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Punt 1.
Goedkeuring verslag gemeenteraad van 15 november 2016.
GOEDGEKEURD

Punt 2. Algemene Zaken
2.1. Toekennen titel van ereburger aan auteur Stijn Streuvels.
Op 15 november 2016 keurde de gemeenteraad het reglement voor het toekennen van het ereburgerschap
goed.
Stijn Streuvels, pseudoniem voor Frank Lateur,   geldt als een van de belangrijkste vernieuwers uit de
Nederlandstalige letteren van zijn tijd. Hij schreef naturalistische verhalen, geïnspireerd door Émile Zola en
de grote Russen van die tijd (vooral Tolstoj).
Hij was autodidact en las en sprak meerdere talen.
De literatuurkenners zijn het er over eens dat de visionaire sterkte van zijn werk, de onverbiddelijke
erkenning van de werkelijkheid, zonder moraliserende commentaar, de scheppende taalkracht van zijn
proza en de universaliteit van de behandelde thema's, zijn werk hebben opgetild boven het particularisme
en de streekliteratuur.
Uit het archief met nominaties voor de Nobelprijs voor de Literatuur bij de Zweedse Academie blijkt dat
Streuvels van 1937 tot en met 1957 dertien keer genomineerd is geweest voor de Nobelprijs. Ook in 1965
was hij genomineerd.
Zijn eerste schetsen en gedichten verschenen in 1895 in De Jonge Vlaming en in Vlaamsch en Vrij. De
volgende jaren namen ook de voornaamste tijdschriften, zoals Van Nu en Straks, bijdragen op van zijn
hand. In 1899 verscheen zijn eerste verhalenbundel Lenteleven. Veertig jaar lang publiceerde Streuvels
ieder jaar minstens één werk. Onder de meest bekende bevinden zich De Vlaschaard (1907), Het leven en
de dood in de ast (1926), De teleurgang van de Waterhoek (1927) en Alma met de vlassen haren(1931).
Op 19 september 1905 huwde hij met Alida Staelens en ging hij in Ingooigem in zijn pasgebouwde huis Het
Lijsternest wonen, waar hij voortaan van zijn pen zou leven. Hij kreeg vier kinderen:
 Paula Lateur (Ingooigem, 26 september 1905 - Deinze, 13 augustus 1971), getrouwd met Maurice

Van de Meulebroecke, van wie een enige dochter, Leentje, schrijversnaam Jo Gisekin.
 Paul Lateur (Ingooigem, 4 januari 1909 - Halle, 21 juni 1993), getrouwd met Marguerite Destrebecq,

van wie een enige zoon.
 Dina Lateur ("Prutske") (Ingooigem, 29 februari 1916 - Gent, 5 april 2000), getrouwd met Frank

Demey, van wie twee kinderen.
 Isa Lateur (Kortrijk, 13 december 1922 - Brugge, 20 juni 2016), getrouwd met Hugo Baert (†1994),

met wie ze vier kinderen kreeg.
In zijn laatste periode hield hij zich voornamelijk bezig met het schrijven van memoires.
Hij heeft ruim 60 jaar in het Lijsternest gewoond en overleed er op 15 augustus 1969. Op zijn begrafenis
met de wijtewagen, op de 21e daaropvolgend, waren zowat 7000 mensen aanwezig.
 Vijfjaarlijkse staatsprijs voor Letterkunde (1905, 1910, 1935)
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 Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (briefwisselend lid in 1907,
werkend lid in 1911)

 Ridder in de Leopoldsorde (1907)
 Officier in de Leopoldsorde (1925)
 Driejaarlijkse Staatsprijs voor verhalend proza (1927)
 Commandeur in de Kroonorde (1929)
 Commandeur in de Leopoldsorde (1935)
 Rembrandtprijs, Hamburg (1936)
 Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau (1937)
 Grootofficier in de Kroonorde (1947)
 Grootofficier in de Leopoldsorde (1949)
 Prijs Scriptores Catholici (1950)
 Grootkruis in de Leopoldsorde (1951)
 Grootkruis in de Kroonorde (1953)
 Ridder in de Orde van de Heilige Gregorius de Grote (1955)
 Ereburger van de stad Kortrijk (1959)
 Prijs van de Vlaamse provincies (1959)
 Huldiging door de stad Antwerpen in het Archief en Museum van het Vlaams Cultuurleven (1961)
 Grootlint in de Leopoldsorde (1961)
 Prijs der Nederlandse Letteren voor zijn gehele oeuvre (1962)
 Prijs Arthur Merghelynck van de Vlaamse Academie (1964)
Streuvels was doctor honoris causa aan de universiteiten van Leuven (1937), Münster (1941)
en Pretoria (1964).1

Vanuit de culturele raad Anzegem werd Stijn Streuvels (pseudoniem voor Frank Lateur) voorgedragen voor
het ereburgerschap. Dit kwam ter sprake in de algemene vergadering van de cultuurraad van 9 november
2016 en na ruggespraak met de nabestaanden van Stijn Streuvels volgde er een officiële brief uitgaande
van de voorzitter Frank Furniere geschreven op 25 november 2016.
Karel Baert (Watermolenstraat 2 – 3018 Wijgmaal) aanvaardde (per e-mail van 22 november 2016) ,
namens de familie Lateur, deze voordracht van kandidatuur. Hij zal ook als contactpersoon fungeren
tussen de gemeente Anzegem en de familie Lateur.
Er werd gunstig advies uitgebracht door de cultuurraad op 9 november 2016.
GOEDGEKEURD

2.2. Goedkeuring starten van de procedure voor naamgeving site Douterloigne – organisatie
wedstrijd door Leiedal.
Op 13 december 2016 wordt de akte van de reconversiesite Douterloigne verleden. Gezien de firma
Douterloigne zijn activiteiten verderzet, is er een nieuwe naam noodzakelijk voor deze site.
Leiedal heeft het voornemen om op zoek te gaan naar een nieuwe naam voor de toekomstige kmo-zone
Douterloigne en dit via een wedstrijdformule.
Een naamgevingswedstrijd biedt een aantal opportuniteiten:

 Het project wordt in een positief daglicht gesteld: van verlaten site tot nieuw leven voor Anzegem
 Inwoners/omwonenden  worden bevraagd voor de naamgeving en zo wordt draagvlak gecreëerd.

De naamgevingswedstrijd zou communicatief in de markt worden gezet als volgt:
 Plaatsen banner aan de toegang van de site met betonlook/print van gestapelde beton (cfr

geschiedenis productiesite) met oproep en website
 Gebruik communicatiekanalen Leiedal (persbericht/sociale media/ nieuwsbrief/…), Anzegem kan

dit mee helpen uitdragen en ondersteunen.
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Een jury (samengesteld uit vertegenwoordigers van Leiedal, gemeente Anzegem, eventueel bedrijf
Douterloigne,…) kan de inzendingen beoordelen en heeft de eindverantwoordelijkheid om al dan niet een
naam te kiezen.
Aan de gemeenteraad wordt het principieel akkoord gevraagd m.b.t. het voornemen van Leiedal om  deze
wedstrijd te organiseren. Daarna zal de procedure gevolgd worden zoals voorzien in het decreet van 28
januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen, gewijzigd bij decreet van 29
november 2002.
GOEDGEKEURD

2.3. Invoeren gemeentelijke administratieve sancties
2.3.1. Goedkeuren algemene politieverordening (APV) en  bijlagen
De algemene politieverordening die nu van kracht is dateert van 9 mei 1994 en werd verschillende malen
gewijzigd en laatst in de de gemeenteraad van 12 november 2013. Deze verordening is gedateerd en niet
meer aangepast aan de maatschappelijke context. In het jaar 2009 voorzag de wetgever de mogelijkheid
om inbreuken om de lokale politieverordening te sanctioneren met gemeentelijke administratieve sancties
(GAS) in plaats van politiestraffen opgelegd door de Politierechter. De gemeentelijke administratieve
sancties bieden de mogelijkheid aan de gemeenten om overlast op een administratieve manier aan te
pakken. In 2004 werd een werkgroep opgestart om te komen tot een gezamenlijke algemene
politieverordening voor het gerechtelijke arrondissement Kortrijk. Dit resulteerde in een ontwerp van
politieverordening die enerzijds bestaat uit een algemeen deel (toepasbaar in op alle gemeenten van het
gerechtelijke arrondissement) en anderzijds een bijzonder deel aangepast aan de noden van elke
gemeente. Bij het ontwerp van de politieverordening werd rekening gehouden met de invoering van
gemeentelijke administratieve sancties.  Het reglement is niet van toepassing op minderjarigen.
Communicatie naar de bevolking omtrent de politieverordening en het invoeren van GAS wordt
opgenomen in Aktiv en op de website van de gemeente. Een aantal huishoudelijke reglementen van de
gemeente worden opgeheven. Volgende (nieuwe) huishoudelijke reglementen zijn opgenomen als bijlage
in de algemene politieverordening:
 Bijlage 1: Reglement permanente bewegwijzering ten behoeve van bedrijven en instellingen
 Bijlage 2: Huishoudelijk reglement betreffende de inzameling van *huishoudelijke afvalstoffen en

recyclageparken
 Bijlage 3: Huishoudelijk reglement *begraafplaatsen en lijkbezorging
 Bijlage 4: Huishoudelijk reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare *markten

en op het *openbaar domein
 Bijlage 5: Huishoudelijk reglement met betrekking tot *kermisactiviteiten op de openbare *kermissen

De algemene politieverordening zal in voege gaan op 1 januari 2017. Aan de gemeenteraad wordt
gevraagd om volgende reglementen op te heffen:
 Algemene politieverordening, goedgekeurd in de gemeenteraad van 9 mei 1994 en gewijzigd in de

gemeenteraad van 1° wijziging: 09/10/95,01/04/96,  03/07/96, 12/11/96, 03/02/97, 07/07/97, 14/09/98,
09/11/98,     01/03/99,  13/12/99, 07/02/2000, 06/03/2000, 03/04/2001, 02/07/2002, 09/12/2002,

05/05/2003, 13/09/2004, 04/04/2005, 04/07/2005, 14/11/2005, 12/12/2005, 03/04/2007, 04/09/2007,
02/12/2008, 07/09/2010, 06/09/2011, 12/11/2013, 12/11/2013

 Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, goedgekeurd in de gemeenteraad
van 5 mei 2003.

en het voorliggend ontwerp van de algemene politieverordening met de invoering van gemeentelijke
administratieve sancties en de bijlagen (huishoudelijke reglementen) goed te keuren. De algemene
politieverordening en de nieuwe huishoudelijke reglementen staan op het intranet.
GOEDGEKEURD

2.3.2. Goedkeuren bijzondere politieverordening in het kader van GAS en parkeren
Op 1 juli 2013 werd in het Belgisch Staatsblad de nieuwe GAS-wet van 24 juni 2013
gepubliceerd. In artikel 3,3° van deze nieuwe wet wordt aan de gemeenten de
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mogelijkheid geboden om ook voor overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en
de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 (vb. autoluwe zones) en F103
(voetgangerszones), vastgesteld met automatisch werkende toestellen (ANPR-camera’s), -
overtredingen die momenteel zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg en die momenteel enkel strafrechtelijk worden afgehandeld -,
gemeentelijke administratieve sancties te voorzien.
Op 20 juni 2014 verscheen het lang verwachte koninklijk besluit van 9 maart 2014 dat
deze overtredingen opsomt. De overtredingen zijn ingedeeld in 4 categorieën, naargelang
de ernst van de bedreiging voor de verkeersveiligheid en de mobiliteit. Per categorie wordt
wettelijk vastgelegd hoeveel de geldboete bedraagt; het betreft een wettelijk vastgelegd
forfaitair bedrag (i.t.t. de “klassieke” GAS-boetes waar de sanctionerend ambtenaar over
een beoordelingsmarge beschikt).
De bedragen van de overtredingen die in aanmerking komen voor een administratieve
geldboete, zijn de volgende:

 Overtredingen van de eerste categorie (20 vormen van fout parkeren zoals bv.het niet
rechts parkeren t.o.v. de rijrichting, het verkeersbord inzake beurtelings parkeren niet in
acht nemen, enz): boete van 55 EUR

 Overtredingen van de tweede categorie (4 vormen van fout parkeren zoals bv. parkeren
op een plaats voorbehouden voor personen met een handicap): boete van 110 EUR

 Overtredingen van de vierde categorie (1 vorm van fout parkeren: parkeren op
overwegen): boete van 330 EUR
NB: Overtredingen van de derde categorie kunnen niet met GAS gesanctioneerd worden.

Mits goedkeuring van bijgevoegde bijzondere politieverordening en na sluiting van een
protocolakkoord met de Procureur des Konings, kunnen deze overtredingen met een
gemeentelijke administratieve geldboete gesanctioneerd worden.

De motivering om deze overtredingen via administratieve geldboetes te sanctioneren vindt
men terug in de voorbereidende parlementaire werken en luidt als volgt:
“Het parkeerbeleid is immers een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk en stedelijk
mobiliteitsbeleid. De fout geparkeerde voertuigen zijn niet alleen een belemmering voor de
mobiliteit, maar ook een bedreiging voor de veiligheid en de levenskwaliteit in de
stadscentra en gemeenten. Dankzij de instelling van de gemeentelijke administratieve
sancties in verband met stilstaan en parkeren zullen de steden en gemeenten een
doeltreffend en doelmatig parkeerbeleid kunnen uitbouwen dat de verkeersdoorstroming
alsook ieders veiligheid en levenskwaliteit ten goede moet komen.”
“De gemeenten kunnen wel optreden tegen voertuigen die het retributiereglement niet
naleven, maar niet tegen voertuigen die hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd staan. Dit
betekent paradoxaal genoeg dat men minder risico loopt door te parkeren waar het
verboden is (vb. plaats voorbehouden voor een persoon met een handicap) dan door te
parkeren aan een parkeerautomaat. Door de invoering van het GAS-systeem voor stilstaan
en parkeren, zullen de steden en gemeenten een effectief en efficiënt parkeerbeleid
kunnen invoeren dat de doorstroming van het verkeer en de veiligheid en de leefbaarheid
van iedereen tegemoet komt.”
Gelet op de specificiteit en de massaliteit van de parkeerovertredingen werd door de
wetgever ervoor geopteerd om specifieke regels en procedures voor de toepassing van het
GAS-systeem in het leven te roepen. Die procedures zijn geïnspireerd op de huidige regels
die van toepassing zijn in de verkeerswetgeving, zoals de aansprakelijkheid van de houder
van de nummerplaat, de toepassing van het systeem van de onmiddellijke inning, enz. Er
wordt gestreefd naar uniformiteit voor alle steden en gemeenten inzake de toepasbare
geldboetes, zodat het systeem ook transparant blijft voor de automobilist die zijn voertuig
parkeert. De procedure wijkt dus af van de “gewone” GAS-procedure en ziet er als volgt
uit:
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De sanctionerend ambtenaar deelt binnen de 15 dagen na ontvangst van de vaststelling
van de inbreuk, bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens mee m.b.t. de
vastgestelde feiten en de begane inbreuk, alsmede het bedrag van de administratieve
geldboete. (in “gewone” GAS: geen termijn bepaald voor eerste brief naar betrokkene,
eerste brief wordt aangetekend verstuurd en de boete, die niet bij wet vastligt, volgt
pas bij een tweede aangetekend schrijven na de termijn voor verweer)
Binnen de 30 dagen na de kennisgeving ervan, moet de boete betaald zijn, tenzij
binnen deze termijn verweermiddelen bij gewone zending of mondeling verweer
aangevraagd werd voor boete van meer dan 70 EUR. (in “gewone” GAS: krijgt de
overtreder slechts 15 dagen voor het indienen van verweer, kennisgeving altijd
aangetekend)
Als de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen niet gegrond verklaart, dan brengt
hij de overtreder hiervan op een met redenen omklede wijze op de hoogte, met de
verwijzing naar de te betalen administratieve geldboete die binnen een nieuwe termijn
van dertig dagen na deze kennisgeving moet worden betaald.
Wordt de boete niet betaald binnen de eerste termijn van dertig dagen, dan wordt,
behoudens in geval van verweer, een herinneringsschrijven gestuurd met uitnodiging
tot betaling binnen een nieuwe termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving
van die herinnering;
Indien de overtreder niet akkoord gaat met de boete, kan hij beroep aantekenen bij de
politierechter (gelijk aan gewone GAS)
de gemeente beschikt over één personeelslid dat bevoegd is om  parkeerinbreuken vast te stellen. In 2014
volgde zij een opleiding (40u) met examen Gemeenschapswachter-Vaststeller Gemeentelijke
Administratieve Sancties (GAS) aan de West-Vlaamse Politieschool, Diksmuidse Heirweg 6, 8210
Zedelgem en in  2015 (8u) en 2016 (8u) volgde ze ook te Zedelgem de module stilstaan en parkeren
Vaststeller GAS (het vaststellen van parkeerinbreuken 1ste en 2de graad valt hieronder), alsook het
opmaken van een bestuurlijk verslag.
Om uitvoering te geven aan deze politieverordening is er, zoals hierboven reeds
aangegeven, een verplicht protocolakkoord met de Procureur des Konings nodig. Dit
protocolakkoord dient samen met deze politieverordening gepubliceerd te worden op de
website van de gemeente Anzegem.
Dit protocolakkoord is een overeenkomst opgesteld tussen het college van burgemeester
en schepenen en de voor de gemengde inbreuken bevoegde procureur des Konings,
waarbij afspraken worden gemaakt omtrent de procedure en de afhandeling van
gemengde inbreuken (gewone gemengde inbreuken én de inbreuken betreffende stilstaan
en parkeren), meer bepaald inzake uitwisseling van informatie tussen de sanctionerend
ambtenaar en de procureur des Konings en inzake de behandeling van de gemengde
inbreuken.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 8 november 2016 (onder
voorbehoud) het ontwerpprotocolakkoord zoals voorafgaandelijk goedgekeurd door de
Procureur-generaal goedgekeurd, zodat dit nu, overeenkomstig artikel 23 van de GAS-wet, door de
gemeenteraad bekrachtigd kan worden.
GOEDGEKEURD

2.3.3. bekrachtigen van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8
november 2016 houdende de goedkeuring 'aanbod van protocolakkoord betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken'.
Door de goedkeuring van de algemene politieverordening Anzegem in de gemeenteraadszitting van heden
wordt het mogelijk om een aantal gemengde inbreuken te bestraffen met administratieve sancties. Hiertoe
is het wenselijk dat een protocolakkoord afgesloten wordt met de bevoegde Procureur des Konings. Het
protocolakkoord werd op 8 november 2016 goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen
en overgemaakt ter ondertekening aan de Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement
West-Vlaanderen. Overeenkomstig artikel 23 §1 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
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administratieve sancties wordt aan de gemeenteraad gevraagd het protocolakkoord te bekrachtigen. Het
protocolakkoord staat op het intranet en wordt ook op de Anzegemse website geplaatst.
GOEDGEKEURD

Punt 3. Financiën
3.1. Goedkeuring 5° wijziging meerjarenplanning 2014-2021

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Exploitatiebudget 2 970 741 3 541 351 9 729 055 3 186 545 2 654 442 2 468 135 1 888 758 1 705 226

Uitgaven 13 256 100 13 513 271 14 305 275 14 562 674 14 715 084 14 836 218 15 207 015 15 530 704
Ontvangsten 16 226 841 17 054 622 24 034 330 17 749 219 17 369 526 17 304 353 17 095 773 17 235 929

Investeringsbudget -4 105 454 1 126 845 -1 663 361 -9 547 798 -5 072 717 -2 570 722 300 000 0
Uitgaven 5 471 431 1 944 255 2 346 080 11 378 169 5 244 117 3 394 722 0 0
Ontvangsten 1 365 978 3 071 100 682 720 1 830 370 171 400 824 000 300 000 0

Andere -1 840 996 -1 733 525 -1 724 929 -1 729 971 -1 753 649 -1 759 111 -1 720 910 -1 636 315
Uitgaven 1 840 996 1 733 525 1 724 929 1 820 654 2 780 165 3 389 642 1 876 380 1 791 785
Ontvangsten 0 0 0 90 683 1 026 516 1 630 531 155 470 155 470

budgettair resultaat van het boekjaar -2 975 709 2 934 672 6 340 765 -8 091 225 -4 171 924 -1 861 698 467 848 68 911
gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar 7 985 119 5 009 410 7 944 082 14 284 847 6 193 622 2 021 698 160 000 627 848
gecumuleerd budgettair resultaat 5 009 410 7 944 082 14 284 847 6 193 622 2 021 698 160 000 627 848 696 759
bestemde gelden 0 0 7 110 531 2 865 174 983 393 0 0 0
resultaat op kasbasis 5 009 410 7 944 082 7 174 316 3 328 448 1 038 305 160 000 627 848 696 759
autofinancieringsmarge 1 807 827 8 004 125 1 456 574 900 793 709 024 167 848 68 911

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Exploitatiebudget 0 0 -147 767 443 964 66 144 198 902 108 951 24 817

Uitgaven 0 0 56 183 128 164 132 153 69 568 76 384 160 737
Ontvangsten 0 0 -91 584 572 128 198 298 268 470 185 334 185 554

Investeringsbudget 0 0 4 229 804 -4 179 379 -610 668 -60 163 0 0
Uitgaven 0 0 -6 057 867 5 943 750 663 068 84 163 0 0
Ontvangsten 0 0 -1 828 063 1 764 370 52 400 24 000 0 0

Andere 0 0 0 -1 -5 167 -4 220 -3 248 -2 247
Uitgaven 0 0 0 1 5 167 172 402 12 263 11 262
Ontvangsten 0 0 0 0 0 168 182 9 015 9 015

budgettair resultaat van het boekjaar 0 0 4 082 038 -3 735 416 -549 690 134 519 105 703 22 570
gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar 0 0 0 4 082 038 346 622 -203 069 -68 549 37 153
gecumuleerd budgettair resultaat 0 0 4 082 038 346 622 -203 069 -68 549 37 153 59 724
bestemde gelden 0 0 1 766 019 0 0 0 0 0
resultaat op kasbasis 0 0 2 316 019 346 622 -203 069 -68 549 37 153 59 724
autofinancieringsmarge 0 0 -147 767 443 964 60 977 194 682 105 703 22 570

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Exploitatiebudget 2 970 741 3 541 351 9 876 821 2 742 581 2 588 298 2 269 233 1 779 808 1 680 409

Uitgaven 13 256 100 13 513 271 14 249 093 14 434 510 14 582 931 14 766 650 15 130 632 15 369 967
Ontvangsten 16 226 841 17 054 622 24 125 914 17 177 091 17 171 228 17 035 883 16 910 439 17 050 375

Investeringsbudget -4 105 454 1 126 845 -5 893 165 -5 368 419 -4 462 049 -2 510 560 300 000 0
Uitgaven 5 471 431 1 944 255 8 403 948 5 434 419 4 581 049 3 310 560 0 0
Ontvangsten 1 365 978 3 071 100 2 510 783 66 000 119 000 800 000 300 000 0

Andere -1 840 996 -1 733 525 -1 724 929 -1 729 971 -1 748 482 -1 754 891 -1 717 663 -1 634 068
Uitgaven 1 840 996 1 733 525 1 724 929 1 820 653 2 774 998 3 217 240 1 864 118 1 780 523
Ontvangsten 0 0 0 90 683 1 026 516 1 462 349 146 455 146 455

budgettair resultaat van het boekjaar -2 975 709 2 934 672 2 258 727 -4 355 809 -3 622 234 -1 996 218 362 145 46 341
gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar 7 985 119 5 009 410 7 944 082 10 202 809 5 847 000 2 224 767 228 549 590 694
gecumuleerd budgettair resultaat 5 009 410 7 944 082 10 202 809 5 847 000 2 224 767 228 549 590 694 637 035
bestemde gelden 0 0 5 344 512 2 865 174 983 393 0 0 0
resultaat op kasbasis 5 009 410 7 944 082 4 858 297 2 981 827 1 241 373 228 549 590 694 637 035
autofinancieringsmarge 1 129 745 1 807 827 8 151 892 1 012 610 839 816 514 342 62 145 46 341

Meerjarenplan 2014-2021 - aanpassing 5

Mutatie

Meerjarenplan 2014-2021 - aanpassing 4

3.2. Vaststelling budgetwijziging 2016-3
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2016
Exploitatiebudget 9 729 055

Uitgaven 14 305 275
Ontvangsten 24 034 330

Investeringsbudget -1 663 361
Uitgaven 2 346 080
Ontvangsten 682 720

Andere -1 724 929
Uitgaven 1 724 929
Ontvangsten 0

budgettair resultaat van het boekjaar 6 340 765
gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar 7 944 082
gecumuleerd budgettair resultaat 14 284 847
bestemde gelden 7 110 531
resultaat op kasbasis 7 174 316
autofinancieringsmarge 8 004 125

2016
Exploitatiebudget -147 767

Uitgaven 56 183
Ontvangsten -91 584

Investeringsbudget 4 229 804
Uitgaven -6 057 867
Ontvangsten -1 828 063

Andere 0
Uitgaven 0
Ontvangsten 0

budgettair resultaat van het boekjaar 4 082 038
gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar 0
gecumuleerd budgettair resultaat 4 082 038
bestemde gelden 1 766 019
resultaat op kasbasis 2 316 019
autofinancieringsmarge -147 767

2016
Exploitatiebudget 9 876 821

Uitgaven 14 249 093
Ontvangsten 24 125 914

Investeringsbudget -5 893 165
Uitgaven 8 403 948
Ontvangsten 2 510 783

Andere -1 724 929
Uitgaven 1 724 929
Ontvangsten 0

budgettair resultaat van het boekjaar 2 258 727
gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar 7 944 082
gecumuleerd budgettair resultaat 10 202 809
bestemde gelden 5 344 512
resultaat op kasbasis 4 858 297
autofinancieringsmarge 8 151 892

Budgetwijziging 2016 (3)

Mutatie

Budgetwijziging 2016 (2)

3.3.  Vaststelling budget 2017.
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2017
Exploitatiebudget 3 186 545

Uitgaven 14 562 674
Ontvangsten 17 749 219

Investeringsbudget -9 547 798
Uitgaven 11 378 169
Ontvangsten 1 830 370

Andere -1 729 971
Uitgaven 1 820 654
Ontvangsten 90 683

budgettair resultaat van het boekjaar -8 091 225
gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar 14 284 847
gecumuleerd budgettair resultaat 6 193 622
bestemde gelden 2 865 174
resultaat op kasbasis 3 328 448
autofinancieringsmarge 1 456 574

Budget 2017

GOEDGEKEURD

3.4. Goedkeuring jaarplannen adviesraden – dienstjaar 2017:
3.4.1. Cultuurraad
Het ontwerp jaarplan culturele raad 2017 zoals hieronder vermeld, werd gunstig geadviseerd op 9
november 2016

3.4.2. Sportraad
Het ontwerp jaarplan sportraad 2017  zoals hieronder vermeld, werd gunstig geadviseerd op 14 november
2016 door de sportraad.

3.4.3. Jeugdraad
Het ontwerp jaarplan jeugdraad 2017 zoals hieronder vermeld, werd  voorgelegd aan de jeugdraad voor
advies op 2 oktober en 4 december 2016.

3.4.4. Wereldraad
Het ontwerp jaarplan wereldraad 2017  zoals hieronder vermeld, werd besproken op 11 december 2016.
De versie die in het dossier ter inzage steekt, is dus nog te beschouwen als zijnde ‘onder voorbehoud’.

3.4.5. Gezins- en Welzijnsraad
Het ontwerp jaarplan gezin en welzijn 2017 zoals hieronder vermeld, werd gunstig geadviseerd op 22
november 2016.

3.4.6. Seniorenraad
Het ontwerp jaarplan 2017  seniorenraad zoals hieronder vermeld, werd gunstig geadviseerd op 28
november 2016.

3.4.7. LOKA
Het ontwerp jaarplan 2017 voor LOKA (Lokaal Overleg Kinderopvang) zoals hieronder vermeld, werd
gunstig geadviseerd op 17 november 2016.
GOEDGEKEURD

3.5. OCMW
3.5.1.Goedkeuring aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 – nr 3.
Het meerjarenplan 2014-2019 werd aangepast naar aanleiding van de opmaak van het budget 2017. Dit is
noodzakelijk omdat de jaarrekening 2015 verwerkt werd in het meerjarenplan.
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Hoewel de gemeentelijke bijdrage voor de resterende periode van de financiële nota niet verhoogt, moet
de meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd worden
aangezien de strategische nota inhoudelijk wijzigt.
Volgende nieuwe prioritaire doelstellingen werden toegevoegd:

 Anzegem biedt een nabije, toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening in een Sociaal Huis aan.
 OCMW Anzegem ondersteunt asielzoekers en erkende vluchtelingen bij hun integratie in de

gemeente.
De overige prioritaire doelstellingen en de actieplannen werden inhoudelijk niet gewijzigd. De acties
werden grondig bekeken en waar nodig, aangepast aan de nieuwe realiteit of opportuniteiten. Ze worden
gedetailleerd uitgewerkt in het budget 2017.
De oorspronkelijk voorziene gemeentelijke toelagen blijven ongewijzigd, ttz 964.000 euro (2017), 991.000
euro (2018) en 1.035.000 euro (2019)

a) Belangrijkste wijzigingen exploitatiebudget:

Ook de uitgaven en ontvangsten in het overig beleid werden waar nodig gewijzigd.
De belangrijkste vaststellingen (vergelijking t.o.v. 2016) kunnen als  volgt worden samengevat:
Exploitatie:

2017
- Groei totale exploitatie-uitgaven en kapitaalsaflossingen : - 11.411 euro
- Groei totale ontvangsten zonder gemeentelijke bijdrage: + 24.843 euro
- Groei gemeentelijke bijdrage: + 38.000 euro
2018:
- Groei totale exploitatie-uitgaven en kapitaalsaflossingen: + 47.252 euro
- Groei totale exploitatie-ontvangsten zonder gemeentelijke bijdrage: + 4.148 euro
- Groei gemeentelijke bijdrage: + 27.000 euro
2019:
- Groei totale exploitatie-uitgaven en kapitaalsaflossingen: + 51.827 euro
- Groei totale ontvangsten zonder gemeentelijke bijdrage: + 9.410 euro
- Groei gemeentelijke bijdrage: + 44.000 euro

Investeringen:
2017:
Nieuw:
- Renovatie assistentiewoningen res.Heirwege: 100.000 euro
- Aanschaf AED-toestel: 5000 euro
- Ereloon en werken uitbreiding OCMW-gebouw tot Sociaal Huis (TK fase 1):800.000 euro
2018:
- Vervangen computerpark: 55.000 euro (reeds goedgekeurd)
Nieuw:
- Ereloon en werken uitbreiding OCMW-gebouw tot Sociaal huis (TK fase 2): 450.000 euro
- Meubilair Sociaal Huis : 50.000 euro
- Omgevingswerken Sociaal Huis: 50.00 euro.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Resultaat op kasbasis

639.756,30
1.120.252,31 877.016,92 108.847,92 74.574,92 196.884,92

Autofinancieringsmarge 206.558,13 320.765,06 72.577,00 146.831,00 130.727,00 132.310,00

Gunstig advies schepencollege d.d. 25 oktober 2016.
GOEDGEKEURD

3.5.2.Kennisname budget 2017 – OCMW Anzegem.
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Het voorontwerp budget 2017 werd besproken in het managementteam OCMW van 24 oktober 2016 en in
het schepencollege  van 25  oktober  2016 dat gunstig advies verleende. In zitting van 17 november 2016
werd het budget 2017 vastgesteld door de OCMW-raad.
Ingevolge het OCMW-raadsbesluit van 16 november 2011 werd het budget opgesteld in het kader van de
nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC). Dit houdt in dat het beleid wordt weergegeven in
beleidsdoelstellingen waarbij de beleidscyclus dient gekoppeld aan de financiële cyclus. Bij OCMW-
raadsbesluit van 27 juni 2012 werden de indeling van de beleidsdomeinen goedgekeurd en de prioritaire
doelstellingen aangeduid. Het meerjarenplan 2014-2019 en de daarin geformuleerde doelstellingen en
acties samen met de aangeduide prioritaire doelstellingen vormen de basis voor het beleid dat verder
vertaald wordt in het budget.   De   gemeentelijke bijdrage   voor het jaar 2017 bedraagt 964.000 euro.
Een groei van de totale exploitatie-uitgaven en kapitaalsaflossingen ten bedrage van – 11.411  euro wordt
vastgesteld.

 AR 61 (vnl.energie, algemene kosten, onderhoud/herstellingen, verzekeringen, kantoorkosten,
erelonen) daalt met 35.985 eur (-12,68%)

 AR 62 (personeelskost) stijgt met 61.806 euro (+3,55%) (deels opbrengst-gerelateerd)
 AR 648 (specifieke kosten sociale dienst) daalt met 24.870 euro (-7,11%)
 De totale leningslast daalt met 9.107 euro (-5,98%)

De groei van de totale ontvangsten zonder gemeentelijke bijdrage: + 24.843 euro (+1,39%)
 AR 70 – werkingsopbrengsten dalen met 2.350 euro (-0,31%)
 AR 748 - recuperatie specifieke kosten sociale dienst dalen met 5.320 euro (-21,60%)
 AR 74 – (behalve AR 748 en gemeentelijke bijdrage) – vnl. subsidies, creditnota’s, … stijgt met

32.618 euro (+ 3,25%)
Groei gemeentelijke bijdrage: +38.000 euro (+4,1%)
Qua investeringen staan volgende dossier s op het programma in 2017:

 Aanschaf AED-toestel: 5000 euro
 Ereloon en werken uitbreiding ocmw-gebouw tot sociaal huis: 800.000 euro
 Renovatie assistentiewoningen residentie heirwege: 100.000 euro.

De voormelde wijzigingen worden gedetailleerd weergegeven in het dossier dat ter inzage ligt.
KENNIS GENOMEN

3.6. Goedkeuring dotatie politiezone Mira 2017.
Er wordt voorgesteld de bijdrage voor 2017 aan de politiezone Mira vast te stellen op:
 exploitatie – dotatie 2017:  989.004,00 EUR
 investering – dotatie 2017: 42.439,00 EUR
GOEDGEKEURD

3.7. Goedkeuring verdeling toelagen gezin en welzijn, senioren, sport en cultuur
Op basis van enerzijds het procedurereglement van 5 februari 1996 voor betoelaging gemeentelijke
adviesraden en anderzijds de jaarplannen 2016 wordt het voorstel van toekenning en verdeling van
toelagen voor  gezin en welzijn, senioren, sport en cultuur  ter goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd.
GOEDGEKEURD

3.8. Wijziging algemeen gemeentelijk retributiereglement (begraafplaatsen)
Het retributiereglement op de begraafplaatsen werd laatst vastgesteld op 9 november 2010 en dient
ingevolge de goedkeuring van het GAS-reglement en maatschappelijke evoluties opnieuw aangepast te
worden.
Voorgesteld wordt om volgende tarieven toe te passen m.i.v. 1 januari 2017:
 30-jarige grondvergunning : € 670
 30-jarige vergunning voor een nis in het columbarium : € 670
 30-jarige grondvergunning in een urnenveld : € 670 (urnenkelder inb.)
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NAAMPLAATJES gedenkzuil/(niet)-geconcedeerde grond
Tarief voor het naamplaatje op de gedenkzuil op de strooiweides van de gemeentelijke begraafplaatsen of
op een (niet) geconcedeerd perceel: 67 euro en dit inclusief tekst en aanbrengen ervan.

ONTGRAVINGEN
Gemeenteretributie voor de ontgraving van een stoffelijk overschot: € 800 per ontgraving voor een kist en
€ 100 voor een asurne.
Deze retributie is verschuldigd door de persoon die de ontgraving aanvraagt en is contant te betalen op het
moment van de aanvraag tot toelating van ontgraving.

KELDER
Het tarief voor een grafkelder van 1 persoon: € 650
Het tarief voor een grafkelder van 2 personen: € 825
Het tarief voor een grafkelder van 3 personen: € 1300
In deze tarieven zijn plaatsingskosten inbegrepen.

Alle bovenstaande tarieven worden met 50 % verhoogd in geval men niet behoort tot de categorie
inwoners en gelijkgestelden.
Alle bovenvermelde tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Besproken in de commissie Mens op 3 november 2016.
GOEDGEKEURD

Punt 4. Patrimonium
4.1. Verkoop deelgemeentehuis Kaster.  Goedkeuren ontwerpakte.
Ontwerpakte voor de openbare verkoop van het deelgemeentehuis Kaster, Bevrijdingslaan 94, 8572
Anzegem (deel perceel 4de afdeling, Kaster, sectie A, 309D), opgemaakt door notaris Ignace
Demeulemeester, Statiestraat 10, 8570 Anzegem. Instelprijs: € 120.000.
GOEDGEKEURD

4.2.Aankoop perceel grond langs de Landergemstraat in te richten als gedenkheuvel. Goedkeuren
ontwerpakte
Ontwerpakte, opgemaakt door notaris Loontjes, Nieuwstraat 22, 8870 Izegem, houdende een
aankoopbedrag van € 45.000,00 voor de percelen met kadastrale gegevens Anzegem, 1° afdeling, sectie
F, nrs 630D, 630E, 631C en 632D.
GOEDGEKEURD

4.3.Gezamenlijke aankoop door de gemeente (met inbegrip van de kerkfabrieken  en het OCMW)
van elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en de openbare verlichting
Het lopende leveringscontract voor elektriciteit met de huidige leverancier Luminus eindigt op 31 december
2017. Er dient dus een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart te worden.

Eandis is opnieuw bereid, zoals de vorige keer, kosteloze bijstand te verlenen in het organiseren van een
nieuwe samenaankoop van elektrische energie.

Voor alle deelnemende gemeenten werd een eenvormig bestek opgemaakt, dat enerzijds als individueel
dossier dient beschouwd te worden waarin de autonomie van elke gemeente ten volle wordt
gerespecteerd, en anderzijds moet toelaten om door het globaal aanbesteden op hetzelfde ogenblik, een
groepsvoordeel te bekomen.

Het dossier voor de gezamenlijke aankoop door de gemeente (met inbegrip van de kerkfabrieken) en het
OCMW van elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en de openbare verlichting wordt ter
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goedkeuring voorgelegd. Hiertoe duidde de OCMW-raad d.d. 23 augustus 2016 en de gemeente aan als
opdrachtgevend bestuur.

Er wordt gekozen voor 100% groene energie.

Het nieuwe contract neemt een aanvang vanaf het verlopen van het huidig contract, t.t.z. vanaf 1 januari
2018 tot en met 31 december 2020 (niet opzegbaar).

Wijze van gunnen: open aanbesteding.
GOEDGEKEURD

4.4.Gezamenlijke aankoop door de gemeente (met inbegrip van de kerkfabrieken  en het OCMW)
van aardgas voor hun installaties en gebouwen.
Het lopende leveringscontract voor gas met de huidige leverancier Eni Gas & Power nv eindigt op 31
december 2017. Er dient dus een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart te worden.

Eandis is opnieuw bereid, zoals de vorige keer, kosteloze bijstand te verlenen in het organiseren van een
nieuwe samenaankoop van gas.

Voor alle deelnemende gemeenten werd een eenvormig bestek opgemaakt, dat enerzijds als individueel
dossier dient beschouwd te worden waarin de autonomie van elke gemeente ten volle wordt
gerespecteerd, en anderzijds moet toelaten om door het globaal aanbesteden op hetzelfde ogenblik, een
groepsvoordeel te bekomen.

Het dossier voor de gezamenlijke aankoop van gas door de gemeente (met inbegrip van de kerkfabrieken)
en het OCMW voor hun installaties en gebouwen wordt ter goedkeuring voorgelegd. Hiertoe duidde de
OCMW-raad d.d. 23 augustus 2016 de gemeente aan als opdrachtgevend bestuur.

Het nieuwe contract neemt een aanvang vanaf het verlopen van het huidig contract, t.t.z. vanaf            1
januari 2018 tot en met 31 december 2020 (niet opzegbaar).

Wijze van gunnen: open aanbesteding.
GOEDGEKEURD

Punt 5. Buitenschoolse Kinderopvang
5.1.Goedkeuring aanpassingen huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst
Buitenschoolse Kinderopvang
Het huishoudelijk reglement van de Buitenschoolse Kinderopvang werd aangepast. Meer bepaald aan
onderafdeling 4 van hoofdstuk 3 ‘Huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst’ van het Besluit
van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van
toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang.
Aanpassingen:

- Wijzigingen van de locatie administratie Buitenschoolse Kinderopvang
- Wijzigingen van de openingsuren van Nel Engelhoek
- Wijzigingen inschrijfprocedure
- De jokers worden automatisch door i-school toegepast bij ongeldige afwezigheid.

De aanpassingen in het huishoudelijk reglement zijn geel gemarkeerd in de bijlage (zie ook dossier). Zoals
vermeld in het huishoudelijk reglement meer bepaald onder ‘ III concrete afspraken tussen Buitenschoolse
Kinderopvang en ouders’ onder punt III 1.3 wijzigingen huishoudelijk reglement en schriftelijke
overeenkomst' worden de aanpassingen via een schrijven aan de ouders meegedeeld. De ouders
ontvangen dit schrijven met het huishoudelijk reglement en bijlage en dienen de bijlage bij de brief te
ondertekenen als kennisneming en ontvangst.
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De wijzigingen gaan in vanaf 1 februari 2017.

Positief advies LOKA op donderdag 17 november 2016.

Advies gezins- en welzijnsraad opgevraagd per e-mail van 6 december 2016.

De adres- en contactgegevens van het bureel van de Buitenschoolse Kinderopvang worden ook aangepast
in de schriftelijke overeenkomst.
GOEDGEKEURD

5.2.Goedkeuring kwaliteitscharter niet-erkende locaties
Gemeente Anzegem is de eindverantwoordelijke voor de totale organisatie van de voor- en naschoolse
opvang.
Door de jaren heen bouwde de gemeente een buitenschoolse kinderopvang uit met erkende en niet-
erkende opvanglocaties. Een samenwerking tussen de scholen en de gemeente bood hiervoor een
oplossing.

Als niet-erkende opvanglocatie bij Kind&Gezin (gemelde opvangplaats) zijn er weinig regels waaraan men
zich als organisator dient te houden. Er gelden rond veel van de onderstaande punten geen verplichtingen.
Met dit kwaliteitscharter is de gemeente Anzegem ervan overtuigd dat een goede opvang aan bepaalde
normen voldoet om een kwalitatieve buitenschoolse uit te bouwen. Een kwaliteitsvolle opvang is echter ook
een veilige opvang waaraan de gemeente veel aandacht besteedt.

Positief advies LOKA op donderdag 17 november 2016.
Advies gezins- en welzijnsraad opgevraagd per e-mail van 6 december 2016.
GOEDGEKEURD

Punt 6.Sport
Zwembad: goedkeuren subsidiedossier.
De gemeenteraad besliste eerder al principieel tot het bouwen van een zwembad op het grondgebied van
Anzegem samen met het gemeentebestuur van Deerlijk en sloot een samenwerkingsovereenkomst met
Deerlijk af. De gemeente is ook toegetreden als vennoot Secundaire Diensten van TMVW (Farys). De
Vlaamse regering voorziet een mogelijkheid tot subsidiëring. Voor een nieuwbouw bedraagt de subsidie
maximaal 10%.  Goedkeuring subsidiedossier en toestemming aan Farys/TMVW om te handelen in naam
van en voor rekening van de gemeente voor de indiening van het subsidiedossier.
GOEDGEKEURD

Punt 7. Jeugd
Goedkeuren gebruikersreglement jeugdhuis TopeTegare.
Gezien de vzw Jeugdhuis TopeTegare in het voorjaar 2017 zal starten met de opening van het jeugdhuis,
is het noodzakelijk dat er een gebruiksovereenkomst wordt opgesteld tussen hen en Gemeente Anzegem.
De gebruiksovereenkomst is gebaseerd op deze van de jeugdverenigingen met de nodige aanpassingen
die enkel voor het jeugdhuis gelden (bijvoorbeeld de wetgeving omtrent geluidsnormen, alcohol, …).
GOEDGEKEURD

Punt 8. Personeel
Aanpassing rechtspositieregeling gemeentelijk personeel.
Op 7 november 2016 werd een schrijven ontvangen van agentschap binnenlands bestuur met enkele
opmerkingen aangaande de recentste wijziging van de rechtspositieregeling, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 13 september 2016. Om tegemoet te komen aan de opmerkingen, dient de tekst
aangepast  te worden. Het betreft hoofdzakelijk wijzigingen bij afdeling I zorgkrediet. Uit telefonisch contact
met  ABB blijkt dat men een zelfde formulering wil hanteren in alle rpr’s, vandaar deze vraag. Gezien er
aan de grond van de zaak niets gewijzigd is, hoefde er geen syndicaal overleg te worden georganiseerd.
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GOEDGEKEURD

Punt 9. Punten gevraagd door raadsleden
9.1. Warmteregeling in feestzaal De Stringe bij gebruik door de BKO.
Ter gelegenheid van het budgetoverleg werd de vraag gesteld om energiezuiniger om te springen met het
verwarmen van de feestzaal van De Stringe tijdens de werkingsmomenten van de BKO. Om daaraan
tegemoet te komen besliste het College in zitting van 15-11-2016 om de feestzaal niet op te warmen
tijdens momenten waarbij ze enkel gebruikt wordt als bewegingsruimte (fietsen, voetballen, skaten enz.);
bij extreem koude omstandigheden zou de zaal opgewarmd worden tot 6°C. De zaal wordt voor dergelijke
activiteiten gebruikt tijdens de voorschoolse en naschoolse opvangwerking, tijdens de vrije momenten op
woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en vakantiedagen. Het College besliste eveneens de feestzaal
op te warmen tot max 18°C indien deze gebruikt wordt als een extra binnenruimte van KinderClub Jojo, dit
is tijdens de activiteitenmomenten op woensdagmiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen.
GEEN STEMMING

9.2. Gunning project sportaccomodatie Lendedreef.
De laagste bieder voor de nieuwe sportaccomodatie aan de Lendedreef is de nv Bouw en Renovatie
(Rekkem) met een bedrag van 452.802 euro btw inclusief. De architect stelt voor de opdracht aan dit bedrijf
te gunnen, maar het budget is ruim onvoldoende (394.000 euro inclusief erelonen en eventuele andere
kosten). Het College besliste in zitting van 08-11-2016 de opdracht niet te gunnen en te overleggen met de
architect om de gunningsprocedure opnieuw op te starten, eventueel opgesplitst in kleine percelen.
GEEN STEMMING

9.3.  Gunningsprocedure van de studieopdracht voor de renovatie van de Sint-Janskerk tot
liturgische ruimte en representatieve ruimtes voor de gemeente:
a) vaststelling van onoordeelkundigheden
b) vaststelling van onregelmatigheden
c) aanmaning van het College tot notuleren van zijn beslissing voor een tweede bijeenroeping van
de gunningscommissie en tot intrekking van de beslissing houdende de goedkeuring van de
verslagen van jurering en gunningscommissie
d) aanmaning van de verslaggever van de gunningscommissie tot het opstellen van een correct
verslag
e) nieuwe samenroeping van de gunningscommissie voor regularisatie van de aanwijzing van een
voorkeursbieder.
Op 10-11-2015 keurde de Gemeenteraad het Protocol goed waarmee de gemeente onder de begeleiding
van de Vlaams Bouwmeester de opdracht voor de restauratie van de Sint-Janskerk binnen de vastgelegde
krijtlijnen zou gunnen. In de loop van 2016 zijn verschillende stappen gezet volgens dit protocol:
- Op 12-04-2014 werden 4 kandidaten geselecteerd, die uitgenodigd werden om een projectvoorstel in te
dienen. Er waren briefings op 27-04-2016 en op 19-05-2016. De projectvoorstellen werden ingediend tegen
26-09-2016.
- De aanduiding van de laureaten (dit zijn de ontwerpers die kunnen meedoen aan de gunningsprocedure)
gebeurde door de jury in haar vergadering op 6-10-2016 in het Atelier Bouwmeester te Brussel. In het
verslag van deze vergadering lezen we (zie bijlage 1):

* de 4 ontwerpteams geselecteerd door de selectiecommissie op 12-04-2016 hebben
elk een ontwerp ingediend, dat als anoniem dossier behandeld wordt

* als juryleden traden op: Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester), Claude Van Marcke
en Rik Colman (gemeente), Benoit de Maere d’Aertrycke en Patricia Quatannens
(Kerkfabriek) en Paul Vermeulen (deskundige); adviserende leden: Jeremie
Vaneeckhout (schepen), Griet Lannoo (Leiedal), Frederik Mahieu (Onroerend
Erfgoed) en waren ook aanwezig Roland Caes (Kerkfabriek) en Dimitri Goemaere
(projectregisseur).

* vooreerst werden 3 beoordelingscriteria opgesteld: de kwaliteit van de concept- en
visievorming en het ontwerpend onderzoek (gewicht 3), de aandacht voor een
globale aanpak van duurzaamheid (gewicht 2) en de raming van de projectkost
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(gewicht 1)
*  de mogelijke scores op de evaluatiecriteria werden vastgesteld op 10/10

(uitstekend), 8/10 (goed), 5/10 (voldoende) en 0/10 (onvoldoende)
* na een uitgebreide afweging krijgen de 4 ingediende projecten alle 4 een quotering

van 5/10 op elk van de criteria; er wordt dus geen enkele afweging omtrent een
rangorde voor de ingediende projecten gemaakt, hetgeen toch wel verwonderlijk is
voor een deskundige en gemotiveerde jury

* als besluit wordt gesteld dat  de 4 inschrijvers toegelaten worden tot de
onderhandelingsprocedure

* bij de evaluatie van de anonieme offertes beslist de jury om tijdens de
onderhandelingsprocedure een waslijst aan vragen te stellen aan de verschillende
teams

- Aansluitend bij de vergadering van de jury is de vergadering van de gunningscommissie doorgegaan
eveneens in het Atelier Bouwmeester en op 06-10-2016. Deze vergadering moest leiden tot de aanduiding
van een voorkeursbieder. De voorkeursbieder wordt later door de opdrachtgever (de gemeente)
uitgenodigd voor de finale contractonderhandeling die na afronding leidt tot de definitieve toewijzing van de
opdracht aan het gekozen ontwerpteam. In het verslag van deze vergadering lezen we (zie bijlage 2):

* alle door de jury aangeduide laureaten nemen deel aan de onderhandelings-
procedure; bij de start van de onderhandelingsfase wordt de anonimiteit van de
offertes opgeheven; de laureaten stellen hun project voor volgens de alfabetische
volgorde van hun code. Over de waslijst aan vragen die de jury aan de laureaten nog
wou stellen, is niets terug te vinden

* er worden nu 5 gunningscriteria vastgelegd: de kwaliteit van de concept- en
visievorming en het ontwerpend onderzoek (gewicht 4), de procesgerichtheid en
procesbereidheid (gewicht 3), de aanpak van duurzaamheid (gewicht 2), de raming
van de projectkost inclusief honorarium (gewicht 1) en de teamsamenstelling
(gewicht 1)

* de mogelijke scores op de evaluatiecriteria worden vastgesteld op 10/10
(uitstekend), 8/10 (goed), 5/10 (voldoende) en 0/10 (onvoldoende)

* de beoordeling van de offertes in het licht van de gunningscriteria gebeurt door
volgende commissieleden: bespreking op Claude Van Marcke, Rik Colman, Benoit de
Maere, Patricia Quatannens (stemgerechtigd), Leo Van Broeck, Paul Vermeulen, Griet
Lannoo, Frederik Mahieu, Jeremie Vaneeckhout (adviserend), Dimitri Goemaere,
Roland Caes en Anne Malliet (niet stemgerechtigd noch adviserend, Dimitri
Goemaere = verslaggever)

* de 4 ontwerpen worden gequoteerd volgens de criteria; zij krijgen
(opnieuw) alle 4 een 5/10 op alle criteria; er wordt dus opnieuw geen enkele
afweging omtrent een rangorde voor de ingediende projecten gemaakt op basis van
de vastgelegde criteria, hetgeen toch wel verwonderlijk is voor een deskundige en
gemotiveerde gunningscommissie

* in het daarna volgend onderlinge overleg is de gunningscommissie eerst geneigd om
te kiezen voor een concept waarbij de gemeentelijke diensten in één gebouw
gehuisvest worden (de concepten A en D) . Gelet op het ontbreken van de
mogelijkheid tot faseren en de bijhorende budgettaire risico’s bij concept D,  zou
concept A naar voor geschoven worden. Dit concept levert evenwel minder m² dan
concept C dat een grotere uitbreiding voorziet zonder hinder voor de gemeente
tijdens de bouwwerken. De gunningscommissie stelt met een “Tussentijds Besluit”
daarom voor om de ontwerpers van de concepten A en C uit te nodigen  voor een
tweede presentatie, teneinde de argumenten pro en contra van deze concepten
tegen elkaar af te wegen. De team’s B en D vallen af

* de tweede presentatie met team A en C vindt plaats op 28-10-2017; de namen van
de stemgerechtigde en adviserende commissieleden zijn niet vermeld, evenmin de
namen van eventuele andere aanwezigen. Na beraadslaging wordt één quotering
gewijzigd: die van team C voor het eerste criterium wordt 8/10 in plaats van 5/10.
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Daardoor eindigt team C op 67/110 en team A op 55/110. De gunningscommissie
draagt team C voor als voorkeursbieder om volgende redenen:
> C biedt beduidend meer bijkomende m² voor gemeentelijke functies
> C geeft een invulling conform de projectdefinitie
> de patio in A heeft eerder beperkte gebruiksmogelijkheden
> de herbouw van een deel van het gemeentehuis in concept A zal enkele praktische

moeilijkheden met zich meebrengen.

Buiten de merkwaardige manier van quoteren van jury en gunningscommissie, die altijd en overal een
quotering van 5/10 gaven tot zij op het einde éénmaal een 8/10 gaven, lijkt de gang van zaken opgenomen
in de 2 verslagen vrij logisch. Deze gang van zaken wordt echter in een groot aantal documenten, door de
Eendracht-fractie ter inzage gevraagd, in een ander daglicht gesteld!
- Zo is er een opeenvolging van mailverkeer opgenomen in bijlage 3.

* mevrouw Anne Malliet van het Team Vlaams Bouwmeester geeft op maandag 10
oktober een “aanzet juryverslag” maar zij wil daarin qua punten in deze anonieme
fase nog niet differentiëren: de kandidaten hadden alle 4 voldoende om deel te
nemen aan de onderhandelingsfase; de evaluatie bevat al wel wat argumenten, “ook
voor het collegeoverleg morgen”, besluit zij. Met dat collegeoverleg bedoelt zij
waarschijnlijk het College van dinsdag 11 oktober. Merkwaardig: van een
gunningscommissie is op deze 10 oktober nog geen sprake, maar van een
bespreking in het College wel!

* op woensdag 12 oktober, daags na het college bedoeld door mevrouw Malliet, stuurt
projectcoördinator Dimitri Goemaere naar de stemgerechtigde en de adviserende
leden van de gunningscommissie, naar de gemeenteraadsvoorzitter, de
gemeentesecretaris en de Kerkfabriek Sint-Jan een mail waarin hij zegt:
“Tenzij er andere meningen zijn, kunnen we de juryfase als voltooid beschouwen.
Volgens de procedure zitten we dan nu in de onderhandelingsfase. Het College
besliste om de architecten verantwoordelijk voor projecten A en C … uit te nodigen
om een presentatie te komen doen aan het schepencollege, de voorzitter van de
Gemeenteraad, de Kerkfabriek en de andere aanwezigen op het overleg van 6
oktober laatstleden. We stellen voor deze presentatie in het gemeentehuis van
Anzegem te laten geven… De beide presentaties moeten op dezelfde dag gegeven
worden, elk circa een uur. Eventueel te stellen vragen moeten vooraf opgelijst
worden. We willen u verzoeken de doodle in te vullen… Ik stuur nog een aparte mail
naar de architecten”.  Enkele bedenkingen bij deze mail:
> het besluit om de ontwerpers van de projecten A en C opnieuw te horen is niet

genomen op 6-10-2016 door de gunningscommissie in Brussel, maar op 11-10-
2016 door het College van Anzegem! In het verslag van het College van 11-10-
2016 is hier echter niets over terug te vinden

> ook het idee om te beginnen aan de onderhandelingsfase komt uit het College en
daarvoor wordt een doodle opgestart

> het College vindt het nodig om in de onderhandelingsfase de gunningscommissie
éénzijdig uit te breiden met een aantal personen die niet voorzien zijn in het door
de Gemeenteraad goedgekeurde Protocol. Uit gegevens waarover de Eendracht-
fractie beschikt blijkt dat nog andere personen buiten de hierboven vermelde op de
uiteindelijke vergadering van de gunningscommissie op 28-10 aanwezig waren:
nog een gemeenteraadslid en ook de diensthoofden van de gemeente

> de mails van de heer Goemaere en mevrouw Malliet bevestigen elkaar
* op donderdag 13 oktober reageert de heer Roland Caes, penningmeester van de

Kerkfabriek Sint-Jan heel scherp op de nieuwe ontwikkelingen, gestuurd vanuit het
College. Hij meent dat de vergadering van 6-10 te Brussel geëindigd is met een
duidelijke keuze voor project A. Zijn reactie ligt in dezelfde lijn als die van de heer
De Maere d’Aertrycke, voorzitter van de Kerkfabriek, en de heer Frederik Mahieu,
adviserend lid van jury en gunningscommissie (zie bijlage 4)
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De ware toedracht van heel het gebeuren wordt vermoedelijk heel goed weergegeven in het verslag van de
Kerkfabriek Sint-Jan, in vergadering op 17 oktober2016 (zie bijlage 5):op de juryvergadering van 06-10 te
Brussel werd een consensus gevonden voor project A; de ranking was A, dan D, dan C en dan B. Deze
ranking wordt niet aanvaard door het Schepencollege dat een bijkomende onderhandelingsronde vraagt op
28-10 met de projecten A en C. De Kerkraad geeft haar vertegenwoordigers de opdracht te blijven gaan
voor project A.

Naast de versie opgenomen in de officiële verslagen, die door het College goedgekeurd werden in zitting
van 08-11-2016, en de versie die volgt uit het mailverkeer, is er nog een lichtjes verschillende derde versie
verspreid door het College zelf: in een brief aan raadslid Maurice Vanmarcke (zie bijlage 6) wordt gesteld:

* dat de jury vergaderd heeft op 6 oktober in de kantoren van de Vlaams Bouwmeester
te Brussel

* dat daar 2 evenwaardige projecten naar voor geschoven werden
* dat het College daarom een tweede overleg met deze actoren wenste te organiseren
* dat deze 2e bespreking doorgaat op 28-10-2016 en dat daarop een eindbesluit

getroffen wordt.

Tenslotte nog een andere merkwaardige vaststelling: de Eendrachtfractie vroeg inzage van een brief met
bijlagen vanwege het Team Vlaams Bouwmeester, geregistreerd op 29-11-2016 als binnenkomend
poststuk nr. 8360. Het bleek te gaan om een brief gedateerd 26 oktober met als bijlagen de verslagen van
jury en gunningscommissie op 06 en … 28 oktober! (bijlage 7)

Het is dus meer dan duidelijk dat in de procedure op geen intrige en geen valse verslaggeving gekeken
werd…
EEN STEMMING OVER ALLE PUNTEN: 12 NEEN EN 11 JA

Mededelingen
 Schepen Jeremie Vaneeckhout neemt eerst het woord en kan de vraag van raadslid Maurice
Vanmarcke beantwoorden m.b.t. de berekeningswijze subsidie zwembad als volgt:
De subsidiëring van het zwembad werd bijgesteld van 750.000 euro naar 413.637 euro. Ministers Muyters
besliste immers dat de subsidie voor nieuwbouwprojecten maximaal 10% van het investeringsbedrag kan
zijn (met een maximum van 1.200.000 euro). Een maximale subsidie van 10% lijkt op basis van de
voorwaarden mbt het indienen van de subsidieaanvraag niet haalbaar. In het meerjarenplan werd dan ook
rekening gehouden met een realistisch subsidiepercentage van 7% (of 70% van 10% van het
investeringsbedrag).

 De eedaflegging van Jolanta Kokoszko als OCMW-raadslid zal plaatsvinden op woensdag 28
december 2016 om 18u in de raadzaal en wordt gevolgd door een beperkte receptie.

 De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op vrijdag 6 januari 2017 vanaf 19u. de gemeenteraad wordt
vriendelijk uitgenodigd. Om 20u is er een optreden van een plaatselijke zanger voorzien.

Vragen van raadsleden
Vragen omtrent de herschatting van de verkoopwaarde van het deelgemeentehuis te Kaster.
Landmeter Bart Degezelle heeft op verzoek van het College op 07-11-2016 een schatting overgemaakt van
de normale verkoopwaarde van het deelgemeentehuis te Kaster: 117.000 euro. Nochtans was deze
schatting reeds gekend op de gemeenteraad van 12 juli waar onder punt 4.3 de principiële beslissing
genomen werd tot verkoop van dit deelgemeentehuis.

Vragen:
 waarom werd de landmeter opnieuw om een schatting gevraagd?
 brengt deze nieuwe schatting ook nieuwe kosten voor de gemeente met zich mee?
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Mondelinge vragen
Raadslid Kim Delbeke stelt volgende vragen:

1. Tegen 2019 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen over minstens duizend sociale huurwoningen
beschikken. De schaalgrootte is volgens het regeerakkoord nodig om redenen van kwaliteit en financiën.  Is
het gemeentebestuur hiervan op de hoogte en zo ja, hoe wordt hieraan voldaan?

2. In januari 2016 kwam de  werkgroep Trage Wegen samen. Bestaat hiervan een verslag? Kwam deze
werkgroep al opnieuw samen?

3. Hoe ver staat het dossier ‘digitalisering culturele infrastructuur’

Raadslid Greet Coucke stelt volgende vraag:

4. Kan de kerstversiering in Vichte nog een stuk doorgetrokken kunnen worden in de Beukenhof- en
Oudenaardestraat zodat alle handelszaken erin opgenomen zijn?

5. Welke zijn de plannen met de conciërgewoning Beukenhof die nu voor de derde winter leeg staat?

GESLOTEN ZITTING

Punt 10. Gemeentelijke administratieve sancties
Aanstelling van gemeentelijk personeelslid tot vaststeller  van inbreuken die
aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke
administratieve sanctie (incl inbreuken betreffende het stilstaan en parkeren).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een gemeentelijke medewerker, die voldoet aan de
wettelijke voorwaarden, aan te wijzen tot vaststeller  van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot
de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie (incl. inbreuken op stilstaan en parkeren).
EEN HALFTIJDS ADMINISTRATIEF DESKUNDIGE EN HALFTIJDS AMBTENAAR
INTERNE PREVENTIE AAN TE STELLEN TOT VASTSTELLER VAN DE INBREUKEN
DIE UITSLUITEND HET VOORWERP KUNNEN UITMAKEN VAN ADMINISTRATIEVE
SANCTIES (INCL. INBREUKEN OP STILSTAAN EN PARKEREN).

Namens de gemeenteraad

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Gemeentesecretaris Voorzitter


