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Punt 1.
Goedkeuring verslag gemeenteraad van 12 juli 2016.
GOEDGEKEURD

Punt 2. Algemeen Bestuur
2.1. goedkeuring statutenwijziging en agendapunten van de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest en Eandis Assets d.d. 3 oktober 2016
De gemeente is voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas als deelnemer van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest betrokken bij de fusieoperatie in ‘Eandis Assets’ waartoe de
algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, lmewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in december
2015 hebben beslist.
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 30 juni 2016 opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergaderingen in buitengewone zitting van Gaselwest en Eandis Assets die op 3 oktober 2016
plaatshebben in de Ghelamco Arena (GreenDistrrict), Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent.
Op korte termijn dienen zich binnen het distributienetbeheer nieuwe en omvangrijke investeringen aan,
zoals de ombouw van laag- naar hoogcalorisch gas, Slimme Meters, e.d…
Omdat de pogingen om via de gemeenten bijkomend eigen vermogen aan te trekken ver onder de
verwachtingen bleven, werd Eandis genoodzaakt om te zoeken naar een nieuwe private partner die bereid
is om voor lange termijn te participeren binnen Eandis Assets.
Na screening medio 2015 van de markt naar mogelijke valabele kandidaat-private partners en een
selectieprocedure, waarbij 23 partijen een reële interesse betoonden en vijf ervan op 5 februari 2016 een
concreet niet-bindend bod uitbrachten, werd de vennootschap ‘State Grid Europe Limited’ (SGEL) door de
raad van bestuur als beste kandidaat weerhouden. Deze nieuwe aandeelhouder verwerft door zijn definitief
bod van 830.000.000 euro een kapitaalparticipatie van 14 % binnen Eandis Assets ten bedrage van
211,6 miljoen euro. Ten opzichte van de huidige netto-actiefwaarde van 484.413.396,90 euro wordt aldus
een meerwaarde geboden van 345.586.603,09 euro of 71,3 %. Van deze meerwaarde behoort 86 % aan
de gemeenten. Vanaf het 9de jaar neemt het aandeel van de private partner in de meerwaarde toe met 1%
per jaar dat hij verder deelneemt.
SGEL verwerft 211,6 miljoen euro in het kapitaal vertegenwoordigd door 17.444.458 aandelen B1 en
ontvangt een aandeel in de winst dat overeenstemt met zijn kapitaalbezit binnen Eandis Assets.
Dit gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen, zoals toegelicht in de toelichtende nota die zich in het
dossier bevindt, die onder meer volgende thema’s omvat:

 afspraken omtrent het respecteren van de ‘ontvlechtingsregels’, het mogelijk aandeel-
houdersschap via een ‘groepsvennootschap’ en inzake ‘bijzondere governance rechten’;

 introductie van nieuwe aandelencategorieën B1 en B2;
 modaliteiten en procedure m.b.t. de overdracht van deze aandelen;
 nadere regeling inzake het doorvoeren van kapitaalverhogingen;
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 omschrijving van de geldelijke inbreng van de private partner (deels ‘kapitaal’ ten bedrage van
211,6 miljoen euro en deels ‘uitgiftepremie’ ten bedrage van 618,4 miljoen euro, waarvan 345,6
miljoen euro als ‘commerciële premie’);

 samenstelling en werking van de raad van bestuur (o.a. 3 bijkomende bestuurders voor de
private partner en bescherming van de minderheidsrechten inzake ‘bijzondere bestuurs-
beslissingen’);

 beperking van de stemrechten van de private partner en de financieringsverenigingen in de
algemene vergadering (plafond 20% min één stem);

 verdagingsrecht van de private partner in de algemene vergadering (voor ‘bijzondere
beleidsbeslissingen’);

 geherformuleerde winstverdeling (basismodaliteiten onveranderd) rekening houdend met de
nieuwe deelnemerscategorieën;

 afspraken bij het beëindigen van de samenwerking inzake het aandeel in de ‘commerciële
premie’.

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6
juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de
agendapunten van de algemene vergadering en eveneens op expliciete wijze aan het voorstel van
statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
GOEDGEKEURD

2.2. Buitengewone Algemene Vergadering Gaselwest-Zuid van 3 oktober 2016.
2.2.1. goedkeuring statutenwijziging en agendapunten
2.2.2. aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger
Sinds de partiële splitsing van het voormalige Gaselwet op 1 januari 2016 neemt de gemeente ook deel
aan de opdrachtgevende vereniging ‘Gaselwest-Zuid’ voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas met
activiteit in hoofdzakelijk een aantal Waalse gemeenten. De gemeente Anzegem beschikt over één
aandeel B per activiteit naargelang zij voor elektriciteit, gas of beide aangesloten is, en neemt deel tot aan
de vervaldag van 9 november 2019.
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 1 juli 2016 opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest Zuid die op 3 oktober 2016 plaatsheeft in de
Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg 808 Zuid te 9000 Gent.
Een dossier met documentatiestukken dat uitgewerkt werd door de raad van bestuur in zitting van 28 juni
2016 werd aan de gemeente overgemaakt.
Er wordt gevraagd om volgende beslissingen te nemen:

 Goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering
 Statutenwijziging

Hierbij wordt voorgesteld om artikel 12.1 van de statuten te wijzigen door het aantal bestuurders te
verhogen met één bestuurder (van 4 naar 5). De gemeente Komen-Waasten zal voortaan twee
bestuurders kunnen voordragen in de plaats van één.
Hierbij wordt gevraagd dat de gemeente expliciet akkoord gaat met dit voorstel van statutenwijziging;

 Aanduiding van vertegenwoordigers
Artikel 24.1. van de statuten van Gaselwest-Zuid bepaalt dat de algemene vergadering samengesteld is uit
de vertegenwoordigers van de aandeelhouders en dat de vertegenwoordigers van de gemeente dienen te
worden aangeduid door de gemeenteraad onder de raadsleden. Het is noodzakelijk om zowel een
effectieve vertegenwoordiger als een plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te duiden om zeker te zijn
dat de gemeente steeds op geldige wijze vertegenwoordigd is voor de resterende duur van de legislatuur
2013-2018.
GOEDGEKEURD
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GINO DEVOGELAERE, SCHEPEN - WONENDE KLIJTSTRAAT 4 – 8570 ANZEGEM AAN TE DUIDEN
ALS EFFECTIEF VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE OP DE ALGEMENE
VERGADERINGEN VAN DE  OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING GASELWEST VOOR DE
LEGISLATUUR 2013-2018.
WILLY DEMEULEMEESTER, GEMEENTERAADSLID - WONENDE ELF NOVEMBERLAAN 69 – 8570
ANZEGEM, AAN TE DUIDEN ALS PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER VAN DE
GEMEENTE OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
GASELWEST VOOR DE LEGISLATUUR 2013-2018

2.3. Goedkeuring statutenwijziging en  agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
IC TMVW d.d. 28 oktober 2016.
De Dienst Voorafgaande beslissingen in Fiscale Zaken (DVB) van de FOD Financiën heeft beslist dat
FARYS/TMVW vanaf het aanslagjaar 2016 onderworpen is aan de rechtpersonenbelasting (RPB). De
kwalificatie is afhankelijk gemaakt van de voorwaarde dat er geen dividenden meer worden uitgekeerd.
Het schrappen van de mogelijkheid tot uitkering van dividenden vergt een statutenwijziging.
De gewijzigde artikels betreffen :

 Art. 65 batig saldo drinkwateractiviteit
 Art. 66 batig saldo zuiveringsactiviteit
 Art. 67 batig saldo wegenisactiviteit
 Art. 68 batig saldo secundaire activiteit
 Art. 69 batig saldo activiteit aanvullende diensten
 Art. 70 batig saldo financieringsactiviteit

De gemeente werd per brief van 8 augustus 2016 vanwege TMVW/Farys uitgenodigd tot de buitengewone
algemene vergadering die doorgaat op vrijdag 28 oktober 2016 in het ICC, Van Rysselberghedreef 2 te
9000 Gent met volgende agenda: Statutenwijziging
GOEDGEKEURD

Punt 3. Financiën
Aanpassing algemeen gemeentelijk retributiereglement – aanpassing verhuurreglement en
verhuurtarieven centrale uitleendienst en tarieven extramuros jeugdactiviteiten;
 verhuurreglement en verhuurtarieven gemeentelijke centrale uitleendienst
Het reglement voor de centrale uitleendienst werd in zitting van 19 april ll. geactualiseerd.
In opvolging hiervan bleek uit een schrijven vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur dat  forfaitaire
sancties, die naast de vergoedingen voor de geleverde tegenprestaties werden gevorderd, niet als
dusdanig in dit reglement kunnen opgenomen worden.
Anderzijds is het wel toegestaan om, bij onachtzaamheid van de huurder in het naleven van de afspraken,
een gederfde huurprijs aan te rekenen of het aantal manuren in rekening te brengen die nodig waren om
de huurprestatie voor te bereiden of achteraf het geleende materiaal opnieuw afhaalklaar te maken.
Recent werd ook in één van onze zalen van de culturele infrastructuur een vast scherm en beamer
geïnstalleerd. Om geen discrepantie met onze andere culturele infrastructuren te creëren, wordt het
gebruik van een beamer en  scherm voor deze specifieke zalen voortaan ook gratis.
De tekst van het oorspronkelijke verhuurreglement werd dan ook in die zin aangepast.

 Extramuros jeugdactiviteiten
Het college nam op 5 juli l.l. kennis van het voorstel van de Jeugddienst om een tarief toe te voegen aan de
bestaande tarieven. Wanneer kinderen een gratis ticket of abonnement of iets dergelijks kunnen
voorleggen voor een uitstap (bijv. abonnement toegang pretpark), dan is het billijk dat ze enkel de busrit of
treinticket ernaartoe betalen en het abonnement/gratis ticket kunnen gebruik voor de toegang.
De treinreis wordt berekend volgens de normale tarieven, behalve wanneer de deelnemer een
treinabonnement kan voorleggen. De forfait busvervoer is steeds verschuldigd.
Ticket trein of
forfait busvervoer:

Lager dan 20 km: 2 euro
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Van  20 tot en met 74 km: 4 euro
Van 75 tot 149 km: 6 euro
Vanaf 150 km: 8 euro.

Rubriek 6 – Jeugd – van het algemeen gemeentelijk retributiereglement dient hiertoe aangepast te worden.
Deze kwestie werd overgemaakt aan de leden van de jeugdraad op 26 augustus. Er werd een reactie
bekomen.
Ingevolge een e-mail van ABB van 25 juli 2016 wordt voorgesteld om de term ‘boete’ te vervangen door
‘vergoeding’
WERD AANGEPAST

Punt 4. Patrimonium
4.1. Bouw gezamenlijke zweminfrastructuur Anzegem-Deerlijk.
Goedkeuren plan van aanpak en inbreng in FARYS van grond projectzone.
Goedkeuren plan van aanpak bouw gezamenlijke zweminfrastructuur Anzegem-Deerlijk en inbreng in
FARYS grond projectzone opgemaakt door TMVW n.a.v. de goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst
tussen Deerlijk en Anzegem in de gemeenteraadszitting van 12 juli 2016. Dit plan omvat onder andere een
indicatie van bouwprogramma en raming, de rolverdeling in ontwerp- en uitvoeringsfase, de procedure voor
het aanstellen van een ontwerper (design en build-benadering) en de financiële impact.
GOEDGEKEURD MITS AANPASSING PLAN VAN AANPAK INZAKE FINANCIERING

4.2. Brandweerkazerne: aankoop gronden en gebouw. Goedkeuren aankoop.
Aankoop van:
 Twee percelen grond, gelegen Braamheuvelstraat en Vichtesteenweg, kadastraal gekend sectie B,

deel van nummers 836F en 837B, zijnde de kavels 1 en 3 op het opmetingsplan, met een totale
oppervlakte van 30a 75ca

 Een perceel grond, gelegen Wafelstraat, kadastraal gekend sectie B, deel van nummer 839B, zijnde
de kavel 2 op het opmetingsplan,met een totale oppervlakte van 11a 28ca

 Deel van de magazijnen horende bij een nijverheidsgebouw zonder dakconstructie en voorzien van
ontkoppelde metalen voorpanelen, met aanhorigheden op grond, gelegen Vichtesteenweg 200,
kadastraal gekend sectie B, deel van 766H, zijnde de kavels 4 en 5 op het opmetingsplan, met een
totale oppervlakte van 17a 85ca

Deze aankoop geschiedt:
 om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor het realiseren van een nieuwe

brandweerkazerne;
 tegen de prijs van:

 79.683 euro voor de kavels 1 en 3 op het opmetingsplan
 17.373 euro voor de kavel 2 op het opmetingsplan
 327.545 euro voor de kavels 4 en 5 op het opmetingsplan

De vergoeding voor de percelen grond bedraagt 5.253,75 euro voor de pachter om afstand te doen van het
recht van voorkoop en pacht.
GOEDGEKEURD

Punt 5. Openbare Werken
5.1. Asfaltwerken op diverse plaatsen. Goedkeuren bestek. Vaststellen wijze van gunnen.
De asfaltverharding op een aantal landelijke wegen is in een slechte toestand. Werken volgens het bestek
“Asfalteringswerken op diverse locaties 2016”. De werken worden geraamd op €  156.720 incl. btw.  Wijze
van gunnen: openbare aanbesteding.
GOEDGEKEURD

5.2. Vernieuwen Buyckstraat.  Principiële goedkeuring concept.
Principiële goedkeuring concept voor het vernieuwen van de Buyckstraat:
 De betonverharding wordt 4 à 5 cm afgefreesd en voorzien van een nieuwe asfaltverharding.
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 Er worden fietssuggestiestroken aangebracht door middel (hoogstwaarschijnlijk door middel van
gekleurde asfalt).

 De huidige parkeerstroken blijven hun functie behouden.
PRINCIPIEEL GOEDGEKEURD

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

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

dancings en andere luidruchtige binnenactiviteiten
 Mobiliteitsimpact moet verenigbaar zijn met de dorpskern (ontsluiting op wegennet, parkeren)
 Bufferen tov woonomgeving

Het RUP werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 8 maart 2016 en openbaar
gemaakt van 8 april 2016 tot 6 juni 2016. Gedurende de periode van openbaarmaking werd 1 bezwaar
ingediend bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) en werd advies uitgebracht
door de Deputatie van West –Vlaanderen en  de  Vlaamse overheid – Agentschap R-O Vlaanderen. De
Gecoro heeft in vergadering van 4 juli 2016 hiervan kennis genomen en eindadvies uitgebracht.
Er wordt aan de raad voorgesteld de bemerkingen, aanvullingen, voorgestelde aanpassingen, wijzigingen
en suggesties gesteld in de uitgebrachte adviezen te onderschrijven en een eindbeslissing te nemen in het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 28.1 Steverlynck.
WERD DEFINITIEF AANVAARD

Punt 7. Personeelszaken
Goedkeuring wijziging rechtspositieregeling.
De rechtspositieregeling is een document dat geregeld bijgewerkt dient te worden wegens het wijzigingen
van wetgeving en veranderende maatschappij.
 Het schrijven van de federale pensioendienst op 1 juli 2016 betreffende de wet van 27 juni tot wijziging

van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen in verband met
de ambtshalve opruststelling na dagen afwezigheid wegens ziekte (BS 29/6/2016) stelt de leeftijden bij
van het ambtshalve in ruste stellen van personeelsleden die 365 dagen afwezig zijn wegens ziekte.
Artikel 6.2.3. wordt aangepast

 De Vlaamse regering keurde op 26 juli 2016 het Vlaamse zorgkrediet goed. Het huidig systeem van de
loopbaanonderbreking wordt daarmee vervangen met ingang van 2 september 2016.
Loopbaanonderbreking opnemen met uitkeringen, maar zonder motief kan dan niet langer. Aanvragen
bij de RVA onder de vroegere regeling waren wel nog mogelijk tot en met 1 september. Ook lopende
dossiers blijven ongewijzigd. Concreet betreft de hervorming het stelsel loopbaanonderbreking voor het
lokale, provinciale, communautaire en regionale openbaar ambt en voor het onderwijs in
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Vlaanderen (met uitsluiting van contractuele personeelsleden in het onderwijs die onder de regeling
van het tijdskrediet vallen). Het zorgkrediet kan worden opgenomen met volgende motieven:

ozorg voor een kind tot en met de leeftijd van 12 jaar
ozorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad
ozorg voor een kind met een handicap
opalliatieve zorgen
ovolgen van een erkende opleiding
Het Vlaams zorgkrediet kent een beperkte looptijd, afhankelijk van het gekozen regime:
• in geval van volledige onderbreking: voor 18 maanden
• in geval van onderbreking tot de helft van een voltijdse regeling: voor 36 maanden
• in geval van onderbreking van de voltijdse prestaties met 1/5: voor 90 maanden
Combinaties zijn mogelijk, waarbij 1 maand volledige onderbreking gelijk is aan 2 maanden
halftijdse onderbreking en aan 5 maanden 1/5e vermindering.
Voor de themaverloven verandert er niets fundamenteels.
Wijzigingen worden aangebracht aan artikelen tussen Artikel 9.11.1.1. en Artikel 9.11.2.3.5.

 Naar aanleiding van het bedrijfsbezoek van Idewe op 14 juni 2016 en de zendbrief verschenen op 9
maart 2016 voor het onderwijs, namelijk “bedreiging door een beroepsziekte tijdens de zwangerschap
en moederschapsbescherming”, dienen enkele toevoegingen te gebeuren. Alle zwangere bedienden
BKO/Assistent-bedienden BKO (= in contact met kinderen onder de 6 jaar) dienen preventief
werkaanpassing of- mutatie te voorzien. Indien dit niet realiseerbaar is, is werkverwijdering
noodzakelijk. Er wordt geen verschil gemaakt of iemand al dan niet immuun is tegen CMV of
cytomegalovirus.
Artikel  9.11.8 wordt toegevoegd.

 De gezamenlijke sollicitatieprocedure (tussen gemeente en OCMW)  kan onmiddellijk gebeuren, met
toepassing van de voorwaarden in het besluit van 11 mei 2011. Er hoeft dus geen voorafgaandelijke
aanpassing van de rechtspositieregeling gebeuren om daarmee te starten.  Willen gemeente en
OCMW bij de gezamenlijke selectie ook een gezamenlijke wervingsreserve (of bevorderingsreserve of
reserve na procedure van externe mobiliteit) aanleggen, dan moet de gemeente (niet het OCMW) in
haar eigen rechtspositieregeling
1° de regels voor gemeenschappelijke wervingsreserves vaststellen, waaronder de regels voor de
maximale geldigheidsduur van de gemeenschappelijke werfreserves, met inbegrip van de eventuele
mogelijkheid van verlenging.
2° de regels volgens welke de kandidaten hun opname in de gemeenschappelijke wervingsreserves
behouden of verliezen.
Artikel 3.14.2.1. voorzag hierin al grotendeels maar wordt nog aangevuld.

 Bijlage 5 bij de rechtspositieregeling, nl de deontologische code wordt aangevuld met betrekking tot
privacy en discretie voor OCMW en gemeentepersoneel tewerkgesteld in het sociaal huis. Ook voor de
gemeentelijke ICT-medewerker wordt de deontologische code aangevuld.

 Bijlage 1 bij de rechtspositieregeling, namelijk de voorwaarden voor aanwerving, bevordering, interne
en externe mobiliteit wordt aangevuld. Tot op heden was interne mobiliteit niet mogelijk voor A-
functies. Deze mogelijkheid wordt toegevoegd voor functies van niveau A.

 Bijlage 3 bij de rechtspositieregeling, namelijk de selectiecommissie en examenprogramma wordt bij
de functies van niveau A verwezen naar de mogelijkheid tot interne mobiliteit, namelijk artikel 3.13.2.4.
is van toepassing.

GOEDGEKEURD

Punt 8. Jeugd
Verbouwen jeugdhuis. Goedkeuren samenwerkingsverband gemeente – vzw jeugdhuis.
Afsluiten van een samenwerkingsverband met wederzijdse bepalingen tussen de gemeente en de vzw
jeugdhuis in het kader van het verbouwen van het jeugdhuis.
GOEDGEKEURD

Punt 9. Punten gevraagd door raadsleden
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9.1. Vervangen van het STOP-principe door het W-STOP principe.
Bij de herinrichting van wegen hanteert het College het STOP-principe. Een zeer belangrijke groep
betrokkenen wordt daarbij helemaal uit het oog verloren: de bewoners van de straat.
NIET GOEDGEKEURD

9.2. Herinrichting van de Buyckstraat. Voorstel tot goedkeuring van punt 1 weerhouden door
Arcadis.
Dit voorstel werd in de gemeenteraden van 14 juni en 12 juli 2016 reeds naar voren gebracht. Ondanks het
belang dat onze fractie aan dit onderwerp toekent, werd het  telkens zonder veel commentaar afgevoerd.
Hierdoor heeft onze fractie een extra GR samengeroepen welke we na onderhandeling op vraag van de
voorzitter en een deel van het college hebben laten vallen.
Ondertussen werd een bevraging gedaan bij de bewoners van de Buyckstraat en zijn tot op heden 33
antwoorden binnengekomen. 14 gezinnen zijn volledig akkoord met het door het College voorgestelde
concept. 19 gezinnen verklaren zich niet akkoord en de meesten onder hen formuleren duidelijke bezwaren
tegen het voorgestelde concept. Dit bewijst dat de W-van het W-STOP principe verwaarloosd werd.
ZONDER VOORWERP

9.3. Vermindering van de verwachte gewestelijke investeringstoelage voor het zwembad tot 591.000
euro.
In het meerjarenplan 2014-2021, wijziging 4, werden op de gemeenteraad van 12-07-2015 de nodige
budgetten voorzien voor de bouw van een gemeenschappelijk zwembad met de buurgemeente Deerlijk.
Daarbij werd ervan uitgegaan dat dit zwembad een investeringskost van 5.909.095 zou vergen, waarbij
gerekend werd op een toelage van 750.000 euro vanwege het Vlaamse Gewest. Dit laatste bedrag is in
aanzienlijke mate te hoog ingeschat.
AKKOORD

9.4. Aktename van de exacte locatie van het zwembad
Herhaaldelijk werd door het College beweerd dat de exacte locatie voor het zwembad samen met Deerlijk
nog niet vastgelegd werd. Een opmerkelijk feit laat vermoeden dat de exacte locatie wel gekend is en
reeds aan derden is medegedeeld.
Eind augustus 2016 verschenen enkele persartikels waarin de speelpleinwerking terecht sterk protesteert
tegen de verdwijning van de ploeterput. Zij moesten dit nieuws via de krant vernemen en er werd door het
college op geen enkel ogenblik moeite gedaan om in dialoog te treden met de werking, de jeugdraad noch
met de sportdienst. Trouwens de burgemeester heeft hierover zijn spijt uitgedrukt en verklaarde: “het is
inderdaad ongelukkig dat we in de loop van het proces de speelpleinwerng niet geconsulteerd hebben”.
ZONDER VOORWERP

Schriftelijke vragen van raadsleden
Het project ZEROregio.
De intercommunale Leiedal heeft een projectvoorstel “ZEROregio – Ruimte voor een klimaatneutraal Zuid-
West-Vlaanderen” ingediend bij het Departement Ruimte Vlaanderen (minister Joke Schauvlieghe). De
gemeente participeert in dit project.
Wat behelst dit project voor de regio?
Wat behelst dit project voor de gemeente Anzegem?

Voertuigcategorieën in het recyclagepark.
Personen die om medische redenen verplicht zijn een categorie 2 voertuig (voor het recyclagepark) aan te
kopen, mogen dat als een categorie 1 voertuig beschouwen mits zij niet meer dan 1m³ afval aanvoeren dat
van huishoudelijk gebruik afkomstig is.
Wat wordt bedoeld met “om medische redenen verplicht”?
Hoe en door wie wordt dit beoordeeld?
Hoe kunnen de parkwachters weten of een categorie 2 voertuig als een categorie 1 mag beschouwd
worden?
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Zou het niet beter zijn alle categorie 2 voertuigen als een categorie 1 te beschouwen indien niet meer dan
1m³ afval aangevoerd wordt dat afkomstig is van huishoudelijk gebruik?

Garageweg Borreberg.
Landmeter-expert Bart Degezelle is aangesteld voor het opmeten van de garageweg langs de Borreberg,
die volgens de wens van de aanpalende bewoners van de Borreberg moet opgenomen worden in het
openbaar domein.
Over welke garageweg gaat dit (ligging)?

Uitkijktoren Tiegem.
De bvba net architectuur is aangesteld voor het ontwerp van de uitkijktoren; het ereloon bedraagt 6.000
euro+btw. Voor het hele project is 20.000 euro voorzien inclusief ereloon en btw.
Met hoeveel zal dit budget dienen opgetrokken te worden?

Vooraf ingediende vragen op de gemeenteraad.
Op het einde van de openbare zitting van de Gemeenteraad worden soms twee soorten vragen gesteld:
vooraf ingediende vragen (meestal samen met een aantal voorstellen) en ter plaatse geformuleerde
vragen. De vooraf ingediende vragen vergen van het College meestal enige voorbereiding om een goed
antwoord te kunnen formuleren.
Is het mogelijk de titels van de vooraf ingediende vragen op te nemen in de agenda van de gemeenteraad?

Mondelinge vragen
 Vervuilde grachten in de Holdestraat;
 Onkruid op de kerkhoven: opkuisen voor het allerheiligenfeest;
 Putten oprit Beukenhof (opvullen met dolomiet);
 Omleidingsweg fietsers spoorwegbrug Klijtberg.

Mededelingen
 Personeelsfeest 30/9 – 19u;
 Gratis griepsvaccin – mee te delen aan de personeelsdienst;
 Data gemeenteraden 2017 – volgende GR;
 Speeltoestellen Jericho.

Namens de gemeenteraad

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Gemeentesecretaris Voorzitter


