
1/10

Beknopt verslag gemeenteraad

Zitting van: 15 december 2014

Aanwezig: Aanwezig de dames en heren:
Voorzitter : Stephan Titeca
Burgemeester:                  Claude Van Marcke
Schepenen: Rik Colman, Gino Devogelaere, Noël Veys, Jeremie Vaneeckhout, Johan

Delrue, Mia Tack-Defoirdt
Gemeenteraadsleden: Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau, Greet Coucke, Dirk

Tack, Anne Marie  Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Willy
Demeulemeester, Davy Demets, Yannick Ducatteeuw, Nicolas Duquesnoy,
Jolanta Steverlynck-Kokoszko, Youri Devlaminck, Twighi Detavernier

Waarnemend Gemeentesecretaris: Sonja Nuyttens

Verontschuldigd: Schepenen:
Gemeenteraadsleden:
Gemeentesecretaris: Patrick Vandeputte
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Punt 1
Goedkeuring verslag gemeenteraad 18 november 2014
GOEDGEKEURD

Punt 2. Algemeen Beleid
Kennisgeving brief d.d. 25 november 2014 van Agentschap Binnenlands Bestuur m.b.t. de
klacht van fractie Eendracht inzake het huren van bussen voor verzorgen intern
leerlingenvervoer.
De fractie Eendracht stelde zich op de gemeenteraad van 18  november 2014 ernstige vragen bij het
busvervoer en vroeg aan de raad om het contract met AnzinAnz cvba-so te verbreken omwille van
vermeende belangenvermenging met een mandataris.
Er werd door voormelde fractie een klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur die op
25 november 2014  het gemeentebestuur op de hoogte bracht van zijn beslissing nopens deze klacht.
Uit dit antwoord blijkt duidelijk dat:

a) de verbintenissen aangegaan door de vennootschap in oprichting geacht worden van het
begin af door de vennootschap te zijn aangegaan, tot twee jaar voor het werkelijke ontstaan.
Geen van de aangevochten verbintenissen dateren van langer dan twee jaar voor het
ontstaan van de cvba-so.

b) vermeende belangenvermenging: het loutere feit dat de bestuurder van cvba-so AnzinAnz ook
de leiding voert in bedrijven van een mandataris, betreft geen inbreuk op enige wettelijke
bepaling.

Besluit: na onderzoek van de dossierstukken komt ABB niet tot de conclusie dat er schending van het
recht of het algemeen belang is gebeurd. Er is dan ook geen reden voor het nemen van een
toezichtmaatregel tegen de beslissingen van het college omtrent de gunning en de betaling van de
opdracht.
De gemeenteraad kan hiervan kennis nemen.
KENNIS GENOMEN

Punt 3. Financiën
3.1. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn:
3.1.1. kennisgeving wijziging meerjarenplan 2014-2019.
Het meerjarenplan 2014-2019 werd aangepast naar aanleiding van de opmaak van het budget 2015.
Dit is noodzakelijk omdat de jaarrekening 2013 verwerkt werd in het meerjarenplan.
De 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 2015.
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Ook de uitgaven en ontvangsten in het overig beleid werden waar nodig gewijzigd.
De belangrijkste vaststellingen (vergelijking t.o.v. 2014) kunnen als  volgt worden samengevat:

 Vanaf 2015 weegt de weddelast van de halftijds maatschappelijk werker volledig door. De
voorziene loonindex werd teruggebracht naar de realiteit.

 In 2015 dalen de samendrukbare kosten (energie, onderhoud en herstellingen, verzekeringen,
kantoorkosten, algemene kosten) met ongeveer 17%. Vanaf 2017  blijven deze kosten
nagenoeg gelijk.

 Vanaf 2015 dalen de specifieke kosten sociale dienst met iets meer dan 7%, in 2016 met
2,5% vanaf 2017 blijven deze kosten nagenoeg gelijk.

 Vanaf 2015 dalen de werkingsopbrengsten wegens stopzetten van de contracten voor een
aantal sociale woningen van de bouwmaatschappij en het stopzetten van de overeenkomst
met Fedasil voor 9 opvangplaatsen.

Voor wat betreft de investeringen, wordt 1 desinvesteringsproject toegevoegd: de verkoop van de
woning   Oostdorp 42.
De aanpassingen in het meerjarenplan geven geen aanleiding tot verhoging van de voorziene
gemeentelijke toelage gedurende de resterende periode  van het meerjarenplan
Deze aanpassingen binnen het meerjarenplan dienen enkel ter kennisgeving te worden overgemaakt
aan de gemeenteraad daar de gemeentelijke toelage binnen het meerjarenplan blijft.
Gunstig advies schepencollege d.d. 3 november 2014.
KENNIS GENOMEN

3.1.2. OCMW - Kennisgeving wijziging budget 2014.
Op 17 december 2013 nam de gemeenteraad kennis van het budget 2014 voor het OCMW.
Binnen de exploitatie stijgen de uitgaven in totaal van 2.602.860 euro naar 2.608.963 euro (een
toename van 6.103 euro). De ontvangsten stijgen in totaal van 2.721.168  euro naar 2.727.304 euro
(een toename van 6.136 euro).
De wijzigingen zijn toe te schrijven aan volgende uitgaven:

 Algemeen bestuur: Het OCMW stelt zijn dienstenaanbod voor via een infobrochure (+4.750
euro)

 Zorg en opvang:
- OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 personen via art. 60§7 te activeren en nzorg te bieden

(+950 euro)
- OCMW Anzegem promoot het gebruik van seizoensgebonden groenten en fruit (+800 euro)

Deze meeruitgaven worden opgevangen via een aantal verschuivingen in ontvangsten/uitgaven in min
en in meer die elkaar compenseren.
De investeringsuitgaven stijgen van 75.000 euro naar 426.500 euro (een toename van 351.000 euro).
Het betreft overgedragen krediet n.a.v. opmaak rekening 2013.
In totaal werd 163.000 euro aan kredieten overgedragen n.a.v. rekening 2013, waarvan 38.000 binnen
prioritair beleid.

 Omgevingswerken LOI Klijtberg (19.000 euro, prioritair)
 Ereloon en werken LOI Klijtberg (7500 euro, prioritair)
 Aanpassingswerken gebouw serviceflats (25.000 euro)
 Vervangen stookinstallaties serviceflats en NAC (100.000 euro)
 Meubilair LOI Klijtberg (11.500 euro, prioritair)

Overig beleid:
Uitgaven in meer: 3 bijkomende investeringsprojecten werden opgenomen:

 Groot onderhoud bejaardenwoningen Sint-Arnolduslaan. Er werd 175.OOO euro voorzien
 Een zonwering werd geplaatst om de arbeidsomstandigheden aan de balie te verbeteren –

6.500 euro voorzien
 De huurovereenkomst van de huidige kopiemachine loopt af op 30 maart 2015. De vervanging

is noodzakelijk – 7.000 euro voorzien.
Er werd één ontvangst in min genoteerd: de verkoopprijs woning Sint-Antoniusstraat werd verlaagd
van 150.000 euro naar 125.000 euro.
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Het ontwerp budgetwijziging OCMW werd voorgelegd aan het MAT op 13 oktober 2014 waarna
positief advies werd verleend. De gemeentelijke toelage blijft ongewijzigd, met name 953.500 euro,
cfr. het bedrag zoals voorzien in het meerjarenplan 2014-2019.
Gunstig advies uitgebracht door het schepencollege op 3 november 2014.
KENNIS GENOMEN

3.1.3. Kennisgeving budget 2015.
Het voorontwerp budget 2015 werd besproken in het managementteam OCMW van 13 oktober 2014
en in het schepencollege  van 3  november 2014 dat gunstig advies verleende. In zitting van 20
november 2014 werd het budget 2015 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 voorziene gemeentelijke bijdrage van 1.016.000
euro voor het jaar 2015 in het meerjarenplan 2014-2019 werd hierbij voorzien.
KENNIS GENOMEN

3.2. Goedkeuring wijziging meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatiebudget 2.478.984 1.664.251 1.783.313 1.842.193 1.964.280 1.994.847

Uitgaven 13.724.298 13.807.418 13.965.967 14.215.493 14.397.720 14.697.470
Ontvangsten 16.203.282 15.471.669 15.749.280 16.057.686 16.362.000 16.692.317

Investeringsbudget -664.037 -620.264 -1.123.399 -773.264 -1.052.764 -786.764
Uitgaven 4.093.791 1.225.764 1.662.014 1.039.264 1.076.764 786.764
Ontvangsten 3.429.754 605.500 538.615 266.000 24.000 0

Andere -1.836.462 -1.729.593 -1.721.660 -1.727.380 -1.750.026 -1.756.527
Uitgaven 1.836.462 1.729.593 1.721.660 1.727.380 1.750.026 1.756.527
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

budgettair resultaat van het boekjaar -21.515 -685.606 -1.061.746 -658.451 -838.510 -548.444
gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar 4.313.222 4.291.707 3.606.100 2.544.354 1.885.904 1.047.394
gecumuleerd budgettair resultaat 4.291.707 3.606.100 2.544.354 1.885.904 1.047.394 498.949
bestemde gelden 0 0 0 0 0 0
resultaat op kasbasis 4.291.707 3.606.100 2.544.354 1.885.904 1.047.394 498.949
autofinancieringsmarge 642.522 -65.342 61.653 114.813 214.254 238.320

Gunstig advies M.A.T. uitgebracht op 5 december 2014.
GOEDGEKEURD

3.3. Vaststelling budgetwijziging 2014-1
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BW 2014_01 B 2014 Verschil
Exploitatiebudget 2.473.366 2.478.984 -5.619

Uitgaven 13.767.595 13.724.298 43.297
Ontvangsten 16.240.961 16.203.282 37.678

Investeringsbudget -1.841.062 -664.037 -1.177.024
Uitgaven 3.662.139 4.093.791 -431.651
Ontvangsten 1.821.078 3.429.754 -1.608.676

Andere -1.840.996 -1.836.462 -4.533
Uitgaven 1.840.996 1.836.462 4.533
Ontvangsten 0 0 0

budgettair resultaat van het boekjaar -1.208.692 -21.515 -1.187.176
gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar 7.986.225 4.313.222 3.673.004
gecumuleerd budgettair resultaat 6.777.534 4.291.706 2.485.828
bestemde gelden 0 0 0
resultaat op kasbasis 6.777.534 4.291.706 2.485.828
autofinancieringsmarge 632.370 642.522 -10.152

Budgetwijziging 2014_01

Gunstig advies M.A.T.5 december 2014.
VASTGESTELD

3.4. Vaststelling budget 2015.

2015
Exploitatiebudget 1.911.480

Uitgaven 13.909.127
Ontvangsten 15.820.607

Investeringsbudget -2.370.275
Uitgaven 4.871.900
Ontvangsten 2.501.625

Andere -1.733.513
Uitgaven 1.733.513
Ontvangsten 0

budgettair resultaat van het boekjaar -2.192.308
gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar 6.777.534
gecumuleerd budgettair resultaat 4.585.226
bestemde gelden 0
resultaat op kasbasis 4.585.226
autofinancieringsmarge 177.967

Budget 2015

Gunstig advies M.A.T. 5 december 2014.
VASTGESTELD

3.5. Goedkeuring jaarplannen adviesraden – dienstjaar 2015:
3.5.1. Cultuurraad
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3.5.2. Sportraad
3.5.3. Jeugdraad  (onder voorbehoud advies jeugdraad van 7 december 2014)
3.5.4. Wereldraad
3.5.5. Gezins- en Welzijnsraad
3.5.6. Seniorenraad
3.5.7. LOKA
GOEDGEKEURD

3.6. Vaststellen dotatie 2015 voor politiezone Mira.
Er wordt voorgesteld de bijdrage voor 2015 aan de politiezone Mira vast te stellen op:

 exploitatie – dotatie 2015: 950.600 EUR
 investering – dotatie 2015: 42.439,00 EUR

Deze bedragen zijn ongewijzigd in vergelijking met 2014.
VASTGESTELD

3.7. Goedkeuring aanpassing gemeenteraadsbesluit van 8 september 2009 houdende
goedkeuring definitie van het begrip dagelijks bestuur.
De gemeenteraad heeft op  8 september 2009 het begrip “dagelijks bestuur” gedefinieerd voor de
gemeente.
De invulling van het begrip “dagelijks bestuur” is niet noodzakelijk een definitieve keuze aangezien de
gemeenteraad steeds de mogelijkheid heeft om haar beslissing desgevallend bij te sturen, in functie
van tussentijdse evaluaties van de efficiëntie van de genomen opties, trends, wijzigende
opvattingen,...
In 2009 werd het begrip ‘verrichtingen van dagelijks bestuur’ als volgt omschreven: “enerzijds
verrichtingen die kaderen in de gewone dienst en anderzijds ook de verrichtingen waarvan het bedrag
niet hoger is dan het bedrag van de verrichtingen die in het kader van de wet op de
overheidsopdrachten gegund worden op basis van artikel 17,§2 1° van het koninklijk besluit van 8
januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en de
concessies voor openbare werken, en dit binnen de perken van de daartoe op het gewone budget
ingeschreven kredieten. Dit zijn voorgenomen verbintenissen waarvan het bedrag momenteel niet
hoger ligt dan 67.000 euro (excl.btw).”
Intussen kwam er   een  belangrijke wijziging   aan de gewijzigde wet op de overheidsopdrachten. In
de gewijzigde wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006 is het grensbedrag voor het voeren van een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor werken, leveringen en diensten
opgetrokken van € 67000 naar € 85000 (excl.btw).

Het gemeentebestuur acht een vlotte en soepele werking van de diensten  heel belangrijk maar hecht
tevens veel belang aan een  correcte afhandeling van dossiers met respect voor de rechten van de
gemeenteraad. Daarom wordt voorgesteld om voor het begrip ‘dagelijks bestuur’ dezelfde invulling te
geven als vóór de voormelde wijziging aan de wet op de overheidsopdrachten. Derhalve wordt
voorgesteld om grensbedrag te bepalen op 67.000 euro (excl btw).
Dit voorstel werd ook voorgelegd aan de raadscommissie Financiën en Algemene Zaken op 13
december 2014.
GOEDGEKEURD

3.8. Verdeling toelagen toeristische promotie, gezin en welzijn, senioren, feesten en
plechtigheden, sport, cultuur en ontspanningsverenigingen – dienstjaar 2014.
Op basis van enerzijds het procedurereglement van 5 februari 1996 voor betoelaging gemeentelijke
adviesraden, en anderzijds de jaarplannen 2014 wordt het voorstel van toekenning en verdeling van
toelagen voor toeristische promotie, gezin en welzijn, senioren, sport, cultuur, feesten en
plechtigheden  en ontspanningsverenigingen ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
GOEDGEKEURD
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3.9. Goedkeuring retributiereglement uitgifte consumptiebonnen voor de nieuwjaarsreceptie
2015.
Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, die op zaterdag 3 januari 2015 plaatsvindt, zal er voor
de eerste keer met consumptiebonnetjes gewerkt worden.
De aanwezigen ontvangen elk 20 bonnetjes en daarmee kunnen ze dan het volgende kopen:
1 bonnetje: water, zakje chips en chocomousse
2 bonnetjes: pintje bier, fruitsap, ijsje, Barbe D’or en Duchesse
3 bonnetjes: belegd broodje, gebakje, wafelfrietjes, witte en rode wijn en Hasseltse koffie
Per ingeleverd bonnetje krijgt een handelaar van het gemeentebestuur 0,35 euro. Er is ook de
mogelijkheid om op de receptie nog bonnetjes bij te kopen. Deze worden aan 0,50 euro per stuk
verkocht.
GOEDGEKEURD

3.10. Goedkeuring toekenning toelage van 100 euro in Anzegembonnen t.v.v. organisatie
Kerstconcert in de Sint-Stefanuskerk voor Kom Op Tegen Kanker.
Het college ontving een e-mail van een Anzegems echtpaar waarin zij vragen om hun initiatief, nl. de
organisatie van een kerstconcert in de Vichtse kerk financieel te ondersteunen. De opbrengst van
deze activiteit gaat naar Kom op tegen Kanker. Het college is bereid aan deze vraag tegemoet te
komen en stelt voor om vanuit het gemeentebestuur 100 euro aan Anzegembonnen toe te kennen.
Jaarbudgetrekening: 0959-40/6490020
GOEDGEKEURD

3.11. Bekrachtiging collegebesluit van 1 december 2014 houdende toekenning tussenkomst in
natura voor Feestcomité Tiegemplaats t.g.v. kersthappening op 13 en 14 december 2014.
Voor hogervermelde activiteit is het gemeentebestuur  geen organisator en ook geen mede-
organisator.
Dergelijke uitgave (gratis ter beschikking  water uit gemeentelijke infrastructuur) kan dan ook niet zo
maar ten   laste van het gemeentebestuur  genomen worden  zonder een beslissing van de
gemeenteraad.  Het college besliste daarom op 1 december 2014 toelating te geven voor het gratis ter
beschikking krijgen van water uit de Mensinde, evenwel onder voorbehoud van bekrachtiging door de
gemeenteraad.
WERD BEKRACHTIGD

Punt  4. Patrimonium
4.1.  Waterschade Kortenberg 1 – goedkeuren dading.
De eigenaars van Kortenberg 1 beweren waterschade te hebben aan hun woning, en dit sinds de
uitvoering van de weg- en rioleringswerken i.k.v. dorpskernvernieuwing Gijzelbrechtegem. Dit zou zich
daarvoor niet voorgedaan hebben.
De gemeente stelt dat de werken uitgevoerd zijn volgens de regels van de kunst, en met inachtname
van de waterhuishouding van de oorspronkelijke toestand.
Bij een tegensprekelijke expertise op 2 juli 2013 werd de schade begroot op € 2.310. Dit bedrag is
kleiner dan de vrijstelling: een tussenkomst van de verzekering was dus uitgesloten. De eigenaars
gaven toen aan  hoe dan ook geen genoegen te nemen met dit bedrag.
Ondertussen zijn de eigenaars bereid een bedrag van € 2.500 te aanvaarden tot dekking van alle
kosten en schade.
Voorstel om de dading hieromtrent goed te keuren.
GOEDGEKEURD

4.2. Goedkeuring definitieve toekenning nieuwe straatnamen   door private verkavelingen langs
de Nieuwpoortstraat, Pastoor Verrieststraat en Nieuwstraat/Driesstraat.
De gemeenteraad besliste op 16 september 2014 principieel om de benamingen:

 Sint-Elooistraat aan de nieuwe straat door de verkaveling -zijstraat Nieuwpoortstraat
Anzegem
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 Blommestraat aan de nieuwe straat  door de verkaveling – zijstraat Pastoor Verrieststraat
Ingooigem

 ‘t Pachtgoet aan de nieuwe straat door de verkaveling  tussen de Nieuw- en Driesstraat
Vichte

toe te kennen.
Er werd een openbaar onderzoek ingericht van 1 oktober 2014 tot en met 30 november 2014 zonder
bezwaren noch opmerkingen.
Ook het advies van de Culturele Raad werd ingewonnen.  Deze bracht op 2 december 2014 gunstig
advies uit. Er werd wel gesuggereerd om de naam ’t Pachtgoet om te zetten naar ‘Pachtgoed’.
Voorgesteld wordt om thans de voorgestelde benamingen definitief toe te kennen.
GOEDGEKEURD

4.3. Goedkeuring huurprijzen en huishoudelijk reglement refter gemeenteschool Vichte.
De refter van de gemeenteschool Ingooigem wordt al enige tijd – bij wijze van proefproject – verhuurd.
Naar aanleiding van de evaluatie hiervan werd het huidig huurtarief voor particulier gebruik aangepast,
werden enkele gebruiksafspraken  nauwkeuriger omschreven en kan het totale verhuurreglement  nu
ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
GOEDGEKEURD

Punt 5. Brandweer.
Goedkeuring:
 terbeschikkingstelling onroerende/roerende goederen en personeel aan de HVZ Fluvia.
 gebruiksovereenkomst brandweerkazerne.
In het kader van de overgang van de gemeentelijke vrijwillige brandweergroep Anzegem naar de
brandweerzone Fluvia per 1 januari 2015 dringen  zich beslissingen op inzake de
terbeschikkingstelling van:
 de onroerende/roerdende goederen
 de brandweerlieden-vrijwilligers.
Voorgesteld wordt om een gebruiksovereenkomst goed te keuren voor het gebruik door de
hulpverleningszone Fluvia voor de brandweerkazerne.
GOEDGEKEURD

Punt 6. Jeugd
6.1. Jeugdwerkinitiatieven:
 Goedkeuring opheffing subsidiereglement d.d. 1 juni 2010 met ingang van 1 september

2014.
 Goedkeuren nieuw subsidiereglement met ingang van het werkjaar 2014-2015.
Er ligt een aangepast subsidiereglement jeugdwerkinitiatieven ter goedkeuring voor. Het vorige
reglement dateert van 1 juni 2010. De Jeugddienst en jeugdraad waren van mening dat dit reglement
moest aangepast worden. Na evaluatie met de jeugdraad kwamen volgende zaken naar voor: er is
nood aan een toelage voor vervoer personen van en naar de kampplaats, dit is immers een grote kost
voor de verenigingen. De starttoelage wordt niet gebruikt zolang er geen nieuwe vereniging ontstaat
echter deze subsidie moet wel blijven bestaan. Daarom kwam de vraag om deze toelage, indien niet
gebruikt, over te hevelen naar toelage vervoer kampmateriaal. Anzegem kende een werking voor
kinderen met een beperking, deze werd stopgezet waardoor de toelage hiervoor werd niet uitgekeerd
in 2014. De jeugdraad is van mening dat ook deze toelage moet blijven bestaan maar indien deze niet
gebruikt wordt, kan, net zoals de starttoelage,   de toelage voor vervoer kampmateriaal aangevuld
worden met het bedrag voor toelage verenigingen voor kinderen met een beperking. Daarnaast wil de
jeugdraad inclusie van kinderen met een beperking aanmoedigen, dit door een aanvulling bij
werkingstoelage. Daarnaast werden sommige berekeningen aangepast en enkele bijlagen aan
toegevoegd. Ook de toelage voor security en een toekomstig jeugdhuis werd in dit reglement
opgenomen. De huurgelden werden geschrapt omdat deze berekening niet meer eerlijk is en het om
kleine bedragen gaat. Het totale bedrag, voorzien in de jaarplannen, blijft behouden. Ook werd
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hiervoor rekening gehouden met de mogelijke daling van 10 % op de Vlaamse subsidies voor
jeugdwerk en werd afgesproken om geen mindering van de toelagen te voorzien.
Er werd een werkgroep opgericht waarin deze opmerkingen goed werden bekeken.
In bijlage het voorstel voor het nieuwe reglement.
De Jeugddienst en jeugdraad vragen om dit reglement te laten ingaan vanaf het werkjaar 2014-2015.
Dat wil zeggen met terugkerende werking vanaf 1 september, zodanig dat de volgende betoelaging
(september 2015) uitgewerkt wordt aan de hand van het nieuwe reglement.
De jeugdraad gaf gunstig advies aan het nieuwe reglement op de Algemene Vergadering van 25
oktober en 7 december 2014.
GOEDGEKEURD

6.2. Tarieven grabbel- en swappas - Goedkeuring om per 1 januari 2015:
 de gemeenteraadsbesluiten d.d.   3 maart 1997 en gewijzigd op 4 februari 2002 op te

heffen
 het gemeenteraadsbesluit van 3 juni 2008 ‘vaststellen algemeen retributiereglement’ te

wijzigen.
Gezien de grabbel- en swappas als ‘pasje’ niet meer bestaan, hebben de gemeenteraadsbesluiten
van 3 maart 1997 en 4 februari 2002 geen reden van bestaan meer. Deze besluiten kunnen worden
opgeheven. Verder wordt voorgesteld om in het raadsbesluit van 3 juni 2008   de tarieven vermeld in
punt 6/Jeugd a) Grabbel- en Swappas  te schrappen.
Gunstig advies jeugdraad d.d. 7 december 2014.
GOEDGEKEURD

6.3. Goedkeuring aanpassing per 1 januari 2015 van het retributiereglement van 3 juni 2008
strekkende tot de vaststelling tarieven speelpleinwerking en bepalen van tarieven voor
deelname aan jeugdactiviteiten.
De tarieven voor de activiteiten van grabbelpas en speelpleinwerking werden al sedert 2008 niet meer
gewijzigd en zijn - gelet op de steeds duurder wordende materialen en diensten – momenteel zeer
laag. Er wordt dan ook voorgesteld om deze op te trekken zodat de Jeugddienst aantrekkelijke
activiteiten kan blijven uitwerken binnen het budget.  De nieuwe voorliggende tarieven werden
vergeleken met deze van de omliggende gemeenten  en zijn nog steeds goedkoop.

Soort activiteit Huidige tarieven Nieuwe tarieven
grabbelpas 4 euro (niet geïndexeerd) afgeschaft
Koken 2,5 euro 4 euro
Knutselen 2,5 euro 4 euro
Uitstap Prijs inkom; busvervoer en

moni’s gratis
Prijs inkom + forfait busvervoer

Sport/spel/film Indien geen kosten: gratis 2 euro
Workshop Geen prijs bepaald 4 euro min./max.prijs per

deelnemer van de workshop
zelf (afronding per halve euro
naar boven)

speelpleinwerking 1,5 euro/dagdeel (incl drankje)
2,5 euro per gezin per dagdeel
voor gezinnen met 3 of meer
kinderen

Halve dag: 2,5 euro
volledige dag: 5 euro
Gezinspas: halve dag: 6 euro
Gezinspas: volle dag: 12 euro

Besproken en geadviseerd door de jeugdraad op 7 december 2014.
GOEDGEKEURD

6.4. Goedkeuring afwijking gebruikersreglement jeugdlokalen voor leefweek Chiromeisjes
Ingooigem periode 25 tot 30 januari 2015.
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Een jeugdvereniging, nl. Chiromeisjes Ingooigem, vroeg toelating   om met een aantal personen te
overnachten in   het chiroheem gehuisvest aan de Pastoor Verrieststraat 14  en dit van 25 tot en met
30 januari 2015.
In het gebruikersreglement goedgekeurd door de gemeenteraad van  30 april 2013 staat dat zulks
verboden is.  Het college evenals de Jeugddienst zijn echter van oordeel dat er een afwijking kan
toegestaan worden, mits er goede afspraken worden gemaakt. De brandweerdiensten verleenden op
14 februari 2014   gunstig advies en stelden  een verslag met richtlijnen op. De verzekering werd op
de hoogte gebracht. Op 7 december 2014 verleende ook de jeugdraad gunstig advies voor de
aanvraag van Chiromeisjes Ingooigem.
GOEDGEKEURD

Punt 7. Toerisme
Goedkeuring wedstrijdreglement ‘ontwerp een uitkijkplatform’.
In het Toeristisch Ontwikkelingsplan speciaal voor Anzegem ontworpen door Westtoer staat er dat het
voorzien van een opvallende landmark een must is om Anzegem ‘op de toeristische kaart te zetten’.
Een landmark is een letterlijk hoogtepunt/een uitkijkpunt/platform van waaruit je het landschap
bewondert. Het baken die als aantrekkingspunt fungeert, een blikvanger op de route die voor
herkenning zal zorgen en de vergezichten die Anzegem te bieden heeft zal versterken.
Het gemeentebestuur wil het ontwerp laten maken door een creatieve Anzegemnaar aan de hand van
een wedstrijd die loopt tot 30 januari 2015. Daarna zal de Werkgroep Advies Toeristische Troeven als
jury optreden. De winnaar van de wedstrijd krijgt een Anzegembon ter waarde van €150.
De opdracht omvat dus het ontwerpen van een uitkijkplatform ter hoogte van Tjampensstraat-
Braamstraat met een hoogte van maximum 5 meter en een bruikbare bovenoppervlakte van maximum
20m2
Dit zijn de criteria waaraan het ontwerp moet voldoen:

 Creativiteit gekoppeld aan soberheid
 Betaalbaarheid (max. €20.000 incl architectskosten)
 Duurzaamheid

GOEDGEKEURD

Punt 8. Ontwikkelingssamenwerking
Goedkeuring toekennen steun aan Rode Kruis ter bestrijding  van ebola.
West-Afrika kampt momenteel met de zwaarste ebola-epidemie ooit. Bijna 5000 doden en een
veelvoud aan zieken, dat is de (voorlopige) tol die ebola eist.
Voorgesteld wordt om de getroffen bevolking in vooral Sierra Leone, Guinee en Liberia te helpen door
middel van een geldelijke steun aan het rode Kruis. Een bijdrage van 1 000 euro kan toegekend
worden.
GOEDGEKEURD

Punt 9. Punt gevraagd door raadsleden:
Wijziging van artikel 4, 8e alinea van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
In zitting van 24 november 2014 besliste het College vanaf 1 januari 2015 het uitgebreide verslag van
de gemeenteraad op het extranet te plaatsen en dit op te nemen in het huishoudelijk reglement bij de
eerstvolgende aanpassing.
Voorstel: het huishoudelijk reglement onmiddellijk aan te passen door de laatste zin van de 8e alinea
in artikel 4 te vervangen door de tekst “Ten behoeve van de gemeenteraadsleden wordt het
authentieke uitgebreide verslag van de gemeenteraad op extranet geplaatst waar het kan
geraadpleegd worden onder de groep ‘gemeenteraad’.”
GOEDGEKEURD

Mededelingen

Vragen van raadsleden
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 Regularisatie van de continentgesco’s.
 Regionaal zwembad.
 Bebossing van de wijk ’t Schaliënhof

Mondelinge vragen
 Diploma-uitreiking Kunstacademie Waregem: waarom ontvingen de raadsleden geen

uitnodiging?

GESLOTEN ZITTING – GEHEIME STEMMING

Punt 10.  Gemeentelijke Vrijwillige Brandweergroep
Aanvaarding eervol ontslag luitenant-geneesheer met ingang van 1 november 2014;
HET ONTSLAG VAN EEN LUITENANT-GENEESHEER WERD AANVAARD MET INGANG
VAN 1 NOVEMBER 2014.

Namens de gemeenteraad

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Waarnemend Gemeentesecretaris Voorzitter


