320,00 EUR / uitgaven 2015: 360,00 EUR

De vraag geopperd in de raad van 22 december 2015 om de onkostenvergoeding voor ‘Toezichter’
van selectie-examens en de studeerruimte binnen de bib, alsook die voor de ‘Monitoren van de
jeugdactiviteiten Buddy’, op te trekken, werd niet gevolgd door de stuurgroep. Voorgesteld wordt om
het advies van de stuurgroep te volgen gezien deze vrijwilligersactiviteit veel minder van een
vrijwilliger vergt dan bijvoorbeeld bij de vrijwilligersactiviteiten zoals begeleiding van de
jeugdactiviteiten Buddy en de sportkampen, waarbij er een onkostenvergoeding van 15 euro per halve
dag wordt voorzien. De andere leden van de stuurgroep vinden een verhoging van de
onkostenvergoeding evenmin wenselijk en gaan akkoord om de onkostenvergoeding van 10 euro per
halve te behouden.
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De Assistent-Dienstleider van de BIB Tine Wastijn haalt aan dat er tot op heden nog geen nood is aan
vrijwilligers voor het toezicht van hun studeerruimte. Reden hiervoor is dat er nog geen studenten zich
hebben aangeboden om te studeren in de bib.

 In de gemeenteraad van 22 december 2015 werd ook een vraag gesteld als volgt: Geldt de
omniumverzekering dan ook als vrijwilligers zich verplaatsen naar het werk? Indien niet, kan
dit overwogen worden? Een toelichting door een afgevaardigde van Ethias Verzekeringen, werd
georganiseerd en hieruit vloeide de noodzaak voort tot een aanpassing   aan de clausule omtrent de
verzekeringen die opgenomen is in het huidige vrijwilligersreglement en de informatiebrochure omtrent
vrijwilligerswerk. De huidige afgesloten verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid komt niet
tussen voor eventuele schade die men als vrijwilliger kan toebrengen aan de organisatie, andere
vrijwilligers of aan derden tijdens de verplaatsing op weg van en naar de standplaats van hun
vrijwilligersactiviteit. De verplaatsing naar en van de vrijwilligersactiviteit binnen de verzekering
burgerrechtelijke aansprakelijkheid is dus uitgesloten. Opmerking hierbij is echter dat men als
organisatie aansprakelijk is en blijft, of dit nu in de waarborg zit of niet. Ook een verzekering omnium-
dienstverplaatsingen voor de  verplaatsing naar en van de vrijwilligersactiviteit bleek niet mogelijk te
zijn.
Er werd om die reden onderzocht of er bij andere maatschappijen een mogelijkheid bestaat om de
verplaatsing naar en van de vrijwilligersactiviteit toch op te nemen, zowel in de verzekering
Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid als in de verzekering “Omnium-dienstverplaatsingen”.
Daarnaast werd er onderzocht of het mogelijk is om een bijkomende verzekering ‘Omnium-
dienstverplaatsingen’ af te sluiten voor een aantal niet nominatief te vermelden vrijwilligers en dit voor
de vrijwilligers die niet tot de ANNAH-werking behoren.
De verplaatsing naar en van de vrijwilligersactiviteit kan door onze huidige verzekeraar (nl. Ethias) niet
opgenomen worden in de verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid maar bij een andere
verzekeraar zou dit wel mogelijk zijn. Er zal om die reden onderzocht worden wat de meerprijs hiervan
zou kunnen zijn en of dergelijke overstap effectief meer gunstig zou zijn. De verzekerde waarborgen
dienen immers ten opzichte van elkaar afgewogen te worden en er dient nagegaan te worden welke
zaken er al dan niet onder de waarborg vallen. Indien er beslist wordt om de BA-polis bij een andere
verzekeraar aan te gaan voor de vrijwilligers, dan lijkt het billijk deze waarborg  ook door te voeren
voor het gemeentepersoneel wat vooralsnog op heden niet het geval is.
Er wordt voorgesteld om een en ander rustig uit te zoeken en de nodige afwegingen te doen samen
met de gemeentelijke dienst ‘verzekeringen’.

Binnen een verzekering “Omnium-dienstverplaatsingen is het niet mogelijk om de verplaatsing naar en
van de vrijwilligersactiviteit op te nemen (ook niet bij andere verzekeringsmaatschappijen dan de
huidige)
Het afsluiten van een bijkomende verzekering ‘Omnium-dienstverplaatsingen’ voor een aantal niet
nominatief te vermelden vrijwilligers die niet tot de ANNAH-werking behoren, bleek eveneens niet
mogelijk te zijn.

Om die reden wordt voorgesteld om de huidige clausule in het vrijwilligersreglement en de
informatiebrochure omtrent de verzekeringen voorlopig te vervangen door onderstaande clausule
zodat onze vrijwilligers correct geïnformeerd kunnen worden:

“Het gemeentebestuur voorziet voor alle vrijwilligers een verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid vergoedt de materiële en lichamelijke schade
die men als vrijwilliger kan toebrengen aan de organisatie, andere vrijwilligers of aan derden, dit
enkel tijdens de uitvoering van zijn/haar vrijwilligersactiviteit(en).
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De verzekering lichamelijke ongevallen dekt de lichamelijke schade die men als vrijwilliger zelf bij
ongevallen tijdens de uitoefening van zijn/haar vrijwilligersactiviteit(en) kan oplopen en op weg van
en naar zijn/haar vrijwilligersactiviteit(en).

Het gemeentebestuur voorziet aanvullend in een verzekering omnium-dienstverplaatsingen voor
vrijwilligers die voor de uitvoering van hun vrijwilligerstaken hun eigen wagen aanwenden.

Voormelde dekking geldt niet in geval van lichte herhaaldelijke fout, grove fout of bij bedrog of
opzet door de vrijwilliger.”

Het OCMW dient een eigen clausule m.b.t. de afgesloten verzekeringen voor hun vrijwilligers uit te
werken gezien deze enigszins anders zijn dan deze van het gemeentebestuur. Hun clausule dient dan
ook opgenomen te worden in ons gemeenschappelijk vrijwilligersreglement en informatiebrochure
omtrent vrijwilligerswerk.
Tot slot wordt er vanuit Ethias aangeraden dat vrijwilligers die hun eigen wagen aanwenden voor de
uitvoering van hun vrijwilligerstaken (m.a.w. voor dienstverplaatsingen), schriftelijk verklaren te
bezitten over een geldig keuringsbewijs van hun voertuig, een autoverzekering en een rijbewijs. Er
wordt voorgesteld om hiervoor een formulier ter zake op te maken die ter ondertekening voorgelegd
kan worden aan de vrijwilligers die instaan voor personenvervoer.
GOEDGEKEURD

Punt 4. Patrimonium
4.1. 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

De gemeenten Anzegem en Deerlijk wensen samen een zweminfrastructuur te bouwen op
grondgebied Anzegem. Beide gemeenten hebben de beslissing genomen om toe te treden als
vennoot tot de Secundaire Diensten van TMVW. Er werd een samenwerkingsovereenkomst m.b.t.
de realisatie van de infrastructuur op te maken waarbij onder andere bepaald wordt dat
TMVW/Farys zal optreden als aanbestedende overheid, opdrachtgever en bouwheer binnen de
context van de divisie Secundaire Diensten van TMVW. Verder wordt ook vastgelegd dat
Anzegem en Deerlijk elk de helft van de kosten dragen van het bouwproject, en dat Deerlijk voor
de helft mede-eigenaar zal worden van de projectgrond, en daartoe een vergoeding zal betalen
aan de gemeente Anzegem die bestaat uit de helft van de waardeschatting van de projectgrond.

GOEDGEKEURD

4.2. Vernieuwen buitenschrijnwerk en maken van een bijkomende nooduitgang in de Sint-
Stefanuskerk
Goedkeuren bestek. Goedkeuren wijze van gunnen
Het huidige buitenschrijnwerk in aluminium is zonder thermische onderbreking en is niet voorzien van
dubbele beglazing. Er zijn diverse opengaande ramen met stangbediening die niet meer volledig
sluiten. Daarom worden vernieuwingswerken voorzien van het buitenschrijnwerk.  Er werd een
ontwerp gemaakt ”Vernieuwen buitenschrijnwerk en maken van een bijkomende nooduitgang in de
Sint-Stefanuskerk” goed te keuren. Wijze van gunnen: openbare aanbesteding. Raming: € 117.638,00
incl. btw.  Er zullen subsidies aangevraagd worden bij de Vlaamse overheid volgens het decreet van
12 juli 2013.
GOEDGEKEURD

4.3. Principiële goedkeuring verkoop deelgemeentehuis Kaster.
Het deelgemeentehuis Kaster wordt niet meer gebruikt. Het gebouw is geschat op € 117.000.
Instelprijs openbare verkoop: € 120.000.
GOEDGEKEURD
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4.4. Toekennen van een toelage aan vzw Jericho - Tiegem als tussenkomst in herstel
speeltoestellen  Sint-Arnoldusdomein.
Een aantal speeltoestellen  in het gratis publiek toegankelijke Sint-Arnoldusdomein was in slechte
staat en diende te worden hersteld. Jericho die instaat voor het beheer en onderhoud van het park
heeft een offerte laten opmaken voor een totale prijs van 5.908,12 euro (incl.btw).   Het
gemeentebestuur heeft een beheersovereenkomst met vzw Domein Sint-Arnoldus inzake het beheer
en de publieke toegankelijkheid van het domein Sint-Arnoldus te Tiegem. De gemeente heeft zich
geëngageerd inzake dit domein o.a. voor wat betreft het groenonderhoud. Sedert 2009 wordt het Sint-
Arnolduspark (speelpleintoestellen) meegenomen in het periodiek onderhoud, controle (maandelijks
en tweemaal per maand in juli en augustus) van de gemeentelijke speelterreinen – en toestellen
(extern).
In voormelde beheersovereenkomst is ook bepaald dat de speeltuigen, opgesteld in het domein gratis
ter beschikking staan van het publiek.
Op voorstel van het college kan het gemeentebestuur een financiële tussenkomst toekennen ten
belope van 5.908,12 euro voor het herstel van deze speeltoestellen.   Er is hiervoor budget voorzien
op de actie A_1.2.1.3. uitwerken  speelruimteplan (realisatie speel- en sportruimteplan )
GOEDGEKEURD

Punt 5. Verkeer en Mobiliteit
5.1. Mobiel verkeerspark: goedkeuren reglement voor het gratis gebruik door scholen.
Kinderen dienen reeds op vroege leeftijd kennis te maken met de verkeersregels. In het verleden werd
materiaal van de politie gebruikt aan de hand waarvan de verkeersregels aangeleerd konden worden.
Echter deze mogelijkheid werd afgeschaft. Om de kinderen toch optimaal te laten kennismaken met
de verkeersregels, kocht de gemeente een mobiel verkeerspark aan. Door het gratis laten gebruiken
van het verkeerspark kunnen de Anzegemse scholen hun leerlingen laten oefenen om in het verkeer
sterker te staan. Om het gebruik soepel te laten verlopen, wordt de raad gevraagd onderstaand
reglement goed te keuren.
GOEDGEKEURD

5.2. Nieuwe spoorwegbrug Klijtberg – goedkeuren verbreding. Intrekking beslissing van 19
april 2016.
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 19 april waarbij de verbreding en inrichting van de
spoorwegbrug Klijtberg als volgt werd goedgekeurd:  “Art. 1:  De verbreding en de inrichting van de
nieuwe spoorwegbrug “Klijtberg” goed te keuren, op voorwaarde dat er aan beide zijden een voetpad
voorzien wordt”, wordt ingetrokken. Goedkeuring van de plannen van de vervanging (met inbegrip van
de verbreding) van de nieuwe spoorwegbrug “Klijtberg”, zoals reeds voorgelegd aan de gemeenteraad
in zitting van 19 april 2016, en dit zonder de toen gestelde voorwaarde van een bijkomend voetpad. Er
zal door middel van een proefopstelling nagegaan worden of eenrichtingsverkeer een gunstig effect
heeft op de veiligheid. Na de proefperiode, waarbij eenrichtingsverkeer en dubbelrichtingsverkeer elk
4 maanden getest worden, zal de gemeenteraad een definitieve beslissing nemen omtrent de
inrichting.
GOEDGEKEURD

Punt 6. Jeugd
Goedkeuren visie speelruimteplan.
Deze visie is uitgewerkt vanuit de resultaten van het budgetgame “doe ké zot met 100.000 euro”,
uiteraard kan in de concrete acties steeds worden bijgestuurd door veranderde omstandigheden ( Bv.
onverwachtse schade aan het toestel)
De budgetten zijn slechts indicatief na goedkeuring op de correcte manier worden toegewezen.

Visie: Speelmetamorfose in Anzegem: uit de zetel, uit de achtertuin!
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Anzegem kan meer. De afgelopen decennia was er zeker aandacht voor speelruimte. Maar in een
leefomgeving die steeds begrensder en beschermender wordt is er nood aan speelruimte waar
kinderen en jongeren op verkenningstocht kunnen gaan. Met zichzelf, met de ander, met materialen,
met fantasie en met de natuur.
Het gemeentebestuur van Anzegem organiseerde het afgelopen half jaar een vernieuwend traject
rond burgerparticipatie en speelruimte. Dat traject begon met een burgerbegroting rond investeringen
in speelruimte, maar resulteert in veel meer dan dat. De basis van iedere toekomstige investering en
initiatief in speelruimte zal de visie zijn die uit dit traject komt. We schetsen de principes van deze visie
hieronder. Daaruit volgt een actieplan dat ook wordt voorgelegd met acties voor de periode van het
huidige beleidsplan.

 Natuurlijk en avontuurlijk: De jeugd van Anzegem en hun ouders vragen expliciet naar
speelruimte die vertrekt en verbonden is met de natuur waarin ze geplaatst wordt. Uiteraard staat
veiligheid voorop en moeten wettelijke voorschriften gerespecteerd worden, maar dit mag niet
verhinderen dat er ruimte is om te experimenteren, te ontdekken, zich primair verbonden te
voelen met de natuur en de leefomgeving.

o Concreet:
 Natuurlijke speeltoestellen
 Speelbossen
 Levende speelruimte (klimbomen, wilgenhutten)
 Verder gaan dan de occasionele wipper of glijbaan

 Ruimte voor fantasie: De Anzegemse speelruimte mag zich niet beperken tot ééndimensionaal
interpreteerbare toestellen. Kinderen gaan aan de slag met wat er zich op een plaats bevindt en
ontwikkelen daarmee hun eigen speelsituaties (al dan niet gestimuleerd door begeleiders). De
inrichting van speelruimte moet daar alle mogelijkheden voor geven.

o Concreet:
 Niet-afgebakende keuze van toestellen
 Multifunctioneel speelmateriaal ter beschikking stellen

 Ook ruimte voor jongeren: Spelen stopt niet op 10 of 12 jaar. Het is goed voor de ontwikkeling
van jongeren dat ze buiten komen, blijven spelend ontdekken. De gemeente zette in het verleden
misschien te éénzijdig in op speelruimte voor jongere kinderen. We doen een extra inspanning
om naast het blijvend garanderen van een divers aanbod voor jonge kinderen ook een
inhaalbeweging te doen richting oudere kinderen.

o Concreet:
 Specifieke ruimte voor jongeren zoals skaten
 Doorgroeispeelruimte die ook uitdagend blijft voor iets oudere kinderen.
 Hangruimte waar jongeren kunnen samen komen

 En bereikbaar èn kwaliteitsvol: Kinderen moeten in hun nabije omgeving voldoende
mogelijkheden hebben om op wandelafstand te spelen buiten hun eigen achtertuin. Daarom
kiezen we ervoor om op wijk- of buurt niveau zo maximaal mogelijk in te zetten op speelruimte.
Daarnaast investeren we in een aantal speelpolen (per deelgemeente) zodat deze een breder
aanbod en aantrekkelijkheid garanderen.

o Concreet:
 Vastgelegde speelruimtenormen (aantal vierkante meter, vuilbakken en type

speelruimte) bij nieuwe verkavelingen, Jeugddienst geeft steeds advies
omtrent speelruimte. Speelruimte wordt aangelegd ten laste van de
verkavelaar.

 Zoeken naar extra mogelijkheden bij oudere verkavelingen.
 Definiëren van en versterkt investeren in de grote speelpolen per

deelgemeente.
 Efficiënt èn gedragen: Tot op heden was er te weinig coördinatie in het beleid rond speelruimte.

Er moet een duidelijker beleid en richting komen. Daarnaast moet ook het onderhoud, de
materiaalkeuze, enz. zo efficiënt mogelijk gebeuren. Bovendien blijken de inwoners en
jeugdactoren in onze gemeente sterk vragende partij om eigen projecten te mogen uitvoeren. Dit
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betekent vaak kostenbesparend werken, maar in de eerste plaats speelruimte die meer gedragen
en dus ook meer gerespecteerd wordt.

o Concreet:
 Afsluiten van raamovereenkomst met een vaste speeltoestelleverancier
 Budget voor eigen projecten van verenigingen of scholen, mits publiek

toegankelijk
Acties:

1. Afsluiten raamcontract voor duurzaam en natuurlijk speelmateriaal op alle gemeentelijke
speelterreinen

2. Opstellen toetsingskader voor speelruimte in nieuwe verkavelingen ten laste van verkavelaar
3. Skateruimte aan site Torrebos (geraamd budget: 25.000 euro)
4. Erkennen van speelpolen per deelgemeente geraamd budget

a. Kaster – VBS Kaster € 11.000
i. Boomhut
ii. Klimtoestel opfrissen
iii. Voetbalgoaltjes

b. Vichte – Zone Nieuwe Kerk, … € 25.000
i. Peuter-Kleuter: klimmen en klauteren
ii. 6 tot  12: klimmen en klauteren
iii. Tieners: hangstenen; hangbanken
iv. Voetbalveldje behouden

c. Speelbos Vichte (beukenhof) € 2.000
i. Waterzone in het kader van de uitbouw van de zachte ring
ii. Voldoende natuurlijke bouwmaterialen voorzien, bv.boomstammen,

boomschijven, grote takken, …
d. School Engelhoek: publieke zone € 9.000

i. Berg met glijbaan en tunnel
e. Ploeterput: momenteel geen investering omwille van onzekerheid zwembad, nieuwe

ploeterput wordt voorzien bij bouw zwembad. Een ploeterput moet dezelfde waarde
blijven hebben: avontuurlijke speelruimte met bomen, bergen, klim- en
klauterattributen, budget te voorzien bij kosten zwembad

f. Lendedreef € 1.000
i. Speelruimte behouden en opfrissen

g. Roterijstraat € 35.000
i. Multisportveld
ii. Kabelbanen toevoegen
iii. Volgende legislatuur: vervangen
iv. Plaatsen twee voetbalgoals

h. Speelbos site Douterloigne € 3.000
i. Aanleg nieuw speelbos in het kader van reconversie site Douterloigne

i. De Wortel – Torrebos – skatepark € 37.000
i. Hangbrug aan fietsheuveltjes
ii. Klim- en klauterparcours voor grote leeftijdsgroep

j. Schildpad
i. Speelruimte behouden

k. Borreberg € 1.000
i. opfrissen
ii. Volgende legislatuur: vervangen
iii. Plaatsen twee voetbalgoals

l. Tiegembos € 7.000
i. Vervangen van defecte speeltoestellen

m. Speelbos Schernaai € 10.000
i. Onderzoeken hangen kabelbaan mits onderhandeling met eigenaar



Beknopt verslag gemeenteraad

20/24

ii. Voldoende natuurlijke bouwmaterialen voorzien, bv.boomstammen,
boomschijven, grote takken, …

iii. Netel-, doorn- en braamvrij houden
n. De Linde

i. Behouden van bestaande speeltoestellen
o. De Paloeder € 1.500

i. Speelheuvels met tunnels, avontuurlijke speelruimte, via projectmiddelen en in
samenwerking met chirojongens Yvegem

p. Kleine kluis
i. Behouden van speeltoestellen

5. Zoeken van kleinschalige, zeer bereikbare speelruimte op wijkniveau/ geraamd budget
a. Zurendries Tiegem € 1.000
b. Koekuitweg Heirweg
c. Goswinstraat Vichte
d. Oosthoek Gijzelbrechtegem
e. Driesstraat-Nieuwstraat Vichte Voor verkavelaar
f. Locatie te bepalen Corbielaan Kaster € 1.500
g. LIndendries Ingooigem Voor verkavelaar
h. Mensinde Tiegem € 1.500

 kwaliteitsvol inrichten met inspraak van de buurt
6. Projectmiddelen voor aanleg publieke speelruimte voor verenigingen en scholen: maximum €

1.500 per project, materiaal wordt door hen gekozen en wordt op vrijwillige basis geplaatst, de
gemeente komt tussen in de materiaalkost. Er wordt gewerkt met een éénmalige open oproep
voor projecten.

7. Borden plaatsen met alle locaties in Anzegem op waar er kan gespeeld worden. Een kaartje
maken om aan alle inwoners af te geven en te publiceren op de website.

8. Algemeen: voorzien van genoeg vuilbakken, hangbanken, …
GOEDGEKEURD

Punt 7. Toerisme
Ontwerpen van een recreatieve rustzone rond het uitkijkplatform ter hoogte van
Tjampensstraat – Braamstraat – goedkeuren wedstrijdreglement.
In het Toeristisch Ontwikkelingsplan speciaal voor Anzegem ontworpen door Westtoer staat er dat er
(naast 1 sterk landmark: uitkijkplatform) moet worden geopteerd voor een aantal ‘verrijkingen’ langs
het tracé van de zachte ring. Zo wordt het tracé versterkt, opgeladen. Het uitgangspunt dat hierbij
gehanteerd werd is het ‘intensifiëren van datgene wat al aanwezig is’ in het landschap of op een
bepaalde locatie (POI). Op die manier wordt de recreant geholpen om Anzegem te ontdekken.
Deze deze wedstrijd wordt georganiseerd naar analogie van de plannen voor het kijkplatform. Met de
aanleg van deze zone is het de bedoeling om de waarde van het kijkplatform te versterken. (zie
bijgevoegde foto)
Er wordt voor geopteerd om het ontwerp te laten maken door een creatieve Anzegemnaar aan de
hand van een wedstrijd die loopt tot en met 31 oktober 2016. Daarna zal de Werkgroep Advies
Toeristische Troeven als jury optreden. De winnaar van de wedstrijd krijgt een Anzegembon ter
waarde van € 150.
De opdracht omvat dus het ontwerpen van een recreatieve rustzone ter hoogte van de
Tjampensstraat - Braamstraat over een lengte van 200 meter en een breedte van 4 meter. Het is de
bedoeling dat dit een doorgang blijft, maar enkel voor de zachte weggebruiker.

Dit zijn de criteria waaraan het ontwerp moet voldoen:
- Creativiteit
- Betaalbaarheid (max. €15.000)
- Duurzaamheid (eventueel ecologische materialen,…)
- Eenvoudig, natuur – en landbouwvriendelijk
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- Een pedagogische insteek of een verbinding met het leven en werk van Streuvels      telt als een
meerwaarde.
- Een doorgang enkel voor de zachte weggebruiker.
GOEDGEKEURD

Punt 8. Gemeentelijk Onderwijs
Aanpassen schoolreglement met ingang van 1 september 2016.
Wegens de wettelijke wijzigingen dient het schoolreglement mee geactualiseerd te worden.
Het gaat over volgende wijzigingen:
- Artikel 7: Lijst van kosteloze materialen
- Artikel 7: Kosten in verband met de eindtermen: prijzen aangepast aan de huidige situatie
- Artikel 12: schoolloopbaan: toevoegen bij wie de beslissing ligt bij andere situaties die nog niet

geregeld waren
- Artikel 13: afwezigheid: het vermelden van inlichten van de school bij ziekte
- Artikel 14: procedure bij te laat aankomen op school vervolledigd
- Artikel 19: tuchtdossier: toevoegen van de inhoud van dergelijk dossier en procedure
- Artikel 20: beroep: toevoegen van details rond beroep
- Artikel 22: het niet toekennen van getuigschrift: toevoeging bij het niet verkrijgen van diploma
- Artikel 23: beroepscommissie: procedure verder uitgewerkt
- Artikel 26: aanvulling bij onderwijs aan huis
- Artikel 31: delen van leerlingengegevens: CLB rapporten dienen naar nieuwe school overgebracht

te worden.
- Artikel 33: toevoegen van het verbod op roken bij extra-muros-activiteiten
GOEDGEKEURD

Punt 9. Punten gevraagd door raadsleden
9.1. Opmaken voor een RUP voor de site Reynaert, Beukenhofstraat 122 en omgeving.
Na de intrekking van de milieuvergunningsaanvraag voor het exploiteren van een bedrijf voor grond-
en afbraakwerken en de aanmaak van betonbalken en prefabelementen aan de Beukenhofstraat 122,
en de commotie die rond het project ontstaan was, is  het meer dan gewenst de site een
maatschappelijk verantwoord en juridisch duidelijk statuut te verlenen.
GOEDGEKEURD

9.2. Opleggen van een parkeerverbod voor vrachtwagens op het Vital Moreelsplein
Geparkeerde vrachtwagens op het Vital Moreelsplein verhinderen het parkeren van gewone wagens
door bezoekers van het Sint-Arnolduspark.
GOEDGEKEURD

9.3. Organisatie van een nieuwe info- en inspraakvergadering omtrent de herinrichting van de
Buyckstraat.
Dit voorstel werd in de gemeenteraad van 14 juni 2016 onder nr. 11/3 reeds naar voren gebracht.
Ondanks het belang dat onze fractie aan dit onderwerp toekent, werd het  “zonder boe of ba”
afgevoerd.
Ondertussen werd een bevraging gedaan bij de bewoners van de Buyckstraat en zijn 31 antwoorden
binnengekomen. 14 gezinnen zijn volledig akkoord met het door het College voorgestelde concept. 17
gezinnen verklaren zich niet akkoord en de meesten onder hen formuleren duidelijke bezwaren tegen
het voorgestelde concept.
Alvorens een beslissing te nemen over het type van de herinrichting wordt voorgesteld een eerlijker
infovergadering voor de bewoners van de Buyckstraat te organiseren.
GOEDGEKEURD

9.4. Aktename van de juiste toedracht inzake gevoerd beleid en genomen beslissingen,
inhoudelijk debat over deze aangelegenheden, verzoek aan het College tot doorgaan met of
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bijsturen van de voorgenomen werkwijze.
Soms treden voor de gemeenteraadsleden onduidelijkheden op of stellen zich vragen bij  het
gevoerde beleid of genomen beslissingen. Naargelang de toelichtingen door het College en het
aansluitend debat, kan de Gemeenteraad de werkwijze van het College of gemeentediensten
bijtreden of om een bijsturing verzoeken. Het probleem bij deze aangelegenheden  is dat het
formuleren van een voorstel om door de Gemeenteraad te laten beslissen pas mogelijk is na
aanhoren van de toelichting door het College. Daarom wordt voorgesteld dat de Gemeenteraad in alle
hierna volgende aangelegenheden:
- akte neemt van de probleemstelling door één of meerdere van de raadsleden
- akte neemt van de toelichting door het College
- het debat rond het onderwerp voert
- en tenslotte, naargelang de omstandigheden, zijn instemming betuigt OF om een nader te
formuleren bijsturing verzoekt.
GOEDGEKEURD

9.4.1. In gebreke stellingen van de gemeente door bedrijven
De gemeente heeft van Infrabel een ingebrekestelling gekregen na herhaalde herinneringen aan 2
openstaande facturen; het verschuldigd bedrag loopt intussen op tot 4.927,67 euro ( 3946,32 euro
facturen, 881,35 euro verwijlintresten en 100 euro dossierkosten).
Ook de bvba Diepsonderingen Funderingsadvies Verbeke bvba heeft een ingebrekestelling naar de
gemeente gestuurd voor het niet- betalen van een factuur van 757,32 euro.
GOEDGEKEURD

9.4.2. Niet afvoeren van maaisel na maaibeurt van de wegbermen
Onlangs werden graskanten gemaaid door gemeentediensten in de Vossestraat en de Elstweg. In
tegenstelling tot de wettelijke verplichtingen werd het maaisel niet afgevoerd.
GOEDGEKEURD

9.4.3. Zin van het uitreiken van bewonerskaarten
De bewoners van de Kerkstraat, Kruisweg en Nieuwpoortstraat 2-18 (even nummers) werden er per
brief rondgedragen door de gemeenschapswacht van verwittigd dat hun bewonerskaart vervalt op 31
mei 2016. Ze kunnen een nieuwe kaart afhalen, die geldig is  tot 31 mei 2018.
In de Gemeentelijke Verkeerscommissie van 31-05-2016 werd evenwel gesuggereerd de blauwe
zones in de Kerkstraat en de Kruisweg af te schaffen, waardoor het beschikken over een
bewonerskaart zinloos wordt.
GOEDGEKEURD

9.4.4. Gebruik van het pand Stijn Streuvelsstraat 22 door het OCMW
De cvba Mijn Huis Harelbeke heeft de markthuurwaarde laten bepalen van het pand Stijn
Streuvelsstraat 22 (voormalig Sociaal Huis): 600 euro/maand. Bij verhuring buiten het sociaal
huurstelsel moet daarvan minimaal de helft aangerekend worden, hetzij 300 euro per maand. In het
verslag van de Raad van Bestuur van Mijn Huis lezen we dat het personeel en de directie een
huurprijs van 400 euro voorstelden, maar dat het directiecomité van mening was (citaat) “dat voor
dergelijke woning en gezien de opportuniteit voor het OCMW van Anzegem er hier gerust 500 euro
per maand mocht gevraagd worden. Alle kosten zijn ten laste van het OCMW. Hiervoor werd
overigens de gebruiksovereenkomst aangepast om te vermijden dat Mijn Huis zelf nog werken dient
uit te voeren.”
GEEN STEMMING

Mededelingen
1.Schepen Veys deelt mee dat er een nieuw project met de gemeenten Wielsbeke en Deerlijk in
opmaak is,  in navolging van de Literaire Lus. Hierbij zullen elf punten met elkaar verbonden worden.
Het is de bedoeling om elk van deze punten   telkens een rotsblok te leggen die een lokale



Beknopt verslag gemeenteraad

23/24

geschiedenis verbergt. Bijv. herdenkingsheuvel in de Landergemstraat. De naam van deze route zal
zijn: 11-stenentocht.
Raadslid Coucke vraagt of  hier recente geschiedenisverhalen beoogd worden waarop de schepen
ontkennend antwoordt. Het liefst zijn het punten die in verband staan met de oorlog. De route zou
immers geopend worden op 8 mei 2017 (=V-dag).

2.Schepen Colman  deelt nog volgende zaken mee
a. de erfpachtvergoeding voor de Sint-Theresiakerk werd in eenmaal betaald voor de ganse periode,
nl.  99 euro.
b. Verkeerslichten kruispunt Vichte: AWV introduceerde een nieuw systeem waarbij voetgangers
verondersteld worden op de knop te drukken, zoniet blijft het signaal op rood staan.  Enkel in een
volgende fase springt het licht voor voetgangers op groen.  Dit zal ook in Aktiv vermeld worden en er
werd inmiddels een bericht bevestigd aan de infrastructuur ter plaatse.
c. Verkeerstellingen Kerkstaat:  volgende markante vaststellingen werden gedaan n.a.v. een recente
verkeerstelling in de Kerkstraat:

 meer fietsers
 Minder personenauto’s
 Veel meer bestelwagens (wordt verklaard door de impact van de tolheffing op de N 382)

Ook raadslid Eddy Recour wenst mededelingen te doen:
a. Wegversmallingen Vichtsesteenweg.

De wegversmalling in de Vichtsesteenweg is verwijderd.
Kort na de opstelling van de wegversmallingen in de Vichtsesteenweg (omgeving van de woningen 13
tot 39) kregen wij melding van de bewoners dat zij moeilijkheden ondervonden bij het op- en afrijden
van hun eigendom. We hebben die mensen de raad gegeven om door alle betrokken buurtbewoners
een petitie te laten opstellen en te ondertekenen. Dit document werd op 13/6/16 aan het bestuur
bezorgd.
In naam van alle tevreden bewoners en in naam van Eendracht danken wij het college voor hun
begrip in deze, en voor de blijvende verwijdering van deze onnodige wegobstakels.
Vergeet ook niet om zo snel mogelijk de verkeersborden te laten verwijderen aub.
Dit zal doorgegeven worden aan de betrokken diensten.

Raadslid Eddy Recour stelt volgende vraag m.b.t. de Nieuwpoortstraat:
In de gemeenteraad van 19 april 2016 hebben wij onder punt 10.1 aan het college verzocht om de
beslissing tot het maken van een doodlopende weg in de Nieuwpoortstraat in te trekken.
Gewoontegetrouw heeft schepen Colman dit punt toen afgevoerd. Desondanks heeft hij het toch
gewaagd om een bewonersvergadering bijeen te roepen. Op deze bijeenkomst werd de schepen van
alle kanten belaagd en werd zijn voorstel unaniem door bewoners weggewuifd.
Op diezelfde vergadering kwam aan het licht dat de Nieuwpoortstraat gecatalogeerd staat als
aanrijdingsweg voor de dienst 100.
Daarop heeft de schepen wijselijk beslist om de doorgang vrij te laten met de mogelijkheid om er een
fietsstraat aan te leggen. Op onze vraag werden ook de talrijke putten in het wegdek hersteld. Onze
fractie bedankt het college hiervoor.

Vragen van raadsleden
Raadslid Greet Coucke verwijst naar een proefopstelling met rijbaanversmallende elementen in de
Lendedreef.  Ze vreest dat deze opstelling niet veel effect sorteert gezien op dit punt al traag gereden
werd (ingevolge parkeermogelijkheid aldaar).
Schepen Colman neemt hiervan akte en belooft de proefopstelling te evalueren na het verlof.

Raadslid Greet Coucke verwijst naar de mooie knoteiken in de Kerkdreef.  Evenwel merkt ze dat zich
recentelijk veel verbouwingen voordoen in deze straat die dan ook het nodige vrachtverkeer
genereren. Deze vrachtwagens worden gehinderd door de takken van de knoteiken. Ze doet daarom
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een warme oproep om de onderste takken in te snoeien, dit om blijvende schade aan de bomen te
vermijden. Schepen Gino Devogelaere belooft zo snel mogelijk het nodige hiervoor te doen.

Raadslid Eddy Recour stelt volgende vraag:
Hagen in Landergemstraat:
Op 04/07/16 werd ik ontboden door enkele bewoners van de Landergemstraat die mij  ter kennis

brachten dat ze zich in een gevaarlijke situatie bevinden door de
uitgroei van de aangeplante hagen langs weerszijden van de
rijbaan.
Wanneer ze met hun personenwagen vanaf hun eigendom de
Landergemstraat willen oprijden kunnen zij onmogelijk het
voorbijrijdende verkeer uit beide richtingen opmerken doordat de
hagen veel te hoog zijn gegroeid met alle gevaren voor een
aanrijding vandien.
Vrijdag 01/07/16 zelf ondervonden. Ik rijd naar de ingang van
het containerpark vanuit de Buyckstraat. Gekomen aan het
fietspad naast het containerpark dien ik hard te remmen voor
een jeugdige fietser die zich verplaatste met een kinderfiets. Ik
kon door de haag het kind niet zien aankomen. ZEER
GEVAARLIJKE TOESTAND!!!
Wij vragen dan ook om zeer dringend deze hagen sterk in te
snoeien.

Schepen Gino Devogelaere geeft aan dat de snoeiwerken
inmiddels uitgevoerd zijn;

GESLOTEN ZITTING – GEHEIME STEMMING

Punt 10. Ruimtelijke Ordening
Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening):
Aanduiding en benoeming van een effectief deskundige
EEN PERSOON WORDT AANGEDUID EN BENOEMD ALS EFFECTIEF 4DE
DESKUNDIGE VAN DE GECORO

Namens de gemeenteraad

Sonja Nuyttens Claude Van Marcke
Gemeentesecretaris burgemeester

Voor de secretaris, m.v.,
Pauline Everaert
Clusterhoofd Personeel & Organisatie – wnd. secretaris


