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Punt 1.
Goedkeuring verslag gemeenteraad van 11 oktober 2016.
GOEDGEKEURD

Punt 2. Algemene Zaken
2.1. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden:
2.1.1. Figga – Buitengewone Algemene Vergadering van 9 december 2016. Kennisname en
goedkeuring agendapunten.
De buitengewone algemene vergadering van FIGGA gaat door op 9 december 2016 met volgende agenda:

1. Strategie voor het boekjaar 2017
2. Begroting boekjaar 2017 en meerjarenbegroting
3. Statutaire benoemingen en mededelingen

Voorgesteld wordt om de aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om voormelde punten,
waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
GOEDGEKEURD

2.1.2.  Psilon – Buitengewone Algemene Vergadering van 13 december 2016.  Kennisname en
goedkeuring agendapunten.
De buitengewone algemene vergadering van Psilon (Intergemeentelijke Vereniging voor Crematorium-
beheer Zuid-West-Vlaanderen) gaat door op  13  december 2016 met volgende agenda:
1. Vaststelling werkprogramma 2017
2. Vaststelling begroting 2017
Voorgesteld wordt om de aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om voormelde punten,
waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
GOEDGEKEURD

2.1.3. Leiedal - Buitengewone Algemene Vergadering van 15 december 2016. Kennisname en
goedkeuring agendapunten.
De buitengewone algemene vergadering van Leiedal gaat door op  15 december 2016 met volgende
agenda:

1. Jaaractieplan en begroting 2017
Goedkeuring van het jaaractieplan en de begroting 2017. De stukken bevinden zich in het dossier.

2. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2017
In uitvoering van artikel 14 van de statuten van Leiedal stelt de algemene vergadering de bijdrage
van de gemeenten vast voor het begrotingsjaar 2017. De raad van bestuur stelt voor de bijdrage
van de gemeenten niet te indexeren en te behouden op het niveau van 2016.

3. Benoeming Commissaris-Revisor
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In uitvoering van artikel 14 van de statuten van Leiedal benoemt de algemene vergadering de
commissaris-revisor voor een periode van drie jaar. In uitvoering van artikel 37 van de statuten van
Leiedal bepaalt de algemene vergadering de vergoeding van de commissaris-revisor. Het voorstel
is opgenomen in het dossier.

4. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten
In uitvoering van artikel 4§2 van de statuten van Leiedal neemt de algemene vergadering akte van
eventuele bijkomende intekeningen op de wederzijdse exclusieve dienstverlening.

5. Varia
Voorgesteld wordt om de aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om voormelde punten,
waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
GOEDGEKEURD

2.1.4. Imog – Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2016.
 Kennisname en goedkeuring agendapunten
 Goedkeuring statutenwijziging.

De gemeenteraad kan kennis nemen van de agendapunten die zullen voorgelegd worden op de
Buitengewone Algemene vergadering van Imog die doorgaat op dinsdag 20 december 2016 met volgende
agenda:
1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2017
2.          Begroting 2017
3.          Statutenwijziging en kapitaalverhoging
1. Varia
De statutenwijziging behelst volgende aspecten:

3.1. Wijziging doel: Beperkte toevoeging aan art 14

3.2. Uitkeren van dividenden:
o Om onder de rechtspersonenbelasting te blijven vallen, dient expliciet in de statuten te

worden opgenomen dat er geen dividenden zullen worden uitgekeerd aan de vennoten
o IMOG heeft in het verleden ook steeds gecommuniceerd dat de uitbetaling van een dividend

niet aan de orde was (gezien het lage kapitaal en het verlies uit het verleden).
3.3. Toetreding IVM en regelgeving einde deelname
3.4. Digitaal sturen van correspondentie
3.5.kapitaalsverhoging
Sinds 2011 wordt er jaarlijks een bedrag aan IMOG gestort ihkv de in 2010 besliste
kapitaalsverhoging. Het totaal te storten bedrag voor Anzegem bedraagt: 310.834.74 EUR
(waarvan 238.306.97 op heden gestort).
Boekhoudkundig werden deze bedragen door IMOG voorlopig als “achtergestelde lening”
geboekt (door de gemeenten werden die onmiddellijk als financiële vaste activa geboekt).
Met deze beslissing worden de middelen boekhoudkundig omgezet naar “kapitaal”

Het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordigers op deze jaarvergadering moet bepaald  worden.
GOEDGEKEURD

2.1.5. Fluvia: goedkeuren
 Ontwerp zonaal meerjarenbeleidsplan 2015-2019.
 dotatie 2017

Art.23 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid legt elke zone op om een
meerjarenbeleidsplan (6 jaar, ambtstermijn zonale adviseurs) op te stellen dat rekening houdt met de
bestaande situatie en de risicoanalyse. Dit plan moet voorgelegd worden ter goedkeuring aan de Fluvia-
gemeenten. Dit gebeurt samen met de zonale begroting 2017 .
De brandweerzone wordt onder meer door dotaties van de gemeenten van de zone gefinancierd. De
dotaties van de gemeenten worden jaarlijks vastgelegd op basis van een akkoord bereikt tussen de
verschillende betrokken gemeenteraden.
De timing voor het inwinnen van adviezen en besluitvorming ziet er uit als volgt:
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MO 18-07-2016 UITVOERDER DOELSTELLING DATUM
Adviescommissie WG financiën ontwerpbegroting 19/10/2016

09.00u
Informatievergadering ZC informatief 25/10/2016
Vaststellen ontwerpbegroting ZC ontwerpbegroting + verslag

inzake ontwerpbegroting
ZC 28/10/2016

Begroting stemmen door de
raad

ZR begroting ZR 28/10/2016

Kennisgeving op
maatschappelijke zetel

Zone

Kennisgeving op elke
Gemeenteraad

Zone stuurt door naar gemeentesecretarissen

De begroting 2017 van Fluvia blijft binnen de lijnen van het meerjarenplan.

Meerjarenplanning - Dotaties 2015-2019
Verdeelsleutel 2015 2016 2017 2018 2019

ANZEGEM 3,21% 308.532,82 327.461,65 341.782,28 345.864,92 351.309,45
AVELGEM 2,24% 215.300,16 228.509,06 238.502,28 241.351,22 245.150,52
DEERLIJK 3,06% 294.115,40 312.159,70 325.811,15 329.703,01 334.893,12
HARELBEKE 7,13% 685.308,11 727.352,51 759.161,26 768.229,55 780.322,86
KORTRIJK 37,26% 3.581.287,54 3.801.003,45 3.967.229,84 4.014.618,95 4.077.816,21
KUURNE 4,24% 407.532,45 432.535,01 451.450,74 456.843,38 464.034,91
LENDELEDE 1,38% 132.640,28 140.777,91 146.934,44 148.689,59 151.030,23
MENEN 9,95% 956.355,64 1.015.029,10 1.059.418,60 1.072.073,50 1.088.949,85
WAREGEM 10,83% 1.040.937,84 1.104.800,52 1.153.115,92 1.166.890,05 1.185.258,98
WEVELGEM 8,06% 774.696,12 822.224,58 858.182,30 868.433,41 882.104,10
ZWEVEGEM 6,84% 657.434,43 697.768,75 728.283,74 736.983,19 748.584,62
SPIERE-
HELKIJN 0,64% 61.514,33 65.288,30 68.143,51 68.957,49 70.043,01
LEDEGEM 2,33% 223.950,62 237.690,23 248.084,96 251.048,37 255.000,32
WIELSBEKE 2,83% 272.008,69 288.696,72 301.322,07 304.921,41 309.721,41

100,00% 9.611.614,45 10.201.297,51 10.647.423,07 10.774.608,03 10.944.219,57

De financiële bijdrage van de gemeenten past volledig binnen de goedgekeurde meerjarenplanning van
2014. Gesplitst in een exploitatie en een investeringstoelage wordt dit voor 2017:

2017
Verdeelsleutel exploitatie investering totaal

9.002.423,07 1.645.000,00 10.647.423,07
ANZEGEM 3,21% 288.977,78 52.804,50 341.782,28
AVELGEM 2,24% 201.654,28 36.848,00 238.502,28
DEERLIJK 3,06% 275.474,15 50.337,00 325.811,15
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HARELBEKE 7,13% 641.872,76 117.288,50 759.161,26
KORTRIJK 37,26% 3.354.302,84 612.927,00 3.967.229,84
KUURNE 4,24% 381.702,74 69.748,00 451.450,74
LENDELEDE 1,38% 124.233,44 22.701,00 146.934,44
MENEN 9,95% 895.741,10 163.677,50 1.059.418,60
WAREGEM 10,83% 974.962,42 178.153,50 1.153.115,92
WEVELGEM 8,06% 725.595,30 132.587,00 858.182,30
ZWEVEGEM 6,84% 615.765,74 112.518,00 728.283,74
SPIERE-
HELKIJN 0,64% 57.615,51 10.528,00 68.143,51
LEDEGEM 2,33% 209.756,46 38.328,50 248.084,96
WIELSBEKE 2,83% 254.768,57 46.553,50 301.322,07

De gemeenteraden dienen zich alle akkoord te verklaren met hun respectievelijke dotatie.
GOEDGEKEURD

2.2.  Goedkeuren reglement ereburgerschap.
Natuurlijke personen, geboren te en/of wonende of gewoond hebbende te Anzegem en die een bijzondere
band hebben of gehad hebben met Anzegem, kunnen in bijzondere mate bijdragen tot het welzijn of de
welvaart van de gemeente of een representatief deel van haar inwoners enerzijds of tot de bekendheid en
de uitstraling van de naam en de faam van de gemeente anderzijds.
Het is passend dergelijke personen hiervoor publiekelijk te waarderen. Deze waardering kan uitgedrukt
worden o.m. door toekenning van de titel ‘ereburger van Anzegem’.
Het is aangewezen om hiervoor criteria vast te leggen.
De erkende adviesraden brachten volgend advies uit nopens het ontwerp van reglement: gunstig.
Dit reglement werd ook besproken op de raadscommissie Mens van donderdag 3 november 2016.
GOEDGEKEURD

2.3. Gemeentelijke administratieve sancties:
2.3.1. goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met stad Kortrijk en aanstellen sanctionerend
ambtenaren - bekrachtiging collegebesluit van 18 oktober 2016
(onder voorbehoud goedkeuring algemene politieverordening in de raad van 13 december 2016)
Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in zitting van 13 december 2016 een nieuwe algemene
politieverordening vaststelt en de huidige opheft.  De vooropgestelde ingangsdatum voor het GAS-
reglement is 1 januari 2017.
Bij het in werking treden van de nieuwe Algemene Politieverordening worden de gemeentelijke
administratieve sancties ingevoerd in Anzegem. Een administratieve geldboete kan volgens art. 6 van de
GAS-wet van 24 juni 2013 enkel worden opgelegd door een sanctionerend ambtenaar die beantwoordt aan
de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden vastgelegd bij Koninklijk Besluit. De sanctionerende
ambtenaren worden aangewezen door de gemeenteraad. Het invoeren van GAS en het opleggen van een
administratieve geldboete vergen een extra administratieve organisatie. Stad Kortrijk beschikt reeks over
gekwalificeerd personeel dat momenteel optreedt als sanctionerend ambtenaar voor de gemeenten die
deel uitmaken van politiezone Vlas en Grensleie, evenals voor de stad Waregem en de gemeente
Zwevegem van de politiezone MIRA. Stad Kortrijk is bereid om haar sanctionerend ambtenaren eveneens
ter beschikking te stellen aan de gemeente Anzegem. De personeelskosten zullen a rato van het aantal
behandelde dossiers doorgerekend worden aan de gemeene Anzegem. Alle afspraken worden geregeld
via een samenwerkingsovereenkomst. Volgende sanctionerende ambtenaren dienen aangesteld te worden
door de gemeenteraad:
 Catherine De Mulder-Crimont (aangesteld in de gemeenteraad van Kortrijk op 9/12/2013)
 Sofie Van Audenhove (aangesteld in de gemeenteraad van Kortrijk op 20/04/2015)
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 Marjolijn Gousseau (aangesteld in de gemeenteraad van Kortrijk op 13/06/2016)

Het college keurde de overeenkomst goed onder voorbehoud van bekrachtiging in de eerstvolgende raad.
Gezien de voorgenomen ingangsdatum van de nieuwe politieverordening is het  bijgevolg de bedoeling dat
de raad thans al de overeenkomst met Kortrijk goedkeurt zodat   de gemeenteraad van Kortrijk de kans
krijgt deze eveneens te onderschrijven in de raad van december.
GOEDGEKEURD

2.3.2. goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst tussen stad Kortrijk en gemeente
Anzegem inzake de bemiddelingsprocedure - bekrachtiging collegebesluit van 25 oktober 2016.
(onder voorbehoud goedkeuring algemene politieverordening in de raad van 13 december 2016)
Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in zitting van 13 december 2016 een nieuwe algemene
politieverordening vaststelt en de huidige opheft.  De vooropgestelde ingangsdatum voor het GAS-
reglement is 1 januari 2017.
De nieuwe algemene politieverordening voorziet niet in het opleggen van GAS-sancties aan minderjarige
overtreders. Overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 kan binnen het kader van GAS een
bemiddelingsprocedure worden aangeboden aan (meerderjarige) overtreders.  Het ontwerp van APV
voorziet ook in de mogelijkheid van bemiddeling voor meerderjarige overtreders. De regering stelt een
voltijdse bemiddelingsambtenaar ter beschikking van de steden en gemeenten van het gerechtelijk
arrondissement Kortrijk voor een vlotte implementering van de bemiddelingsprocedure in het kader van
GAS. Door het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen stad Kortrijk en gemeente Anzegem
gaat gemeente Anzegem akkoord dat de bemiddelingsambtenaar aangesteld voor het gerechtelijk
arrondissement Kortrijk alle bemiddelingsdossiers van de gemeente Anzegem in het kader van GAS
behartigt. In de collegevergadering van 25 oktober 2016 werd   de samenwerkingsovereenkomst
goedgekeurd die  de praktische modaliteiten regelt met betrekking tot deze terbeschikkingstelling (onder
voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad in eerstvolgende zitting). De bemiddelingsambtenaar
is   Evi Vanholderbeke, aangesteld als voltijds bemiddelingsambtenaar door Kortrijk op 3 februari 2010
(aanstelling jaarlijks hernieuwd). Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst
tussen stad Kortrijk en gemeente Anzegem inzake de bemiddelingsprocedure bij GAS  goed te keuren en
de bemiddelingsambtenaar aan te stellen. In de overeenkomst staan diverse bepalingen die verwijzen naar
bemiddelingsdossiers die minderjarigen betreffen. Evenwel, op vraag van de Kortrijkse dienst, wordt
voorgesteld deze passages niet uit de overeenkomst te halen, dit om de uniformiteit met andere
gemeenten   te bewaren en om eventuele toekomstige andersluidende beslissingen te faciliteren.
Uiteraard, indien de APV in Anzegem niet op minderjarigen van toepassing is, zullen er ook geen dergelijke
bemiddelingsdossiers worden overgemaakt aan Kortrijk en zullen deze passages dode letter zijn voor de
gemeente Anzegem.
Gezien de voorgenomen ingangsdatum van de nieuwe politieverordening is het - naar analogie met
voorgaand agendapunt - de bedoeling dat de raad thans al de overeenkomst met Kortrijk goedkeurt zodat
de gemeenteraad van Kortrijk de kans krijgt deze eveneens te onderschrijven in de raad van december.
GOEDGEKEURD

Punt 3. Financiën
3.1.Kennisname budgetwijziging 2016 – OCMW Anzegem.
Op 15 december 2015 nam de gemeenteraad kennis van het budget 2016 voor het OCMW.
Thans ligt de eerste budgetwijziging 2016 voor ter kennisname. De gemeentelijke toelage blijft
ongewijzigd,nl. 926.000 euro.
De voornaamste wijzigingen betreffen:
Exploitatie:
Uitgaven in min:

 (prioritair) activeren personen via art. 60§7 en nazorg (-46.975 euro)
 (overig)

- Aankoop maaltijden (-4000 euro)
- Energiekosten (-4800 euro)
- Verzekeringen (-1996 euro
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- Vrijwilligersvergoeding (-50 euro)
- Diverse personeelskosten (- 64.443 euro)
- Div.steunen in speciën (-7550 euro)
- Steun buitenlandse behoeftigen, geen recht op leefloon (- 3000 euro)
- Medische kosten LOI (- 3000 euro)

Uitgaven in plus:
- Onderhoud, aanpassingen en herstellinen aan gebouwen (+1350 euro)
- Onderhoud/herstelling machines en installaties (+18700)
- Diverse kantoorkosten (+9730 euro)
- Ereloon architect (+ 10.000 euro)
- Vergoeding jury maatsch.werker (4400 euro)
- Externe ondersteuning project waarden en normen SH (1500 euro)
- Overige algemene kosten (+9950 euro)
- Minderwaarden bij realiseren werkingsvorderingen (+4500)
- Deelname kosten wegens samenerkingsverbanden (+ 1650)
- Diverse leeflonen (+ 48000)
- Tussenkomsten in natura (+1750 euro)
- Leefgeld LOI (+ 3000 euro)

Ontvangsten in min
 Prioritair: activeren personen via art. 60§7 en nazorg (-33.762 euro)
 Overig in min:

- Verkoop maaltijden (-5000 euro)
- Opbrengst poetshulp (- 17750 euro)
- Subsidie federale stookolietoelage (-5000)
- Subsidie steun buitenlandse behoeftigen, geen recht op leefloon (-3000)
- Subsidie medische kosten LOI (- 3000)
- Opbrengsten uit vlottende activa (- 975 euro)

 Overig in plus:
- Opbrengst karweihulp (+ 4000)
- Vergoeding gebruik noodstudio (+3000)
- Gift textielprijs en subsidie RMI-wet (+3500)
- Subsidie leefloongerelateerde uitgaven (+44000)
- LOI-subsidie (+42000)
- Recuperatie steun in speciën bij cliën (+2500)

Investeringsbudget:
 Sommige investeringsprojecten van voorgaande jaren werden hernomen in 2016

- Ereloon en omgevingswerken assistentiewoningen (50.000 euro)
- Vervangen computerpark (50.000 euro)
- Aanschaf tweedehandswagen dienst karweihulp (12500 euro)

 In plus : overgedragen krediet nav opmaak rekening 2015
- Vervangen stookinstallaties serviceflats en NAC (+ 47.793,46 euro)
- Groot onderhoud bejaardenwoningen Sint-Arnolduslaan (+ 110.518,93 euro)

Nieuwe projecten:
- Project 1/2016: camionette en aanhangwagen technische dienst (+ 25000 euro)
- Project 2/2016: dienstvoertuig sociaal huis (+ 10.000 euro)

Het ontwerp budgetwijziging OCMW werd voorgelegd aan het MAT OCMW op 10 oktober 2016 waarin
positief advies werd verleend. De gemeentelijke toelage blijft ongewijzigd, met name 926000 euro, cfr. het
bedrag zoals voorzien in het budget 2016
Gunstig advies uitgebracht door het schepencollege op 11 oktober 2016.
Vastgesteld door de OCMW-raad op 20 oktober 2016.
KENNIS GENOMEN
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3.2.Vaststellen retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar
domein.
Sedert verschillende jaren kunnen de gemeenten aan de distributienetbeheerders Gaselwest, Imea,
Imewo,Intergem, Iveka, Iverlek of Sibelgas een retributie aanrekenen voor de hinder op het gebruik van het
gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan de nutsvoorzieningen elektriciteit en gas.
Het retributiereglement dat eind 2013 - begin 2014 in de gemeenteraad werd goedgekeurd vervalt per 31
december 2016. Een geactualiseerde versie van het bestaande typereglement dient te worden
goedgekeurd.
Belangrijkste vaststelling is dat door het aflopen van enkele saneringsprogramma’s de investeringen in de
referentieperiode gedaald zijn, met als gevolg ook een dalende trend in de sleuflengtes. Voor de volgende
driejaarcyclus wordt bijgevolg een daling voorzien van de retributievergoeding. (Er is wel voor de eerste
keer een indexering). Voor de gemeente Anzegem betekent dit een vermindering van de ontvangst op
jaarbasis met 7.509 euro.
Bedrag 2017-2018 en 2019:

 Elektriciteit: 37.959,80 euro
 Gas: 13.326,87 euro

Tarieven:

periode sleufwerken aansluitingspunt
2013-2016 Rijwegen:2 euro

Werken voetpaden: 1,5
Werken aardewegen: 0,9

1 euro/j./aansluitingspunt
0,5 euro/aanw.aansl.punt

2017-2019 Rijwegen:2.17 euro
Werken voetpaden: 1,63
Werken aardewegen: 0,98

1.09 euro/j./aansluitingspunt
0,54 euro/aanw.aansl.punt

GOEDGEKEURD

Punt 4. Brandweer
Omslag brandweerkosten – tweede voorstel definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer
jaarrekeningen 2013 t.e.m. 2014. Beslissing tot niet akkoord.
Bij brief van 11.10.2016 deelt de provinciegouverneur een tweede voorstel mee van de definitieve
eindafrekening van de omslag brandweerkosten op basis van de wet van 31.12.1963 voor de twee laatst
mogelijke jaren (2013 en 2014).
De voorgelegde afrekening is de volgende.

 Rekening 2013 : 27.333,79 EUR
Betaald voorschot: 22.100,12 EUR
Te betalen saldo: 5.233,67 EUR

 Rekening 2014 : 27.872.47 EUR
Betaald voorschot: 22.374,53 EUR
Te betalen saldo: 5.497.94 EUR

Blijkens art. 10 par. 4, 3° lid van de wet van 31.12.1963 beschikt de gemeenteraad over een termijn van
zestig dagen om over het voorstel een gemotiveerd advies uit te brengen.
Op advies van onze raadsman stelt het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad voor dit
voorstel van definitieve afrekening over de jaren 2013 en 2014, opgenomen in de voorliggende brief van
11.10.2016, ongunstig te adviseren op volgende gronden:

 Het staat boven iedere redelijke twijfel dat het voorstel tot definitieve afrekening onder het
toepassingsgebied van wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen valt.

 Dit blijkt uit het begrip bestuurshandeling en de hoedanigheid van de gouverneur.  Het
voorliggende voorstel beantwoordt aan de omschrijving van het begrip “bestuurshandeling” zoals
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bepaald in art. 1 van de wet van 29.07.1991 en de gouverneur valt onder het begrip “bestuur” zoals
door dit artikel eveneens gedefinieerd.

 Blijkens artikel 3 van de wet van 29.07.1991 moet de akte zelf, d.i. het thans voorliggende voorstel
over de definitieve afrekening over de jaren 2013 en 2014, de juridische en de feitelijke
overwegingen weergeven die aan de beslissing ten grondslag liggen.  Beiden moeten afdoende
zijn.

 De beslissing van de gouverneur, met name de brief van 11.10.2016 met het voorstel van
definitieve afrekening, vermeldt niet op expliciete wijze de feitelijke en de juridische gronden op
basis waarvan de gouverneur tot de eindafrekening is gekomen.  Integendeel, er wordt volstaan
met de nietszeggende vermelding dat de forfaitaire bijdrage werd berekend met inachtname van
de wetgeving en de onderrichtingen en de berekening door de minister werd goedgekeurd.
Dergelijke vermelding laat de gemeente niet toe om de afrekening te controleren en voldoet niet
aan de vereisten gesteld door art. 3 van de wet van 29.07.1991.

 Bijgevolg staat vast dat de gouverneur minstens de aangehaalde wet van 29.07.1991 op
voormelde wijze schendt.

GOEDGEKEURD

Punt 5. Patrimonium
5.1. Goedkeuring akte erfdienstbaarheid ondergrondse inneming verkaveling Ter Schabbe
Tijdens de uitvoering van de wegenis van de verkaveling bleek dat er zich veel water verzamelde ter
hoogte van Kalkstraat 21. Om dit probleem op te lossen dient een rioleringsbuis aangelegd worden over
privaat terrein. Vandaar de opmaak van een ontwerpakte voor de ondergrondse erfdienstbaarheid, met een
oppervlakte van 21,36 ca, volgens het traject aangeduid op het in de akte vermelde plan, te verlenen op
het lijdende erf: huis op en met grond gelegen in de Kalkstraat 21, gekadastreerd als huis, sectie C,
nummer 0152 D P0000. Voorafgaand aan het ondertekenen van de akte zullen de projectontwikkelaars
van de verkaveling ‘Ter Schabbe’ € 4.500, vermeld in de akte onder punt VI vergoeding, op de rekening
van de gemeente storten.
GOEDGEKEURD

5.2. Verkoop restgrond Sint-Antoniusstraat 18-22. Goedkeuren akte.
Ontwerpakte voor het verkopen van het perceel restgrond (bouwgrond), ten kadaster gekend als 3de

afdeling Sie B, 826Z2, 351 m² groot, toebehorend aan de gemeente, gelegen aan de Sint-Antoniusstraat
tussen woning nr. 18 en nr. 22.
GOEDGEKEURD

Punt 6. Lokale Economie
Goedkeuring reglement Doend’rik met onmiddellijke ingang.
Gemeente Anzegem ondersteunt het ondernemerschap. De Anzegemse economie bloeit en dat is te
danken aan de talrijke ondernemers. Door de jaarlijkse uitreiking van de Doend’rik is het de bedoeling om
de ondernemers te belonen en aan te moedigen. Voor de toekenning van de jaarlijkse Doend’rik werd nu
een reglement opgesteld.
Gunstig geadviseerd door de RED (Raad Economische Dynamiek) op 24 oktober 2016.
Besproken in de Commissie Mens op 3 november 2016.
GOEDGEKEURD

Punt 7. Interne Solidariteit
Goedkeuring toekennen noodhulp aan Rode Kruis voor Haïti (na orkaan Matthew).
Haïti werd geteisterd door  de orkaan Matthew. Voorgesteld wordt om 1000 euro toe te kennen aan het
Rode Kruis uit het krediet voor noodhulp: JBR: 2016/A_3.4.1.3/0160-40/6490020/BESTUUR/CBS/IE-
GEEN
De wereldraad werd op dinsdag 25 oktober 2016 op de hoogte gebracht van dit voorstel. Reacties worden
ingewacht tegen vrijdag 4 november. Deze waren allemaal positief.
GOEDGEKEURD
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Punt 8. Punten gevraagd door raadsleden
8.1.  Opvang van asielzoekers in de bibliotheek van Vichte.
De bibliotheek van Vichte wordt op dinsdagavond ter beschikking gesteld als ontmoetingsruimte voor
asielzoekers die zich zo snel mogelijk willen integreren in onze maatschappij, onder meer door het
aanleren van de Nederlandse taal. Een pluspunt is de aanwezigheid van wifi en materialen die de
taallessen kunnen ondersteunen.
Hierbij stellen zich een aantal vragen:
- op welke belangstelling van asielzoekers kan dit initiatief rekenen?
- hoe wordt de integratie bevorderd?
- wie verzorgt er het onderricht en hoe wordt die persoon vergoed?
GEEN STEMMING

8.2. Structuur en locatie van het gemeenschappelijk zwembad met buurgemeente Deerlijk.
Naar aanleiding van de discussie in de gemeenteraad van 13-09-2019 heeft de Eendracht-fractie op 14-09-
2016 de correspondentie opgevraagd met de heer Vanquaethem van Stedenbouw Brugge omtrent de
inplanting van het zwembad en de benodigde afstand tot de beek. Volgens schepen Vaneeckhout kreeg
het gemeentebestuur daarbij steeds ontwijkende antwoorden. Nu kreeg de Eendracht-fractie  het bericht
dat de correspondentie met de heer Vanquaethem pas op 22-09-2016 (!!!) verstuurd werd. Het ging om de
aanvraag van het College voor een overlegmoment; daarbij werden ook bijgevoegde plannen en
structuurbeschrijving overgemaakt.
Hierbij stellen zich enkele vragen:
- welk resultaat leverde het overlegmoment met de heer Vanquaethem op?
- zijn het bijgevoegde grondplan van het gebouw en de beschrijving van de inrichting al definitief?
- welke wijzigingen kunnen eventueel nog aangebracht worden?
- is de inplanting van het zwembad nu al definitief?
- welke wijzigingen kunnen eventueel nog aangebracht worden?
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GEEN STEMMING
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8.3. Verzoek aan de directie van het Sint-Vincentiusinstituut tot het openstellen van hun sporthal
voor Anzegemse sportverenigingen buiten de schooluren.
De Vlaamse Ministers Muyters (sport) en Crevits (onderwijs) hebben een oproep gedaan naar projecten
waarbij de schoolbesturen hun schoolsportinfrastructuur buiten de schooluren ter beschikking stellen van
de plaatselijke sportclubs; zij zouden dit subsidiëren en hebben daarvoor 2.370.000 euro ter beschikking.
De subsidies kunnen oplopen tot 200.000 euro voor infrastructuurwerken (bijvoorbeeld een extra toegang,
reglementair maken van belijning,…) en tot 30.000 euro voor exploitatie. De gemeentelijke sportdienst
heeft interesse om dergelijk project op te zetten met het Sint-Vincentiusinstituut dat nu over een nieuwe
sporthal beschikt. Projecten moeten ingediend zijn tegen 16-12-2016.
GEEN STEMMING

8.4. Omleidingsweg Anzegem.
Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft het College opgedragen de terinzagelegging van de
kennisgevingsnota omtrent de plan-MER “Omleidingsweg Anzegem” in de periode 26-09-2016 t/m 25-10-
2016 te organiseren. In deze periode kon de bevolking opmerkingen bezorgen aan de dienst MER of het
College omtrent de onderzoeksmethode die zal toegepast worden voor het onderzoek naar de
milieueffecten van de Omleidingsweg. Het College zelf diende een advies uit te brengen tegen 25-10 en
het wordt uitgenodigd naar een “richtlijnenvergadering” in Brugge op 18-11-2016. De heer Bruno Vermeire,
lid van de belangenvereniging Omring Anzegem Niet, heeft intussen gevraagd dat de gemeente er bij de
Provincie en het Vlaamse Beleidsniveau op aan zou dringen naar goede alternatieve oplossingen te
zoeken voor een Omleidingsweg die niet door de plaatselijke bevolking gedragen wordt en die een zinloze
verspilling van belastinggeld is.
De Eendracht-fractie had graag vernomen welk advies het College uitgebracht heeft en welk gevolg het
gegeven heeft aan de oproep van de heer Vermeire.
GEEN STEMMING

Mededelingen
 Intentie zusterrelatie met een gemeente in het zuiden.
 Plaatsen verkeerslichten op de N36 t.h.v. de Pareelstraat.

Vragen van raadsleden
De uitnodiging voor de opening van de sporthal Sint-Vincentius op vrijdag 14 oktober 2016 stond
ingeschreven in het register inkomende post. Hoe komt het dt deze uitnodiging niet aan de gemeenteraad
werd overgemaakt?

GESLOTEN ZITTING

Schepen Johan Delrue verlaat de vergadering.

Punt 9. Punten gevraagd door raadsleden
9.1. Aanmaningen inzake wanbetaling van facturen voor ….
VOORSTEL VERWORPEN (STAKING STEMMEN)

Schepen Gino Devogelaere verlaat de vergadering

9.2. Het afleveren van een bouwvergunning voor een perceel belast met een milieumisdrijf.
GEEN STEMMING

Schepen Johan Delrue vervoegt zich opnieuw bij de vergadering

9.3. Beschadiging van de afsluiting aan de parkeerhaven tussen Kerkstraat en Buyckstraat.
GEEN STEMMING
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Schepen Gino Devogelaere vervoegt zich opnieuw bij de vergadering.

9.4. Restauratie en herinvulling van de Sint-Janskerk.
GEEN STEMMING

Namens de gemeenteraad

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Gemeentesecretaris Voorzitter


