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GEMEENTERAAD 16 SEPTEMBER 2014 – BEKNOPT VERSLAG

Punt 1
Politie- en veiligheidsbeleid 2013 - politiezone Mira. Toelichting door de hoofdcommissaris-
korpschef - bespreking
Naar analogie met vorige jaren licht de heer Jean-Pierre Coudenys, korpschef van de politiezone
Mira, op dinsdag 16 september 2014  (te 18u30) het politie- en veiligheidsbeleid van het afgelopen
jaar toe.  Eventuele vragen, suggesties of problemen werden opgevraagd aan de raadsleden en
overgemaakt aan de korpschef.
TOELICHTING VERSCHAFT DOOR DE KORPSCHEF

Toevoeging punten bij hoogdringendheid:
1) Intrekking van de aanrekeningen van en betalingen aan een niet bestaand bedrijf en veilig

stellen van de betaalde som van 23.958 euro
2) Intrekking van de gunning van een opdracht aan een niet bestaand bedrijf en toewijzing

aan de laagste regelmatige bieder.
TOEVOEGING BIJ HOOGDRINGENDHEID NIET AANVAARD

Punt 2
Goedkeuring verslag gemeenteraad van 26 juni 2014.
GOEDGEKEURD

Punt 3. Algemeen Bestuur
3.1. Goedkeuren visie,missie en waarden voor de gemeente Anzegem
Een van de thema’s waarop Agentschap Audit Vlaanderen binnen afzienbare tijd zal auditeren is de
‘organisatiecultuur’. Uit de bevragingen en het in kaart brengen van de risico’s bleek dat de waarden
en missie waarvoor onze organisatie staat te weinig uitgeschreven   noch gekend zijn, laat staan
gecommuniceerd zijn naar de belanghebbenden.
In het MAT van 10 juli 2014 werd gunstig advies gegeven aan de ontwerptekst. Er werd ook
geadviseerd om dit onderwerp in de commissie   Financiën en Algemene Zaken te brengen, wat
inmiddels gebeurd is (bijeenkomst 11 september 2014). Het meerjarenplan 2014-2019 en de
bestaande deontologische codes waren hierbij de belangrijkste bronnen van inspiratie.
EENPARIG GOEDGEKEURD (mits er nagedacht wordt over de verwerking en
formulering van 3 voorstellen fractie eendracht in de tekst).

3.2. Deontologische code - legislatuur 2013-2018:
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 Onderschrijven en ondertekenen
 Aktename samenstelling deontologische commissie
 Aanduiding voorzitter deontologische commissie

Bij de behandeling van het thema ’belanghebbendenmanagement’ - thema opgenomen in de leidraad
Vlaanderen die door audit Vlaanderen als referentie gebruikt wordt – werd opgemerkt dat de
gemeente weliswaar een deontologische code voor gemeentelijke mandatarissen goedgekeurd heeft
(raadsbesluit van 3 juli 2007) maar dat de in artikel 36 voorziene deontologische commissie tot op
heden niet in het leven geroepen werd. Voorgesteld wordt om de raadsbeslissing van 3 juli 2007 te
bekrachtigen d.m.v. het onderschrijven van de deontologische code die toen opgemaakt werd. De
deontologische commissie waakt over de naleving van de deontologische code. Alle erkende fracties
maken deel van die deontologische commissie die volgens de evenredige vertegenwoordiging wordt
samengesteld met minimum één en maximum vier gemeenteraadsleden per fractie. De commissie
wordt voorgezeten door één van de leden van die commissie.
Samenstelling: 7 leden verdeeld volgens het systeem D’Hondt over de verschillende fracties waaruit
de gemeenteraad is samengesteld:

 Eendracht: 3 zetels
 CD&V-Groen-OK: 2 zetels
 Samenéén: 1 zetel
 N-VA: 1 zetel.

GOEDGEKEURD

JOLANTA STEVERLYNCK-KOKOSZKO, GEMEENTERAADSLID EN WONENDE
BEUKENHOFSTRAAT 48 – 8570 ANZEGEM, WORDT AANGEDUID ALS VOORZITTER
VAN DEZE GEMEENTERAADSCOMMISSIE

3.3. Goedkeuring oprichten van een binnengemeentelijke archiefdienst en afsluiten van een
beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW op het vlak van
archiefbeheer.
Het gemeentebestuur wenst werk te maken van de uitbouw en organisatie van het gemeentelijk
papieren en digitaal archief. Ook het OCMW heeft zich voorgenomen om in dit project mee te stappen
– de beslissing staat op de agenda van de OCMW-raad van 18 september 2014 maar werd al
principieel gunstig geadviseerd door de OCMW-raad op 28 augustus 2014.
Vanuit het provinciebestuur wordt financiële en logistieke ondersteuning geboden. Voorwaarde is dat
er een degelijk subsidiedossier wordt ingediend. Een raadsbesluit waaruit de intentie blijkt voor de
oprichting van een archiefdienst maakt hiervan deel uit.
Principieel gunstig advies OCMW-raad 28 augustus 2014.
Besproken in de raadscommissie Financiën en Algemene Zaken van 11 september 2014.
Besproken in het MAT van 9 september 2014
GOEDGEKEURD

3.4. Bekrachtiging collegebeslissing van 10 juni 2014 strekkende tot verlenen volmacht voor
deelname aan de  Algemene Vergadering van De Watergroep – Brussel 13 juni 2014.
Gezien raadslid Youri Devlaminck, aangeduid om als stemgerechtigde de gemeente te
vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van de Watergroep, verhinderd was om deel te
nemen aan de vergadering van 13 juni 2014, werd schepen Johan Delrue afgevaardigd door het
college in zijn plaats.
De gemeenteraad gelieve deze eenmalige aanstelling te bekrachtigen.
WERD BEKRACHTIGD

3.5. Toerisme Leiestreek: Aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering.
Op 15 mei keurde de gemeenteraad de vernieuwde statuten van Toerisme Leiestreek goed.
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Thans maakt  Anzegem deel uit van de   nieuwe cluster die er uit ziet als volgt: Zwevegem, Avelgem,
Deerlijk en Spiere Helkijn.
Een gevolg van de vernieuwde statuten is ook dat de gemeentelijke vertegenwoordiging opnieuw
moet vastgelegd worden. Toerisme Leiestreek verwacht de aanstelling van de nieuwe leden tegen 30
september 2014 teneinde een algemene vergadering met de nieuwe leden te kunnen samenroepen in
het najaar.
Volgens de nieuwe statuten mag elke gemeente één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger
aanduiden in de algemene vergadering. Dit hoeft niet noodzakelijk een persoon met een politiek
mandaat te zijn.
YOURI DEVLAMINCK, GEMEENTERAADSLID - WONENDE BEUKENHOFSTRAAT 110 –
8570 ANZEGEM WORDT AFGEVAARDIGD OM TIJDENS DE VERDERE DUUR VAN DE
LEGISLATUUR 2013-2018 DE GEMEENTE ANZEGEM TE VERTEGENWOORDIGEN OP
DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN TOERISME LEIESTREEK VZW.
EDDY RECOUR, GEMEENTERAADSLID – WONENDE BUYCKSTRAAT 7 – 8570
ANZEGEM WORDT AANGEDUID ALS PLAATSVERVANGER;

Punt  4. Financiën
4.1. Vaststellen jaarrekening 2013 met kennisgeving jaarverslag 2013 over het gevoerde beleid
en beheer in de gemeente.
De gemeenteraad kan de jaarrekening 2013 vaststellen en kennis nemen van het jaarverslag 2013.
Besproken op het MAT van 9 september 2014
Besproken in de Commissie Financiën en Algemene Zaken op 11 september 2014.
REKENING WERD VASTGESTELD EN KENNIS GENOMEN VAN HET JAARVERSLAG
2013

4.2. Goedkeuring financieel verslag dienstjaar 2013 – gemeentelijke adviesraden.
4.2.1. Cultuur
4.2.2. Jeugd
4.2.3 Sport
4.2.4. Gezin en Welzijn
4.2.5. Senioren
4.2.6. Ontwikkelingssamenwerking.
4.2.7. Kinderopvang.

4.2.1. Cultuur
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van
de gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt
voorgelegd.
De culturele raad sloot het werkjaar 2013 af met een batig saldo van 5.735,96 euro. Deze rekening
werd gunstig geadviseerd door  de algemene vergadering op 12 juni 2014 .

4.2.2. Jeugd
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van
de gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt
voorgelegd.
De jeugdraad sloot het werkjaar 2013 af met een batig saldo van 15.049,29 euro. Deze rekening werd
gunstig geadviseerd door  de algemene vergadering op 16 februari 2014.

4.2.3. Sport
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van
de gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt
voorgelegd.
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De sportraad sloot het werkjaar 2013 af met een batig saldo van 5.733,81 euro . Deze rekening werd
gunstig geadviseerd door  de algemene vergadering op   24 maart 2014.

4.2.4. Ontwikkelingssamenwerking.
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van
de gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt
voorgelegd.
De rekening  Wereldraad werd gunstig geadviseerd door  de algemene vergadering op 11 februari
2014 en sluit af met een batig saldo van 532,08 euro.

4.2.5. Gezin en Welzijn
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van
de gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt
voorgelegd.
De gezins- en welzijnsraad sloot het werkjaar 2013 af met een batig saldo van 6.666,40 euro. Deze
rekening werd gunstig geadviseerd door  de algemene vergadering op 25 februari 2014.

4.2.6. Senioren
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van
de gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt
voorgelegd.
De seniorenadviesraad sloot het werkjaar 2013 af met een batig saldo van 6699,31 euro . Deze
rekening werd gunstig geadviseerd door  de algemene vergadering op 26 mei 2014.

4.2.7. Kinderopvang.
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van
de gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt
voorgelegd.
Deze rekening 2013 van Loka werd gunstig geadviseerd door  de algemene vergadering op 10 april
2014 en sluit af met een batig saldo van 79.46 euro.
ALLE ZIJN EENPARIG GOEDGEKEURD
4.3. Aanpassen reglement van 17 december 2013 houdende toekennen van gratis afvalzakken.
De gemeenteraad besliste op 17 december 2013 om aan  inwoners met incontinentie- of
stomaproblemen 20 gratis grote gewone restafvalzakken of 20 restafvalzakken voor niet-gezinnen toe
te kennen.
Op vraag van diverse inwoners die met deze problematiek geconfronteerd zijn, wordt voorgesteld om
een keuze te voorzien tussen gratis    grote of kleine restafvalzakken.
Daarom wordt een beperkte uitbreiding van het reglement voorgesteld die een keuzemogelijkheid
voorziet:
Ofwel ontvangen de aanvragers die over het nodige medisch attest beschikken gratis:

 20 grote restafvalzakken
ofwel

 30 kleine  restafvalzakken.
Zodoende kan, zonder dat dit financiële gevolgen impliceert  voor de gemeente, tegemoet worden
gekomen aan de vraag van verschillende inwoners.
GOEDGEKEURD
4.4. Financiële en logistieke ondersteuning niet-gemeentelijke initiatieven
4.4.1. Gebruik elektriciteit uit kinderopvang De Kapoen door Femma t.g.v. rommelmarkt
Heirweg op 13 juli 2014 (bekrachtiging collegebesluit van 24 juni 2014).
4.4.2. Gratis gebruik water uit deelgemeentehuis Tiegem voor organisatie van een spel door
vereniging OLB’tje  Chiro Anzegem op 13 september 2014.
Voor hogervermelde aangelegenheden is het gemeentebestuur  geen organisator en ook geen mede-
organisator.
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Dergelijke uitgaven (gratis ter beschikking stellen water en elektriciteit) kunnen dan ook niet zo maar
ten   laste van het gemeentebestuur  genomen worden  zonder een beslissing van de gemeenteraad.
Het college heeft op:

 24 juni 2014  principieel toelating gegeven aan Femma Heirweg om elektriciteit te nemen uit
de kinderclub De Kapoen voor het uitbaten van een wafelstandje op de rommelmarkt van 13
juli 2014. Deze toelating dient bekrachtigd te worden.

 26 augustus 2014 principieel toelating gegeven aan de vereniging OLB’tje Chiro Anzegem om
gratis water te gebruiken uit het deelgemeentehuis Tiegem  in het kader  van hun reünie-
activiteiten  op 13 september 2014.

Om dergelijke agendapunten in de toekomst te vermijden, zal in een van de volgende gemeenteraden
een subsidiereglement voorgesteld worden dat zo goed mogelijk alle verschillende tussenkomsten die
het college sedert jaar en dag toestaat, opvangt.
GOEDGEKEURD

4.5.. Goedkeuren retributiereglement voor recuperatie van kosten.
Er wordt in bepaalde gevallen een beroep gedaan op onze Technische Diensten om

 Schade te herstellen na gebruik openbaar domein
 Bijstand te leveren bij uitzetting.

Daarom werd voorgesteld om een reglement te voorzien dat in de recuperatie van deze kosten kan
voorzien.
Besproken op de raadscommissie Financiën en Algemene Zaken op 11 september 2014
GOEDGEKEURD

Punt 5. Gemeentelijk Personeel
5.1. Goedkeuren aanpassing formatie.
Onder voorbehoud dat de gemeenteraad beslist tot het oprichten van een binnengemeentelijke
archiefdienst, wordt voorgesteld een functie van verantwoordelijke Archivering en ICT te voorzien in
de gemeentelijke personeelsformatie. Het betreft geen uitbreiding van de formatie.  Een goede en
uniforme archivering is een eerste stap in de richting naar een efficiënt informatiebeheer, uitbouw van
een postregistratiesysteem  met eraan gekoppeld workflow en het opzetten van het
procesmanagement (in kaart brengen sleutelprocessen). Uit nazicht bleek dat indien deze functie
wordt voorzien er ruime betoelaging mogelijk is vanuit het provinciebestuur. Ze wordt logischerwijze
opgenomen in de cluster Communicatie en Onthaal, ICT en Archief.
actie 6.4.1. (processen digitaliseren).
Gunstig advies HOC en BOC 5 september 2014.
Principieel gunstig advies uitgebracht door OCMW-raad op 28 augustus 2014 betreffende het
samenwerkingsverband gemeente/OCMW op vlak van archivering;
Besproken in de Commissie Financiën en Algemene Zaken op 11 september 2014.
Gunstig advies MAT d.d. 10 juli 2014 en 9 september 2014.
GOEDGEKEURD

5.2. Goedkeuren wijzigingen aan de rechtspositieregeling.
Sedert de vorige wijziging aan de rechtspositieregeling zijn er opnieuw enkele accentverschuivingen
en van hogerhand opgelegde aanpassingen die zich opdringen.
De voornaamste zijn:

 Selectiecommissies voor statutaire benoemingen: hoeven niet meer uitsluitend uit externe
deskundigen te bestaan

 Afschaffen psychotechnische proef voor lijnfuncties en vervangen door: ‘Voor
leidinggevenden wordt er speciaal gepeild naar leidinggevende competenties in het
kader van de te begeven functie tijdens de selectieprocedure’

 Schrappen alle bepalingen mbt proeftijd contractuelen (ingevolge wet eenheidsstatuut)
 Schrappen bepaling dat men in voortijdig pensioen kan gaan op leeftijd van 60 jaar.
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 Voorzien dat statutairen langer aan het werk kunnen blijven na 65j.
 Maaltijdcheques: invoering elektronische maaltijdcheques voor minstens 6 maand  en

definitief vanaf 1 januari 2016
 Verlenging geldigheidsduur maaltijdcheques   tot 12 maand.
 Dienstvrijstelling: schrapping Waregem Koerse en invoering Halle-Ingooigem.
 Toevoeging nieuwe functie: verantwoordelijke Archivering en ICT.

Gunstig advies HOC en BOC 5 september 2014.
Overgemaakt aan het OCMW-Anzegem – geen advies betekent gunstig advies.
Besproken in de Commissie Financiën en Algemene Zaken op 11 september 2014.
Bespreking en  advies MAT d.d.9 september 2014.
GOEDGEKEURD

Punt 6. Noodplanning
Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Eventing – Kasteeldomein Hemsrode – zondag 28
september 2014 – Aanvaarding.
De vzw Military Waregem organiseert op 25, 26, 27 en 28 september 2014 de Internationale Eventing
Waregem & Anzegem – editie 2014 op het grondgebied van Waregem en Anzegem. Eventing is een
discipline in de paardensport waarbij de verschillende aspecten van de training aan bod komen. Het
bundelt een dressuurproef, een terreinproef (cross country) en een springparcours.
De cross country, waarvoor het voorliggend veiligheidsplan is opgemaakt, wordt afgelegd op zondag
28 september 2014 in de bossen en weilanden van het kasteeldomein ‘Hemsrode’ van de familie de
Maere d’Aertrycke – de Limburg Stirum, gelegen Hemsrode 3 te Anzegem. Paard en ruiter leggen een
parcours af met ongeveer 26 hindernissen. Wandelend kan de toeschouwer door bos, weide en
akkers een aangeduid parcours volgen om de wedstrijd van dichtbij te volgen.
Er wordt eveneens een Lifestyle Tuinbeurs georganiseerd op het grasplein van het Kasteel met
diverse verkoopsstandjes met ambachtelijke producten, antiek en brokante, kunst, tuinaccessoires,
countrykledij, dieren en zaken uit het milieu van jacht en paardensport.
Op het domein worden diverse drank- en eetgelegenheden voorzien.
Het BNIP Military – Kasteeldomein Hemsrode – zondag 28 september 2014 heeft als doel om een
werkwijze te beschrijven waarmee zowel bestuurlijke autoriteiten als operationeel betrokken partijen
zo effectief mogelijk kunnen inspelen op een noodsituatie die zich voordoet tijdens dit evenement.
Dit BNIP vult het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP) van de gemeente
Anzegem, goedgekeurd door de gouverneur van West-Vlaanderen bij besluit van 18 maart 2010, aan
met specifieke richtlijnen voor bijzondere risico’s verbonden aan dit evenement.
Het BNIP werd besproken in de gemeentelijke veiligheidscel van 18 augustus 2014 en vastgesteld
door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 augustus 2014.
Er wordt aan de Raad voorgesteld om dit BNIP te aanvaarden. Dit BNIP wordt ter goedkeuring
opgestuurd naar de gouverneur van West-Vlaanderen.
GOEDGEKEURD

Punt 7. Patrimonium
7.1. Goedkeuren ontwerp van verkoopsovereenkomst pastorie Vichte, Cottereelstraat 12.
Ontwerp van verkoopsovereenkomst tussen de gemeente en de koper(s) voor het woonhuis met
afhangen op en met grond, gestaan en gelegen aan de Cottereelstraat 12, 8570 Anzegem, ten
kadaster gekend als 6de afdeling, Sie A nr. 424N met een gekende oppervlakte volgens kadaster van
970ca.
Instelprijs vastgesteld op € 280.000 (schatting door Aankoopcomité: € 275.000).
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast de onderhandse verkoop aan de meest
biedende maximaal bekend te maken. Indien er na maximum 6 maanden geen bod voldoet, wordt de
eigendom openbaar verkocht.
GOEDGEKEURD
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7.2. Goedkeuren ontwerp van verkoopsovereenkomst pastorie Tiegem, Neerstraat 5.
Ontwerp van verkoopsovereenkomst tussen de gemeente en de koper(s) voor het woonhuis (pastorie)
met afhangen op en met grond, gestaan en gelegen aan de Neerstraat 5, 8573 Anzegem, ten
kadaster gekend als 5de afdeling, Sie B nr. 778H met een gekende oppervlakte volgens kadaster van
677ca en 661ca volgens meting. De kapel bij de pastorie met een oppervlakte volgens meting van
95ca maakt geen deel uit van de verkoop.
Instelprijs vastgesteld op € 230.000 (schatting door beëdigd landmeter-schatter: € 230.000).
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast de onderhandse verkoop aan de meest
biedende maximaal bekend te maken. Indien er na maximum 6 maanden geen bod voldoet, wordt de
eigendom openbaar verkocht.
GOEDGEKEURD

7.3. Principiële  vaststelling namen van nieuwe straten door private verkavelingen langs de
Nieuwpoortstraat, Pastoor Verrieststraat en Nieuwstraat/Driesstraat.
De gemeenteraad wordt verzocht principieel een naam toe te kennen aan de nieuwe straten in
volgende verkavelingen:

 Nieuwe verkaveling zijstraat Nieuwpoortstraat: Sint-Elooistraat ( ligt in  een landbouwgebied
en de naam voor de nieuwe straat refereert aan de patroonheilige van de landbouwers, nl.
‘Sint-Elooi’ en aan de gewezen  herberg die vroeger op de hoek Vichtsesteenweg/Korte
Winterstraat stond)

 Nieuwe verkaveling zijstraat Pastoor Verrieststraat te Ingooigem: Blommestraat (naar het
gelijknamige personage ‘Blomme’ in Streuvels roman ‘Leven en Dood in den Ast’)

 Nieuwe verkaveling tussen Driesstraat en Nieuwstraat te Vichte: ‘t Pachtgoet (naar de naam
van de grote hoeve aan de oostzijde van de Vichteplaats,nl. ’t Groot Pachtgoet’. In de
omwalling van deze hoeve mondde de  Pareelbeek uit (komende van de Pareelberg)

Deze beslissing moet voor advies voorgelegd worden aan de culturele raad.
GOEDGEKEURD

Punt 8. Openbare werken
8.1. Goedkeuren akte van overdracht wegenis en groenzones private verkaveling
Blaarhoekstraat (Oosthoek)
Akte van kosteloze overdracht van 31a51ca grond, gelegen Kouter, gekadastreerd of gekadastreerd
geweest als bouwland, 2de afdeling Sie A nr. 337 S2 met een oppervlakte volgens kadaster 08a59ca
en als deel van perceel nummers 337 F3 met een oppervlakte volgens kadaster van 27a87ca – zijnde
de innemingen in gele en grijze kleur van het meetplan, toebehorende aan:
 nv Groep Huyzentruyt - 8791 Waregem – houder van het recht van opstal;
 de echtgenoten Françoise Van Cauwenberghe en Hugo Goedvriendt - 9790 Wortegem-Petegem

– eigenaar van een gedeelte van de grond;
 nv HDI Huyzentruyt Development & Investments - 8791 Waregem – eigenaar van een gedeelte

van de grond.
De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder de opname van de
wegenis en groenzones in het gemeentelijk openbaar domein.
GOEDGEKEURD

8.2.  Verkaveling Lange Winterstraat – Dompelstraat (Quatannens). Goedkeuren tracé van de
over te nemen infrastructuur. Goedkeuren ontwerp.
Tracé van de over te nemen infrastructuur in de verkaveling gelegen aan de Lange Winterstraat –
Dompelstraat (Quatannens)..
Ontwerp van de infrastructuur voor buffering en infiltratie.
GOEDGEKEURD

Punt  9. Gemeentelijke Vrijwillige Brandweergroep.
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Omslag brandweerkosten - definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer
jaarrekeningen 2006 t.e.m. 2010. Beslissing tot niet akkoord.
De gemeente Anzegem is binnen de toepassing van de Wet betreffende de Civiele Bescherming
aangeduid als gemeente-centrum van een gewestelijk groep van brandweerdiensten en behoort tot de
categorie Z. De gemeente beschikt over een Z-korps, en staat in voor de financiering ervan.
Het financieringssysteem van de brandweerdiensten wordt momenteel nog steeds georganiseerd door
art 10 WCB.
De jaarlijkse bijdrage in de kosten van brandbeveiliging van de Y-centra, wordt jaarlijks ambtshalve
door de Provinciegouverneur afgenomen van de lopende rekening van de gemeente Anzegem.

Gezien momenteel nog steeds geen concrete wettelijke basis bestaat die toelaat dat de
provinciegouverneur zelf de normen vaststelt tot bepalen van het gemeentelijk aandeel van de
gemeenten-groepscentra met een eigen Z-korps, is de gemeente Anzegem een juridische procedure
opgestart ter recuperatie van de eerdere voorschotten van de brandbeveiliging. Dit gebeurt in een
gezamenlijke procedure met de gemeenten Zwevegem, Menen en Kuurne (alle besturen met een Z-
korps), waarbij de procedures voor het Grondwettelijk Hof en voor de Burgerlijke rechtbank
momenteel nog steeds lopende zijn.

Bij eerdere beslissing dd. 4 april 2014 verstrekte de gemeenteraad van Anzegem reeds ongunstig
advies bij de ambtshalve afname en door de gouverneur voorgestelde eindafrekening voor dienstjaren
2006-2010.
Van de 28 gemeentelijke adviezen, waren er 11 ongunstig.

In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken werd door de gouverneur een
hernieuwde berekening uitgewerkt, en werd op basis hiervan een tweede voorstel tot definitieve
afrekening van de forfaitaire bijdragen brandweer voor dienstjaren 2006 tot 2010 aan de gemeenten
voorgesteld. (zie brief dd. 14 mei 2014).

In deze nieuwe berekening wordt in het aandeel van elke gemeente nu wel ook rekening gehouden
met een hogere correctiefactor voor de gemeenten met een SEVESO-bedrijf op hun grondgebied,
gezien dit immers implicaties heeft voor de organisatie van de brandweerdienst in een gemeente
(want brengt extra kosten mee), waarbij ook een onderscheid gemaakt wordt tussen de aanwezigheid
van een laagdrempelig of hoogdrempelig Seveso-bedrijf op het grondgebied. Een bijkomende
correctie werd eveneens ingevoerd dat gemeenten nooit meer moeten betalen dan hun eigen kosten .
Aangezien de gemeente Anzegem geen Seveso-bedrijf op haar grondgebied heeft, zijn de gevorderde
bedragen, en dus ook de eindafrekening, identiek gebleven.

De gemeenteraad van Anzegem verstrekte bij beslissing dd 26 juni 2014 opnieuw een ongunstig
advies tot deze ambtshalve afname en tot de voorgestelde hernieuwde eindafrekening.
Van de 28 gemeentelijk adviezen, waren er 9 ongunstig.

Op 11 augustus 2014 ontving de gemeente Anzegem opnieuw een schrijven van de
Provinciegouverneur, waarbij de gemeente op de hoogte werd gebracht van de beslissing van 6
augustus 2014. In deze beslissing worden de herberekening van het door de Z-gemeenten te betalen
aandeel en de hernieuwde definitieve afrekening van de forfaitaire bijdragen van de brandweer voor
de jaren 2006 tot en met 2010, gehandhaafd. De Provinciegouverneur wijst erop dat het bijdragen in
de kosten van de organisatie van de brandweerdiensten een wettelijke verplichting uitmaakt voor de
gemeenten met een X, Y of Z-korps, en de gemeenten zonder korps.

Rekening houdende met
 de nog lopende juridische procedures voor de burgerlijke rechtbank en het Grondwettelijk Hof;
 het feit dar er geen enkele wijziging is in het gevorderde eindbedrag voor de gemeente

Anzegem;
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 Het feit dat de berekening opgenomen in de beslissing op geen enkele manier antwoord geeft
op de bezwaren zoals geformuleerd in het eerdere adviezen van gemeenteraad, wat een
flagrante inbreuk inhoudt op artikel 3 van de wet van 29.07.1991 inzake de formele
motiveringsplicht;

wordt voorgesteld dat de gemeenteraad zich uitdrukkelijk niet akkoord verklaart met de beslissing van
06.08.2014 van de Provinciegouverneur van de provincie West-Vlaanderen, handelend namens de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, tot handhaving van de eindafrekening van de
bijdragen in de kosten van de brandweer voor de jaarrekeningen 2006 tot en met 2010.
BESLISSING TOT  NIET AKKOORD

Punt   10. Feestelijkheden
Wijziging gemeenteraadsbesluit van 15 mei 2014 inzake goedkeuring financiële en logistieke
ondersteuning – dorpskernversterkende initiatieven t.g.v. kermis Anzegem (weekeinde 5-7
september 2014).
Op 15 mei 2014 besliste de gemeenteraad om ca 1500 euro geldelijke ondersteuning te voorzien voor
het uitwerken en realiseren van een kermisprogramma voor Anzegem dorp  als dorpskernversterkend
initiatief.  Tijdens de besprekingen met alle belanghebbenden bleek gaandeweg dat er heel wat
bruisende ideeën opborrelden.  Aangezien het gemeentebestuur met dit initiatief de dorpskermis
nieuw leven wil inblazen, werd beslist om deze bijkomende ideeën ook een kans te geven. Daarom
wordt voorgesteld om het volledige krediet van 2500 euro te voorzien voor de organisatie van
Anzegem kermis in 2014.
Actie A_1.2.2.1. – in elke dorpskern één sfeerbevorderend initiatief stimuleren en initiëren.
GOEDGEKEURD

Punt 11. Mededelingen
Schepen Jeremie Vaneeckhout geeft een toelichting over de stand van zaken m.b.t. de werken aan de
sportvloer in het sport- en ontmoetingscentrum Torrebos. Hij bevestigt dat op 18 september 2014 de
allerlaatste werken worden uitgevoerd. Hij deelt nog mee dat de aannemer niet echt op een
kwaliteitsvolle manier te werk ging en dat er zal gepoogd worden om een stukje van de kostprijs te
recupereren als compensatie voor het feit dat er op verschillende dagen geen sportactiviteiten konden
doorgaan in het sportcentrum en er bijgevolg ook geen inkomsten konden worden geïnd. Er werd
echter wel steeds een inspanning geleverd om de werken te plannen op momenten dat er weinig
sportactiviteiten waren. Er wordt nog beloofd om aan de raadsleden een overzicht te bezorgen van de
uitgevoerde werken met timing.

Punt 12. Punten gevraagd door  raadsleden
12.1 Aanplanting haagjes langs de Landergemstraat.
TOELICHTING VERSCHAFT

12.2 Gevaarlijk toestand op het kruispunt Tjampenstraat-Hellestraat.
Ingebrekestelling gemeentebestuur ingevolge verkeersongeval met lichamelijke letsels.
Vooraleer de behandeling van dit punt aan te vatten stelt de voorzitter   voor om dit punt onder de
gesloten zitting te behandelen gezien hij de mening toegedaan is dat dit agendapunt de persoonlijke
levenssfeer raakt van persoon in kwestie. De raad gaat hiermee eenparig akkoord.

12.3 Onderhoud van de parkings lang de Kerkstraat en Kruisweg.
TOELICHTING VERSCHAFT

Vragen van raadsleden.
1. Voorzien extra clausule inzake garantie m.b.t. werken aan de sportvloer Torrebos.

2. Parking t.h.v. VKSJ- en KSA-lokalen te Vichte: parkeerverbod voor vrachtwagens.



Beknopt verslag gemeenteraad

10/10

GESLOTEN ZITTING – GEHEIME STEMMING

12.2 Gevaarlijk toestand op het kruispunt Tjampenstraat-Hellestraat.
Ingebrekestelling gemeentebestuur ingevolge verkeersongeval met lichamelijke letsels.
TOELICHTING VERSCHAFT

Punt 13. Personeel
Verlenging aanstelling waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar voor  de duur
van 18 maanden.
EEN DESKUNDIGE OMGEVINGSONTWIKKELING BIJ HET GEMEENTEBESTUUR VAN
ANZEGEM WORDT VERDER AANGEDUID ALS WAARNEMEND GEMEENTELIJKE
STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAAR VOOR EEN TERMIJN VAN 18 MAANDEN, INGAAND
VANAF 19 SEPTEMBER 2014,  IN GEVAL VAN VERHINDERING VAN DE
GEMEENTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAAR, D.W.Z. IN GEVAL VAN LANGDURIGE
AFWEZIGHEID OF BELANGENVERMENGING.

Punt 14. Gemeentelijke Vrijwillige Brandweergroep
14.1. Aanstellen van een stagiairbrandweerman als effectief brandweerman met onmiddellijke
ingang.
EEN STAGIAIRBRANDWEERMAN WORDT AANGESTELD ALS EFFECTIEF
BRANDWEERMAN BIJ DE  VRIJWILLIGE GEMEENTELIJKE BRANDWEERGROEP MET
ONMIDDELLIJKE INGANG;

14.2. Aanvaarden ontslag brandweerman-vrijwilliger met onmiddellijke ingang.
HET ONTSLAG VAN EEN BRANDWEERMAN-VRIJWILLIGER WORDT  AANVAARD MET
INGANG VAN HEDEN.

Namens de gemeenteraad

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Waarnemend Gemeentesecretaris Voorzitter


