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GEMEENTERAAD 21 OKTOBER 2014 – BEKNOPT VERSLAG

Goedkeuren toevoegen punt bij hoogdringendheid:
Principiële beslissing strekkende tot het tijdelijk gebruik en inrichting als openbare parking van een
deel van het perceel 1° afdeling sectie E – nr 113k, gelegen aan de Berglaan te Anzegem. (Te
behandelen onder punt 8bis)
GOEDGEKEURD (toekenning bij hoogdringendheid)

Raadslid Greet Coucke (namens fractie Eendracht) en burgemeester Van Marcke (namens fracties
SamenEén, CD&V-OK-Groen en N-VA) verzorgen een mededeling   aangaande de brand in de St-
Janskerk te Anzegem.

Punt 1
Goedkeuring verslag gemeenteraad 16 september 2014
GOEDGEKEURD

Punt 2. Hulpverleningszone Fluvia
Akkoord dotatie 2015 en financiële verdeelsleutel.
Onderhavig akkoord legt de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone vast voor het werkjaar
2015, alsook de verdeelsleutel  zoals bedoeld in art. 72 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de
civiele veiligheid.
Op de prezoneraad van 17 september 2014 werd er een akkoord bekomen met betrekking tot de te
hanteren gemeentelijke verdeelsleutel voor wat betreft de kosten van de hulpverleningszone Fluvia.
De verdeelsleutel die gehanteerd wordt voor de verdeling van de kosten verbonden met de brandweer
is uiteindelijk de volgende:
 Verdeelsleutel gemeentefonds 2013 (35%)
 Verdeelsleutel ontwerp koninklijk besluit  (65%)
De verdeelsleutel die gehanteerd wordt voor de verdeling van de kosten verbonden met de dienst
dringende medische hulpverlening is onveranderd gebleven:
 Opdeling van de kosten naar plaats van hulpverlening:

o Binnen de hulpverleningszone Fluvia
o Buiten de hulpverleningszone Fluvia

 De kosten verbonden aan de ritten gepresteerd buiten de hulpverleningszone Fluvia worden
verdeeld op basis van de verdeelsleutel zoals bepaald in het ontwerp KB.

 De kosten verbonden aan de ritten gepresteerd binnen de hulpverleningszone Fluvia worden
verdeeld a rato van het aantal gepresteerde ritten voor de betrokken gemeenten.

De dotatie voor de volgende werkjaren ten laste van de gemeente Anzegem, wordt overeenkomstig
de op dat moment opgestelde begroting en overeenkomstig de verdeelsleutel steeds opgedeeld in
een exploitatiedotatie en een investeringsdotatie.
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van het totaal gemeentelijk te financieren saldo voor de
periode 2015-2019 en van het aandeel dat de gemeente Anzegem hiervan dient te dragen.

2015 2016 2017 2018 2019
Fluvia - gemeentelijke te financieren (BW + DMH) 9.611.614,45 10.201.297,51 10.647.423,07 10.774.608,03 10.944.219,57
aandeel gemeente Anzegem (in EUR) 308.209,81 327.118,82 341.424,45 345.502,82 350.941,65
aandeel gemeente Anzegem (in %) 3,21% 3,21% 3,21% 3,21% 3,21%

Worden deze cijfers vergeleken met hetgeen momenteel opgenomen is in de meerjarenplanning
2014-2019 van de gemeente Anzegem, dan komt dit meer op een meerkost van 4.533,08 EUR
gespreid over de periode 2015-2019. Deze operatie kan dus budgetneutraal genoemd worden.
GOEDGEKEURD

Punt 3. Financiën
3.1. Kerkfabrieken:
3.1.1. Goedkeuring wijziging meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken:

 Sint-Arnoldus
 Sint-Theresia
 Sint-Mattheus

Op 1 oktober 2013 keurde de gemeenteraad de meerjarenplannen 2014-2019 van de verschillende
kerkfabrieken goed.
Als  de gevraagde gemeentelijke exploitatie- of investeringstoelage niet binnen de grenzen valt van de
bedragen vermeld in het goedgekeurde meerjarenplan, of als er andere beleidskeuzes worden
gemaakt, dient het meerjarenplan eerst aangepast en opnieuw goedgekeurd te worden door de
gemeenteraad. Nadien kunnen de nieuwe bedragen van de gemeentelijke toelagen opgenomen
worden in de budgetwijziging of in het budget.
De voorgestelde wijzigingen aan de meerjarenplanning vonden plaats ingevolge volgende werken:
 Sint-Arnoldus: voor 2014 wordt via budgetwijziging 2 bijkomend 2444,20 euro gevraagd voor

dringend herstel aan de klokken. Totaal investeringstoelage 2014 bedraagt: 14.704.2 euro
 Sint-Arnoldus: voor 2015 wordt 13.612,50 euro gevraagd als investeringstoelage voor het

aanpassen van de verouderde en afgekeurde elektrische installatie.
 Sint-Theresia: voor 2015 was 0 euro investeringstoelage voorzien. Hier zou 16.872,95 euro

ingeschreven worden voor het vernieuwen van een brandglasraam.
 Sint-Mattheus: Op de eerste budgetwijziging 2014 werd al 106.131,58 euro ingeschreven voor

investeringswerken aan de toren van de kerk. Thans dienen zich supplementaire kosten aan
waarvoor een investeringstoelage van 29.746,13 euro gevraagd wordt. Totaal
investeringstoelage 2014 bedraagt dan : 135.877,71 euro

Totaal investeringstoelagen 2014 voor alle kerkfabrieken: 176.183.53 euro
Totaal investeringstoelage 2015 voor alle kerkfabrieken: 30.485,45 euro
In totaal is er 6 X 62500 euro voorzien voor investeringswerken voor alle kerkfabrieken samen over de
periode 2014-2019, d.i. 375.000 euro. Hiervan is dan al 206.668,98 euro bestemd.
Er werd in het overleg CKB/CBS gunstig advies gegeven voor de aanpassing van het meerjarenplan
2014-2019 gezien dit binnen de financiële grenzen blijft.
GOEDGEKEURD

3.1.2. Aktename budgetwijzigingen 2014
 Kerkfabriek Sint-Arnoldus
 Kerkfabriek Sint-Mattheus

Indien de gewijzigde meerjarenplannen van de kerkbesturen Sint-Arnoldus en Sint-Mattheus worden
goedgekeurd, dan kan de gemeenteraad enkel nog akte nemen van de voorliggende
budgetwijzigingen 2014 van deze kerkfabrieken. De wijzigingen betreffen voornamelijk:
 Sint-Arnoldus: voor 2014 wordt via budgetwijziging 2 bijkomend 2.444,20 euro gevraagd voor

dringend herstel aan de klokken. Totaal investeringstoelage 2014 bedraagt: 14.704.2 euro
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 Sint-Mattheus: Op de eerste budgetwijziging 2014 werd al 106.131,58 euro ingeschreven voor
investeringswerken aan de toren van de kerk. Thans dienen zich supplementaire kosten aan
waarvoor een investeringstoelage van 29.746,13 euro gevraagd wordt. Totaal
investeringstoelage 2014 bedraagt dan : 135.877,71 euro

De exploitatietoelagen blijven ongewijzigd.
Het representatief orgaan verleende gunstig advies voor deze budgetwijzigingen op 12   augustus
2014 (Sint-Mattheus) en 11 september 2014 (sint-Arnoldus).
Overleg schepencollege/CKB d.d. 22 september 2014.
AKTE GENOMEN

3.1.3. Akteneming budgetten 2015:
 Kerkfabriek Sint-Jan de Doper en Eligius
 Kerkfabriek Sint-Stefanus
 Kerkfabriek Sint-Arnoldus
 Kerkfabriek Sint-Antonius
 Kerkfabriek Sint-Petrus
 Kerkfabriek Sint-Mattheus
 Kerkfabriek Sint-Theresia

De budgetten 2015 van de zeven Anzegemse kerkfabrieken werden gecoördineerd ingediend bij het
gemeentebestuur op  9 september 2014.
De artikelen 2, 3, 46, 47, 48 en 49 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten in het Vlaams gewest, gewijzigd bij decreet van 6
juli 2012, bepalen dat het budget van de kerkfabrieken onderworpen is aan de aktename door de
gemeenteraad.
Op  12 augustus 2014  verleende het erkend representatief orgaan  gunstig advies over deze
budgetten.
Wanneer het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag dat werd opgenomen in het
goedgekeurde meerjarenplan, moet de gemeenteraad enkel akte nemen binnen een termijn van 50
dagen die ingaat op de dag na het inkomen ervan.
Overleg CKB/CBS d.d. 22 september 2014.
AKTE GENOMEN

3.2. Bekrachtiging collegebeslissing van 9 september 2014 strekkende tot ondersteuning in
natura van viering van de gewestkampioenen vinkeniers die plaatsvond op 27 september 2014.
Voor hogervermelde aangelegenheid  is het gemeentebestuur  geen organisator en ook geen mede-
organisator.
Dergelijke uitgaven  (bijv.ondersteuning in natura  trofees) kunnen dan ook niet zo maar ten   laste
van het gemeentebestuur  genomen worden  zonder een beslissing van de gemeenteraad.
Het college heeft op 9 september 2014 ondersteuning in natura toegekend ten behoeve van de viering
van de gewestkampioenen vinkeniers die plaatsvond op 27 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.
BEKRACHTIGD
3.3. Goedkeuren retributiereglement voor opzoekingen in de registers voor genealogische,
historische of andere wetenschappelijke doeleinden.
Voor 27 januari 2014 konden enkel de akten van de burgerlijke stand geraadpleegd
worden, ouder dan 100 jaar. Akten jonger dan 100 jaar konden tevens geraadpleegd
worden mits de toelating van de Rechtbank van Eerste Aanleg.
Sedert 27 januari 2014 is de wetgeving gewijzigd in die zin dat nu ook de bevolkingsregisters kunnen
geraadpleegd worden, hetzij onder specifieke voorwaarden en mits de expliciete toestemming van de
betrokkene of diens familie voor bevolkingsregisters die minder dan 120 jaar geleden werden
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afgesloten. De omzendbrief ter zake vermeldt daarnaast nog een aantal specifieke bepalingen
vooraleer dergelijke informatie kan worden ter beschikking gesteld.
Er wordt tevens opgemerkt dat uittreksels en getuigschriften kunnen worden afgeleverd tegen
kostprijs, rekening houdende met o.a. de personeelskost voor het opzoekingswerk.
Voor het verrichten van dergelijke opzoekingen met het oog op het samenstellen van een stamboom
of het opsporen van mogelijke erfgenamen van overledenen wordt vaak de medewerking van de
dienst Burgerzaken gevraagd. Stamboomonderzoek is echter een hobbyactiviteit, die niet behoort tot
het takenpakket van de gemeente maar die wel een zeer tijdrovende activiteit impliceert voor de
medewerkers van de dienst. De eigenlijke onderzoekers zijn vaak ook geen inwoners van de
gemeente Anzegem. Het verband ligt enkel in het gegeven dat de gemeente in het bezit is van deze
registers.
Rekening houdende met bovenstaande wordt het volgende algemeen principe voorgesteld:
opzoekingen in de registers voor genealogisch, historische of andere wetenschappelijke doeleinden
gebeuren niet door de dienst Burgerzaken, maar door de derden zelf die onderzoek wensen uit te
voeren. Voor specifieke taken die omwille van privacyredenen niet kunnen geschieden door de
onderzoeker zelf, gebeurt het opzoekingswerk enkel door de dienst Burgerzaken tegen een door de
gemeenteraad vastgestelde retributie.
Het retributiereglement zou de bestaande prijzen voor fotokopies behouden en kan worden uitgediept
als volgt:

 opzoekingen in de registers voor genealogisch, historisch of andere wetenschappelijke
doeleinden door de dienst burgerzaken gebeuren tegen volgende kostprijs: 10 euro forfaitaire
vergoeding + 20 euro per uittreksel, getuigschrift of akte;

 gevraagde opzoekingen die niet tot een resultaat leiden (bijvoorbeeld indien de gemeente niet
in het bezit is van het gevraagde), geven weliswaar aanleiding tot het betalen van de
forfaitaire vergoeding van 10 euro. Dit wordt niet terugbetaald;

 opzoekingen kunnen enkel geschieden mits opgave van een duidelijke datum. Bij gebreke
hieraan dienen de betrokkenen zelf langs te komen voor de opzoeking;

 de behandelingstermijn voor een opzoeking bedraagt 1 maand. In het geval dat de gemeente,
zoals bepaald door de omzendbrief van 27 januari 2014, een aanvraag tot toelating van de
stamboomonderzoeker moet doorsturen aan de betrokkene of het bevoegde familielid loopt
de behandelingstermijn vanaf de datum van ontvangst van de toelating van de betrokkene of
diens familielid. Indien er geen toelating wordt ontvangen, kan ook niets worden opgezocht;

 in het geval waarbij de gemeente een dergelijk toelatingsverzoek moet doorsturen voor de
stamboomonderzoeker, wordt een tarief van 1 euro per verzonden verzoek aangerekend;

 onderzoek aangevraagd door notarissen, advocaten of genealogische diensten gebeurt tegen
een vaste dossierkost van 50 euro;

 er wordt vrijstelling tot betaling verleend voor informatie die in uitvoering van een wet, een
decreet of ordonnantie aan een administratieve of gerechtelijke overheid of openbare
instelling door het gemeentebestuur kosteloos moet geleverd worden;

 de aanvrager wordt bij zijn/haar vraagstelling op de hoogte gesteld van het retributiereglement
opdat deze kan kiezen om zelf zijn/haar opzoekingen te komen doen, of deze te laten doen
tegen het vastgestelde tarief.

GOEDGEKEURD

3.4. Goedkeuren toelage 2014 voor de organisatie van het vuurwerk Dorpsplein in het kader
van de toelage toeristische promotie (feesten en plechtigheden).
Tijdens het weekeinde van 5 tot 7 september 2014 vonden de kermisactiviteiten in het centrum van
Anzegem plaats.
Normaal wordt de toelage voor het vuurwerk uitbetaald in december van het kalenderjaar,  en vooraf
goedgekeurd door de gemeenteraad in het agendapunt met volgende benaming:
Verdeling toelagen toeristische promotie, gezin en welzijn, senioren, feesten en plechtigheden, sport,
cultuur en ontspanningsverenigingen.
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Er is hiervoor elk jaar (via de toelage toeristische promotie) een bedrag ingeschreven van 1300 euro
onder de noemer ‘feesten en plechtigheden’.
Het feestteam Bonanza (samengesteld uit de ouderraden van VBA, Bollebos en gemeenteschool
Vichte) dat dit jaar het vuurwerk bestelde, ontving op heden al de factuur (ten bedrage van 1240 euro)
en vraagt dan ook of de toelage nu al kan uitbetaald worden opdat de verantwoordelijke dit geld niet
zou hoeven voor te schieten.
Voorgesteld wordt een toelage van 1240 euro toe te kennen en uit te betalen voor het vuurwerk dat op
zondag 7 september 2014 t.g.v. de dorpskermis op het Dorpsplein werd afgestoken.
Budget 2014: beleidsitem 0710-00 (25.000 euro voorzien)
GOEDGEKEURD

Punt  4. Ruimtelijke Ordening
Goedkeuren huishoudelijk reglement gecoro.
De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening is opnieuw samengesteld in
gemeenteraadszitting van 18 maart 2014 en goedgekeurd bij besluit van de Deputatie op 24 april
2014.
In toepassing van artikel 1.3.3 en 1.3.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15 mei 2009
en artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vastelling van nadere
regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening heeft de Gecoro haar huishoudelijk reglement vastgesteld in
zitting van 10 september 2014 en dient dit reglement voorgelegd te worden aan de Gemeenteraad ter
goedkeuring.
GOEDGEKEURD

Punt 5. Openbare Werken
5.1. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomsten m.b.t. aanleg fietspaden

 Langs de N382/N36 van Anzegem tot Kaster
 Langs de N36 (tussen de bebouwde kommen van Vichte en Ingooigem)

In samenwerking met het Vlaamse Gewest, Agentschap Wegen en Verkeer zullen fietspaden
aangelegd worden
 Van Anzegem tot Kaster (vanaf begin statiestraat tot het kruispunt met de N36 in Kaster)
 Langs de N36 tussen de bebouwde kommen van Vichte en Ingooigem. Het bestaande eenzijdige

dubbelrichtingsfietspad wordt daar ontdubbeld.
De voorgelegde samenwerkingsovereenkomst maakt afspraken rond het studiewerk. Samengevat
komt het er op neer dat de gemeente een studiebureau aanstelt en de studiekosten prefinanciert.
Het gewest zal bij gunning van de werken haar deel in de studiekosten betalen. Verdeelsleutel staat in
artikel 14 van de overeenkomst.
GOEDGEKEURD

5.2. Verkaveling Pastoor Verrieststraat (Dumobil). Goedkeuren tracé van de wegenis.
Goedkeuren ontwerp van wegenis- en rioleringswerken.
Het ontwerp omvat een wegenis in mozaïekkeien, die aangelegd wordt als een woonerf. De wegenis
omvat 9 parkeerplaatsen op de weg, een groenzone met speeltoestellen en een open (met roosters
afgeschermde) open waterbuffer.
De riolering is van het gescheiden type. De buffering werd berekend op een bui die maar eens in de
20 jaar voorkomt.
GOEDGEKEURD MITS TOEVOEGING VOORZIEN VOETGANGERSZONE

Punt 6. Patrimonium
6.1. Goedkeuren ontwerpakte aankoop nijverheidsgebouwen met burelen (Biehotex) gelegen
aan de Klijtberg 6/8.
De gemeenteraad nam in zitting van 26 juni 2014 een principiële beslissing tot het aankopen van de
nijverheidsgebouwen met burelen gelegen aan de Klijtberg 6/8, 8570 Anzegem (ten kadaster gekend
als 3de afdeling, sectie B nrs. 409/Z2, 410/W en 409/Y2 met een totale oppervlakte van 87a12ca) om
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aan te wenden als centrale loods voor het personeel van de Operationele Technische Dienst van de
gemeente. In dezelfde zitting werd de overeenkomst aankoopoptie/verkoopoptie door de
gemeenteraad goedgekeurd. De aankoopprijs bedraagt € 986.905.
Het ontwerp van aankoop van voormelde nijverheidsgebouwen met burelen wordt aan de
gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
Het nodige budget is voorzien in budgetwijziging nr. 1/2014 onder Actie 6.3.4.1 ‘Nieuwe technische
locatie’, BI: 0119-10 ‘Overige algemene diensten - dienst van de gebouwen’, AR: 2220000 ‘Bebouwde
terreinen – gemeenschapsgoederen’ (overdracht van niet aangewende kredieten ingevolge niet
aankoop site Byttebier).
GOEDGEKEURD

6.2. Goedkeuren ontwerpakte van overdracht ’t Klokske, Vichtsesteenweg +115 aan de
gemeente.
Door de gemeenteraad van 17 oktober 1983 werd toelating verleend aan de vzw Parochiale Belangen
Heirweg om een prefabgebouw (’t Klokske genaamd) te plaatsen op gemeentegrond (pastorietuin 1ste

afdeling Sie F nr. 462M, nu 462R) aan de Vichtsesteenweg (naast de Sint-Theresiakerk).
Aan de raad wordt voorgesteld, in het kader van de opmaak van het masterplan Heirweg, om het
gebouw over te nemen van de vzw Parochiale Belangen Heirweg.
De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de opname van
het gebouw in het gemeentelijk patrimonium en het verder ter beschikking te stellen van de
plaatselijke gemeenschap, zolang er geen alternatief beschikbaar is.  De plaatselijke school zal het
goed kosteloos kunnen gebruiken mits de nodige afspraken worden gemaakt tussen de school en het
Gemeentebestuur van Anzegem met betrekking tot een gedeeld sleutelbeheer en de energiekosten.
De inboedel van de overdrager is begrepen in de overdracht.  De goederen van de plaatselijke school
blijven eigendom van de school, maar blijven ter beschikking van ’t Klokske.
De overdracht gebeurt voor een bedrag van € 1,00.
Het nodige budget is voorzien in budgetwijziging nr. 1/2014 onder Actie 7.2.4.2. ‘Uitrol visie
parochiekerken in Anzegem’, BI: 0119-10 ‘Overige algemene diensten – dienst van de gebouwen’, AR
2210000 ‘Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud’.
De ontwerpakte van overdracht, zoals opgemaakt door het Comité tot Aankoop – Kortrijk wordt aan de
gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
VERDAAGD

6.3. Principiële beslissing tot verkoop van de gemeentelijke eigendom Dorpsplein 29.
De woning gelegen aan Dorpsplein 29 is gemeentelijke eigendom. Tot voor kort was de
jeugdvereniging KAJ Anzegem gehuisvest in dit gebouw.  Recent werden ernstige scheuren in de
gevels van het gebouw vastgesteld.  In het verslag van onderzoek door een ingenieur-architect wordt
geadviseerd om het gebouw niet meer te gebruiken omwille van de stabiliteit van het gebouw.
De toegang tot dit gebouw is verboden.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een principiële beslissing te nemen om het pand en de
bijhorende grond onderhands te verkopen aan de meest biedende na publicatie.
Er wordt naar een nieuw onderkomen voor de jeugdvereniging gezocht.
PRINCIPIEEL BESLIST

Punt 7. Veiligheid en Verkeer
Verlenen advies  inzake het gebruik van een ANPR-camera (automatische
nummerplaatherkenning) op grondgebied van de gemeente.
Met zijn schrijven van 23 september 2014 deelt Korpschef Jean-Pierre Coudenys mee dat het
politiecollege de aankoop en ingebruikstelling van een ANPR-voertuig heeft goedgekeurd (ANPR-
camera’s zijn automatische nummerplaatsherkenningscamera’s – afgeleid van het Engels Automatic
Numberplate Recognition). Het is de bedoeling dat dit toestel vast wordt gemonteerd in het nieuw aan
te kopen voertuig voor de verkeersdienst. De ANPR is een technologie waarbij door een combinatie
van gewone en infrarode camera's een foto wordt genomen van een voertuig. Binnen deze foto
herkent de software de plaatsing van de nummerplaat, dewelke via karakterherkenning afgetoetst



Beknopt verslag gemeenteraad

7/9

wordt aan door de politiediensten in het bijhorende informaticasysteem ingevoerde databases van op
te sporen en te volgen voertuigen. Deze technologie is zowel bruikbaar op vaste locaties (bijvoorbeeld
invalswegen) als mobiel op voertuigen of een aanhangwagen.
Het gebruik van een dergelijke camera is onderworpen aan de wet van 21 maart 2007 tot regeling van
de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera. Art. 5, par. 2, van de bedoelde wet van 21 maart
2007, zoals gewijzigd bij wet van 12 november 2009, schrijft voor dat door de korpschef een advies
wordt uitgebracht wanneer wordt overwogen om op het grondgebied van de politiezone gebruik te
maken van (mobiele) camera's. Daarna moet het advies worden overgemaakt aan de gemeenteraad
van het territorium waar het gebruik van de camera wordt overwogen. De gemeenteraad moet zich in
een advies uitspreken over het gebruik ervan op het gemeentelijke territorium. Pas wanneer er een
positief advies van de gemeenteraad is, mag van het systeem, aangezien de camera zal werken op
niet-besloten plaats, gebruik worden gemaakt.
Doel is om de effectiviteit en de efficiëntie van de wegcontroles te maximaliseren, gebruik makend van
de zogenaamde ANPR-camera.  De camera wordt aangekocht door de politiezone en permanent
geplaatst op een voertuig van de politiezone Mira.
De finaliteit van de toepassing van de automatische nummerplaatherkenning is controle van de
voertuigen op grondgebied van de politiezone Mira op:
 geseinde voertuigen;
 gestolen voertuigen;
 niet-verzekerde voertuigen;
 niet-gekeurde voertuigen.
Dit is een niet-limitatieve lijst.
Door gebruik te maken van deze technologie kan het aantal gecontroleerde voertuigen gevoelig
opgedreven worden en de inzet van politiecapaciteit veel gerichter plaats vinden.
De beelden worden bij het verlaten van het voertuig via (geëncrypteerde) USB (later eventueel WIFI)
stick overgezet op de server van de politiezone Mira. Ze worden bewaard voor de termijn van één
maand, indien zij geen bijdrage leveren tot het bewijzen van een misdrijf. De beelden worden enkel
verwerkt door de bevoegde personen.
De korpschef verleende voor de bewakingscamera's en de ANPR-camera een positief advies aan het
politiecollege. Thans dient de gemeenteraad een advies te formuleren. Aan de hand van beide
adviezen zal de verantwoordelijke voor de verwerking de plaatsing vervolledigen en de beslissing
meedelen aan de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hij zal dit doen
uiterlijk de dag vóór de camera's in gebruik worden genomen.
GUNSTIG ADVIES

Punt 8. Kunstonderwijs
Aanpassen raadsbesluit van  9 december 2002 m.b.t. het aantal toezichtsuren van de
afdelingen.
Vanuit het secretariaat van het kunstonderwijs werd destijds meegedeeld dat er – voor wat de
berekening van het aantal toezichtsuren per afdeling van de kunstacademie betreft – er een
verdeelsleutel wordt toegepast.
Uitgangspunt:
400 cursisten
200 leerlingen
40 uren van openstelling van de afdeling
wanneer theoretisch deze waarden bereikt worden, stemt dit overeen met 20 uur toezicht.
Omdat uiteindelijk het aantal cursisten in een afdeling belangrijker is dan het aantal leerlingen, wegen
deze zwaarder door in de berekening, namelijk voor 40% en de overige parameters maar voor 30%
elk.
400 cursisten x 0,02 = 8 (8/20sten = 40%)
200 lln x 0,03 = 6 (6/20sten = 30%)
40 uren x 0,15 = 6 (6/20sten = 30%)
of in totaal 20 uur, tevens het bovenplafond
De formule is dus: (C x 0,02) + (L x 0,03) + (U x 0,15) = aantal uren toezicht
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waarbij C=aantal cursisten, L=aantal hoofdelijke leerlingen en U=aantal uren van openstelling
Als deze formule toegepast wordt op elk van de afdelingen, worden volgende resultaten bekomen:

Anzegem
(483 x 0,02) + (271 x 0,03) + (28,75 x 0,15) = 22,10 uur teruggebracht naar het plafond van 20 uur
Ingooigem
(264 x 0,02) + (128 x 0,03) + (25,75 x 0,15) = 13 uur
Vichte
(403 x 0,02) + (225 x 0,03) + (34 x 0,15) = 19,91 uur of zo goed als 20 uur

Conform art.12§2 van het samenwerkingsprotocol afgesloten tussen stad Waregem en de gemeente
Anzegem is de gemeente vrij te bepalen hoeveel uren toezicht ze inricht.
(Het samenwerkingsprotocol werd syndicaal overlegd op 20 december 2011.)
In de afdeling Ingooigem wordt er geen beeldende vorming aangeboden – in de afdelingen Anzegem
en Vichte daarentegen wel. Daarom wordt voorgesteld om de raadsbeslissing van 9 december 2002
aan te passen en om de toezichtsuren met ingang van 1 januari 2015 als volgt vast te stellen:

Anzegem Vichte Ingooigem
huidig 20 20 20
nieuw 20 20 13

De besparing wordt geraamd op ca 7000 euro/jaar.
GOEDGEKEURD

Punt 8bis. (punt bij hoogdringendheid)
Principiële beslissing strekkende tot het tijdelijk gebruik en inrichting als openbare parking van
een deel van het perceel 1° afdeling  sectie E - nr 113k , gelegen aan de Berglaan Anzegem.
Ingevolge de kerkbrand van afgelopen donderdag is een deel van het kerkplein niet meer beschikbaar
als parkeerruimte. Daarom werd gezocht naar bijkomende parkeerplaatsen in het dorpscentrum.  De
eigenaar van een stuk weiland werd bereid gevonden om een deel van dit perceel gratis ter
beschikking te stellen als publieke parkeerruimte.
De gemeente anderzijds  zal dit gedeelte voorlopig verharden .  Zo kan er ruimte geboden worden aan
een 10-tal parkeerplaatsen in het centrum.
Het principieel akkoord van de gemeenteraad wordt gevraagd voor het tijdelijk gebruik en de inrichting
als parking van een deel van het perceel kadastraal gekend onder het nummer 1° afdeling – sectie E
nr 113k eigendom van Vennootschap Jan Vindevoghel, Berglaan 7 – 8570 Anzegem, onder volgende
voorwaarden:

 De eigenaar stelt het stukje grond kosteloos ter beschikking
 De gemeente herstelt het bij het einde van het gebruik in zijn oorspronkelijke toestand
 De terbeschikkingstelling en het gebruik gelden  voor de duur van de onbeschikbaarheid als

parking van het kerkplein Sint-Janskerk.
GOEDGEKEURD

Mededelingen
 Data gemeenteraden 2015
 Toelichting schepen Veys m.b.t. Zachte Ring
 Toelichting schepen Delrue m.b.t. lopende leningen

Punt  9. Punten gevraagd door raadsleden
9.1. Niet aanbrengen van een tractorsluis in de Knokstraat.
GEEN STEMMING
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9.2. Niet afsluiten van de  D. Vanhautestraat.
GEEN STEMMING

Vragen van raadsleden m.b.t.:
Omslag van de brandweerkosten.

Tussenkomst in stoffelijke schade bij evenementen ingericht door de gemeente of op openbaar
domein.

Verhuur gemeentelijke infrastructuur voor privé-activiteiten.

Inzet verkeersanalysetoestel.

Opnemen van een jaarabonnement voor een huurfiets.

Sociale last in grote verkavelingen.

Optimalisatie van het patrimonium.

GESLOTEN ZITTING – GEHEIME STEMMING

Punt 9bis Punt gevraagd door raadsleden
Verzoek aan het College tot intrekken van de verbreking van de arbeidsovereenkomst  met een
personeelslid
WERD AFGEVOERD

Punt 10. Gemeentelijke Vrijwillige Brandweergroep
10.1. Aanstelling van 4 stagiair-brandweerlieden met onmiddellijke ingang
VIER PERSONEN WORDEN AANVAARD ALS STAGIAIRBRANDWEERMAN  BIJ HET
GEMEENTELIJK VRIJWILLIG  BRANDWEERKORPS VANAF 21 OKTOBER 2014.

10.2. Aanstelling van één stagiair brandweerman met ingang van 17 december 2014.
EEN PERSOON WORDT AANVAARD ALS STAGIAIRBRANDWEERMAN  BIJ HET
GEMEENTELIJK VRIJWILLIG  BRANDWEERKORPS VANAF 17 DECEMBER 2014 MET
HET OOG OP HET AANVATTEN VAN DE BASISOPLEIDING ‘BRANDWEERMAN’. DE
INDIENSTNEMING GEBEURT ONDER DE STRIKTE VOORWAARDE DAT HIJ VÓÓR 22
DECEMBER 2014 NIET ZAL INGEZET WORDEN IN DE FEITELIJKE
BRANDWEERDIENST OF IN ENIGE BRANDWEERINTERVENTIE.

Punt 11. Gemeentelijk Personeel
Goedkeuring dading.
GOEDGEKEURD

Namens de gemeenteraad

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Waarnemend Gemeentesecretaris Voorzitter


