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GEMEENTERAAD 15 MEI 2014 – BEKNOPT VERSLAG

Vraag toevoeging  punt bij hoogdringendheid.
Goedkeuring vernieuwde statuten van Toerisme Leiestreek.
Reden hoogdringendheid:
De algemene vergadering van Toerisme Leiestreek vzw is gepland op 25 juni. De nieuwe statuten
moeten echter voorgelegd worden ter goedkeuring aan de  gemeenteraad en wel vóór de algemene
vergadering van Toerisme Leiestreek. De brief met de voorgestelde nieuwe statuten bereikte  ons op 8
mei 2014, daags nadat de agenda voor de gemeenteraad van 15 mei  vertrokken was. De eerstvolgende
gemeenteraad gaat dan weer door op 26 juni, wat dus te laat is.  Vandaar de vraag om het agendapunt
Goedkeuring vernieuwde statuten van Toerisme Leiestreek bij hoogdringendheid toe te voegen aan
de gemeenteraad van heden, 15 mei 2014.
Het agendapunt zal behandeld worden net vóór de rubriek ‘mededelingen’.
TOEVOEGING BIJ HOOGDRINGENDHEID GOEDGEKEURD

Punt 1.
Goedkeuring verslag gemeenteraad 3 april 2014.
GOEDGEKEURD

Punt 2. Algemeen Bestuur
Intergemeentelijke samenwerking.
2.1. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV):
2.1.1. kennisname en goedkeuring agendapunten algemene vergadering van 20 mei 2014.
2.1.2.aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
van 20 mei 2014.

2.1.1. kennisname en goedkeuring agendapunten algemene vergadering van 20 mei 2014.
De gemeenteraad kan kennis nemen van de agendapunten die zullen voorgelegd worden op de
algemene vergadering  van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem op
dinsdag 20 mei 2014.  Verder dient het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordigers op deze
jaarvergaderingen bepaald te worden.
Agenda:

1. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het dienstjaar 2013
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2013
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris
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5. Varia
GOEDGEKEURD

2.1.2.  aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
van 20 mei 2014.
In toepassing van artikel  44 van het nieuwe decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking moeten de vertegenwoordigers van de gemeenten op de algemene vergadering van de
intercommunales waarbij deze gemeenten aangesloten zijn, aangeduid worden door de gemeenteraad.
Deze aanstellingsprocedure moet trouwens herhaald worden voor elke algemene vergadering. De
vertegenwoordiger mag geen bestuurder zijn, doch moet wel een gemeentelijk mandataris zijn.
YOLANTA STEVERLYNCK-KOKOSZKO – GEMEENTERAADSLID – WONENDE
BEUKENHOFSTRAAT 48 – 8570 ANZEGEM, AAN TE DUIDEN ALS
VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN
20 MEI 2014 VOOR DE WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE VLIEGVELD WEVELGEM-
BISSEGEM.

RIK COLMAN – SCHEPEN – WONENDE KERKSTRAAT 24 – 8570 ANZEGEM, AAN TE
DUIDEN ALS PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE OP
DE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 MEI 2014 VOOR DE WEST-VLAAMSE
INTERCOMMUNALE VLIEGVELD WEVELGEM-BISSEGEM

2.2. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon):
2.2.1.kennisname en goedkeuring agendapunten algemene vergadering van 19 juni 2014.
2.2.2. Goedkeuring wijziging statuten.
De gewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer Zuid-
West-Vlaanderen gaat door op donderdag 19 juni 2014  met volgende agenda:
1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2013
 Verslag van de raad van bestuur
 Verslag van de commissaris
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2013
3. Kwijting van bestuurders en commissaris
4. Vervanging drie bestuurders, namens de gemeenen Spiere-Helkijn, Poperinge en Kortrijk
5. Vernieuwing mandaat commissaris
6. Wijziging statuten
Voorgesteld wordt om de in zitting van heden aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om
voormelde punten, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
Statutenwijziging: Ruim acht jaar na de oprichting van de intergemeentelijke vereniging dringen zich een
aantal actualiseringen en verduidelijkingen aan de statuten op.
Zo heeft de Vlaamse overheid nieuwe bepalingen opgelegd inzake de rapportering aan en communicatie
met gemeenteraden. Ook de interne werking van de vereniging heeft enkele wijzigingen aan het licht
gebracht, onder meer doordat de vereniging ondertussen eigen kantoren en een eigen naam ‘Psilon’
gebruikt. Tenslotte zijn er, vanuit de operationele werking en vanuit de huishoudelijke afspraken binnen
de bestuursorganen, een aantal wijzigingen of verduidelijkingen nodig inzake het bestuurlijk kader.
Behoud huidige bestuurswerking. Voorliggende voorstellen van statutenwijziging omvatten geen
fundamentele wijzigingen aan de bestuurswerking. Hier worden enkel wat actualiseringen en
verduidelijkingen aangebracht.
Overzicht van de voorgestelde wijzigingen:

 Art.1: formalisering van de naam ‘Psilon’
 Art.4: expliciteren kernactiviteiten: crematies, uitvaartdiensten, koffietafels
 Art.5: adres maatschappelijke zetel overzetten naar kantooradres
 Art.12: verduidelijking termijn werkingsbijdrage bij aansluiting van nieuwe gemeenten-vennoten
 Art.18: termijn mandaat van voorzitter en ondervoorzitter koppelen aan legislatuurtermijn (6jaar)
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 Art.24,41,43: de functie van ‘commissaris van de Vlaamse Regering’ vervalt. Deze wordt
vervangen door de algemene term ‘Vlaamse overheid’.

 Art.29: mandaat tot optreden in juridische procedures in bepaalde spoedeisende gevallen
 Art.30,31,33,34,39,43: de termen ‘commissaris-revisor’ of ‘bedrijfsrevisor’ worden vervangen door

‘commissaris’ (conform de nieuwe bepalingen decreet intergemeentelijke samenwerking)
 Art.33: aanduiding mandaat vanuit gemeenteraad naar algemene vergadering: kaneenmalig

gebeuren voor ganse legislatuur
 Art.41: ingevolge de omzendbrief BB 2013/5 wordt de inzendingsplicht voor bestuursverslagen

gewijzigd qua termijn (20 dagen) en qua voorwerp (beknopt verslag en agenda).
GOEDGEKEURD

2.2.3. aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
van 19 juni 2014 en voor de verdere duur van de legislatuur 2013-2018.
In toepassing van artikel  44 van het nieuwe decreet van 6 juli 2001 en latere wijzigingen houdende de
intergemeentelijke samenwerking moeten de vertegenwoordigers van de gemeenten op de algemene
vergadering van de intercommunales waarbij deze gemeenten aangesloten zijn, aangeduid worden door
de gemeenteraad. Deze aanstellingsprocedure moet vanaf heden niet meer herhaald worden voor elke
algemene vergadering. De huidige aanstelling zal bijgevolg gelden voor de verdere duur van  legislatuur
2013-2018.
HET GEMEENTEBESTUUR VAN ANZEGEM STELT JOLANTA STEVERLYNCK –
KOKOSZKO – GEMEENTERAADSLID WONENDE BEUKENHOFSTRAAT 48 – 8570
ANZEGEM - AAN, BESCHIKKEND OVER 694 STEMMEN,  ALS VERTEGENWOORDIGER
VOOR PSILON, DE  INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR
CREMATORIUMBEHEER IN ZUID-WEST-VLAANDEREN VOOR DE ALGEMENE
VERGADERING VAN 19 JUNI 2014 EN VOOR DE VERDERE DUUR VAN DE
LEGISLATUUR 2013-2018.

HET GEMEENTEBESTUUR VAN ANZEGEM STELT   MIA TACK-DEFOIRDT - SCHEPEN
WONENDE ELF NOVEMBERLAAN  79 – 8570 ANZEGEM - AAN, BESCHIKKEND OVER
694 STEMMEN,  ALS PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER VOOR    PSILON,
DE  INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR CREMATORIUMBEHEER IN ZUID-
WEST-VLAANDEREN, VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 19 JUNI 2014 EN
VOOR DE VERDERE DUUR VAN DE LEGISLATUUR 2013-2018.

2.3. Gaselwest: kennisname en goedkeuring agendapunten algemene vergadering van 20 juni
2014.
De gemeenteraad kan kennis nemen van en goedkeuring hechten aan de agenda voor de
jaarvergadering van 20 juni 2014 van Gaselwest die volgende punten bevat:
1. Verslagen van de Raad van Bestuur, van het College van Commissarissen en van de
Commissaris-IBR over het boekjaar 2013
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités, de
commissarissen en de commissaris-IBR met betrekking tot het boekjaar 2013
4. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen
GOEDGEKEURD

2. 4. FIGGA:
2.4.1. kennisname en goedkeuring agendapunten algemene vergadering van 20 juni 2014.
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De gemeente werd opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering van FIGGA die
bijeengeroepen wordt op vrijdag 20 juni 2014 per aangetekend schrijven van 24 april 2014.
Op de agenda staan volgende punten:
1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de algemene vergadering
2. Jaarrekening 2013
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Statutaire benoemingen en mededelingen (mandaat commissaris)
Een uitgebreide toelichting betreffende deze agendapunten bevindt zich in het dossier dat ter inzage
wordt gelegd.
De gemeenteraad kan het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger op deze algemene
vergadering bepalen.
GOEDGEKEURD

2.4.2. aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
van 20 juni 2014.
In toepassing van artikel  44 van het decreet van 6 juli 2001 en latere wijzigingen houdende de
intergemeentelijke samenwerking moeten de vertegenwoordigers van de gemeenten op de algemene
vergadering van de intercommunales waarbij deze gemeenten aangesloten zijn, aangeduid worden door
de gemeenteraad.
JOHAN DELRUE, SCHEPEN – WONENDE KERKSTRAAT 131 – 8570 ANZEGEM, AAN TE
DUIDEN ALS (EFFECTIEF) VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE

RIK COLMAN, SCHEPEN – WONENDE KERKSTRAAT 24 -8570 ANZEGEM, AAN TE
DUIDEN ALS PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE
OM DEEL TE NEMEN AAN DE ALGEMENE VERGADERING  VAN FIGGA OP 20 JUNI 2014

Punt 3. Financiën
3.1. Toekennen toelage:
3.1.1. Bewonersfeest Eigen Haard – zondag 1 juni 2014: 250  euro in Anzegembons
3.1.2.Fietshappening ’t Vijfde Wiel – vrijdag 15 augustus 2014:250 euro in Anzegembons
3.1.3. ter ondersteuning van de organisatie van de techniekklassen: 250 euro.
3.1.4. in natura t.g.v. organisatie Cross Country op  28 september 2014  (inr.: Military Waregem)
mits de nodige vergunningen bekomen worden

3.1.1. Bewonersfeest Eigen Haard – zondag 1 juni 2014: 250 euro in Anzegembons
Het nieuwe bestuur van bouwmaatschappij Eigen Haard wil een actievere relatie opbouwen met de
huurders en zo haar dienstverlening nog verbeteren. Zij wil een woonbeleid voeren dat sterker aansluit bij
de noden en behoeften van die huurders.
Het bewonersfeest van zondag 1 juni 2014 mag gezien worden als een startshot voor deze aanpak van
inspraak, participatie en betrokkenheid. Het wordt beslist een dag vol spektakel in het gemeentepark te
Zwevegem. Tijdens het aperitief brengt een optreden van The New Orleans Jazz Messengers de sfeer
er in en loodst de deelnemers daarna naar een uitgebreid eetbuffet waar er voor ieder wat wils is.  Na het
middagmaal staat er een andere muzikale knaller op het programma. Wim de Koker, welbekend in
Zwevegem en omstreken, zal sfeer brengen bij de koffie en de taart zodat de ambiance er blijft
inzitten.Voor de jonge bewoners komt er een funbus waar ze hun hartjes kunnen uitleven met clowns,
springkastelen, grime en zoveel meer. Eigen Haard hoopt  op een zeer grote opkomst zodat we de
bewoners   extra in de bloemetjes kunnen geplaatst worden. Het evenement eindigt rond 18 u.
Om dit alles te kunnen realiseren, werd gevraagd aan de gemeenten die woningen hebben van Eigen
Haard op hun grondgebied of ze bereid zijn een financiële tussenkomst toe te kennen. Eigen Haard heeft
61 woningen op Kasters grondgebied. Het college stelde voor om een toelage van 250 euro in
Anzegembons toe te kennen ter ondersteuning van dit initiatief.
GOEDGEKEURD
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3.1.2.Fietshappening ’t Vijfde Wiel – vrijdag 15 augustus 2014: 250 euro in Anzegembons
De Landelijke Gilden Anzegem organiseren op 15 augustus een grootse fietshappening door
Anzegem,Heestert en Waregem. Hierop wordt een grote opkomst verwacht.  Dit gebeuren  wordt heel
ruim gepromoot in Anzegem en omstreken. Zo werd – omwille van de uitstraling die dit evenement met
zich meebrengt - door de stad Waregem en   de gemeente Zwevegem reeds een toelage van 250 Euro
toegezegd. Er wordt voorgesteld dat de gemeente Anzegem niet achterblijft en eveneens een toelage
van 250 euro in Anzegembons toekent. Tegelijkertijd wordt voorgesteld om een afwijking toe te staan op
het retributiereglement voor het feestmateriaal. Op die manier kan de organisatie op het grondgebied
Anzegem gebruik maken van gratis ondersteuning onder de vorm van nadars, podia, vlaggen en
dergelijke meer (de waarborg blijft wel verschuldigd).
GOEDGEKEURD
3.1.3. ter ondersteuning van de organisatie van de techniekklassen: 250 euro.
De techniekclub is een initiatief van de Hogeschool Vives in samenwerking met het gemeentebestuur van
Anzegem (werd ook in andere gemeenten georganiseerd bijv. Harelbeke, Ingelmunster; Izegem, Kortrijk,
Oostrozebeke, Poperinge, Torhout, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem.)
Het initiatief zorgt er voor dat kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van de gemeente de kans krijgen
om via kleinschalige projecten, ervaring op te doen met techniek.
Gedurende 12 zaterdagen krijgen de kinderen les van een gespecialiseerd leerkracht in samenwerking
met een techniekcoördinator. De projecten worden voorbereid in de hogeschool Vivès die voor de
materiële ondersteuning zorgt. Het initiatief (dat in onze gemeente van start ging op 11 januari 2014)
kende een enorm succes. Zodanig zelfs dat verschillende kinderen op een wachtlijst staan voor volgend
jaar.
De kosten voor de lesgevers en het materiaal worden gedragen door Vivès. Ook zijn een drietal
Anzegemse bedrijven sponso. Meer hierover: op http://www.techniekclub-anzegem.be
De organisatie vraagt aan het gemeentebestuur een toelage van 250 euro. Hiermee worden o.m. de
lesgevers, techniekcoördinatoren en het materiaal betaald.
GOEDGEKEURD

3.1.4. in natura t.g.v. organisatie Cross Country op  28 september 2014   mits de nodige
vergunningen bekomen worden
Naar analogie met vorige jaren wordt voorgesteld dat het gemeentebestuur volgende toelage in natura
toekent:
 3 arbeidskrachten gedurende 5 dagen = 120 uren
 1 kraan + kraanman gedurende 5 dagen  =  40 uren
 uitvoeren werken met klepelmaaier gedurende 40 uren
op voorwaarde dat de nodige natuurvergunningen door de organisatoren verkregen worden.
GOEDGEKEURD

3.2. Kerkfabrieken:
3.2.1. Verlenen advies rekeningen 2013 – kerkfabrieken:

 Sint-Jan
 Sint-Stefanus
 Sint-Antonius
 Sint-Arnoldus
 Sint-Petrus
 Sint-Theresia
 Sint-Mattheus

De rekeningen van de 7 kerkbesturen werden gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur op 8
april 2014.
Volgende gemeentelijke toelagen werden toegekend in 2013:
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Kerkfabriek exploitatietoelage investeringstoelage

Sint-Jan-Baptist en Eligius 60.978,34 0
Sint-Petrus 5.971,79 2.398,58
Sint-Stefanus en Theodoricus 32.497,14 0
Sint-Antonius Abt 8.131,83 0
Sint-Arnoldus 17.552,90 0
Sint-Mattheus 7.598,63 0
Sint-Theresia van het Kind Jezus 22.466,05 0
Totaal 155.196,68 2.398,58

GUNSTIG GEADVISEERD

3.2.2. Goedkeuring wijziging meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken:
 Sint-Antonius
 Sint-Arnoldus
 Sint-Petrus
 Sint-Theresia
 Sint-Mattheus

Op 1 oktober 2013 keurde de gemeenteraad de meerjarenplannen 2014-2019 van de verschillende
kerkfabrieken goed.
Als in de budgetwijziging van een kerkfabriek 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.
Diverse kerkfabrieken realiseerden investeringen in 2013 niet en dragen deze kredieten over naar 2014.

Kerkfabriek Wijziging exploitatietoelage 2014 Investeringstoelage
2014

Sint-Antonius 0 + 10.000 euro
Sint-Arnoldus 0 + 12.260 euro
Sint-Petrus 0 +   3.601,42 euro
Sint-Theresia 0 + 12.000 euro
Sint-Mattheus +173,53 euro (herbelegging tgv patrimoniumrekening) +106.131,58 euro
Totaal 173.53 143.993,20 euro

Gunstig advies representatief orgaan d.d. 1 april 2014.
Besproken in het overleg college/centraal kerkbestuur op 29 april 2014.
GOEDGEKEURD

3.2.3. Aktename budgetwijziging 2014 kerkfabrieken:
 Sint-Antonius
 Sint-Arnoldus
 Sint-Petrus
 Sint-Theresia
 Sint-Mattheus

Indien de gewijzigde meerjarenplannen van de kerkbesturen Sint-Antonius,Sint-Arnoldus,Sint-
Petrus,Sint-Theresia en Sint-Mattheus worden goedgekeurd, dan kan de gemeenteraad enkel nog akte
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nemen van de voorliggende budgetwijzigingen 2014 van deze kerkfabrieken. De wijzigingen betreffen
voornamelijk verschoven kredieten van 2013 naar 2014 voor het uitvoeren van investeringswerken aan
de kerkgebouwen.

exploitatietoelage Meerjarenplan Origineel Wijziging totaal

Sint-Jan 57.086,90 57.086,90 0 57.086,90
Sint-Petrus 1.644,28 1.644,28 0 1.644,28
Sint-Stefanus 49.744,75 49.744,75 0 49.744,75
Sint-Antonius Abt 9.282,08 9.282,08 0 9.282,08
Sint-Arnoldus 17.955,39 17.945,39 10 17.955,39
Sint-Mattheus 3662.07 3.488,54 173.53 3.662,07

Sint-Theresia van het Kind Jezus 10.735,31 10.735,31 0 10.735,31
150.110,78 149.937,25 173,53 150.110,78

Investeringstoelage meerjarenplan Origineel Wijziging totaal

Sint-Jan-Baptist en Eligius 0 0 0 0

Sint-Petrus 3.601,42 3.601,42 3.601,42

Sint-Stefanus en Theodoricus 0 0 0 0

Sint-Antonius Abt 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00
Sint-Arnoldus 12.260,20 0 12.260,20 12.260,20
Sint-Mattheus 106.131,58 0 106.131,58 106.131,58
Sint-Theresia van het Kind Jezus 12.000,00 0 12.000,00 12.000,00

143.993,20 143.993,20

Aanwending investeringstoelage:
Investeringstoelage investeringstoelage

Sint-Jan-Baptist en Eligius 0
Sint-Petrus 3.601,42 Zinkwerk goten

Sint-Stefanus en Theodoricus 0
Sint-Antonius Abt 10.000,00 Verwarmingsinstallatie en klok kerk

Sint-Arnoldus 12.260,20 Herstel dak en goten kerk

Sint-Mattheus 106.131,58 Herstel torenromp kerk

Sint-Theresia van het Kind Jezus 12.000,00 Elektriciteitswerken kerk

143.993,20

Het representatief orgaan verleende gunstig advies voor deze budgetwijzigingen op 1 april 2014.
Overleg schepencollege/CKB d.d. 29 april 2014.
AKTE GENOMEN

Punt 4. Patrimonium
4.1. Goedkeuren ontwerpakte tot verkoop van een perceel bouwgrond aan de Sint-
Antoniusstraat.
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Ontwerpakte voor het onderhands verkopen van 3a67ca bouwgrond (volgens meting), te nemen uit het
perceel 3de afdeling, sectie B, nummer 826 Z2 aan de meest biedende na publicatie. De schattingsprijs
(Comité tot Aankoop) geldt als  instelprijs. Alle kosten van de verkoop vallen ten laste van de koper(s).
GOEDGEKEURD

4.2. Goedkeuren toelage voor het verplaatsen elektriciteitsmeter in loods Ingooigem.
Volledig betoelagen van de werken en materialen die nodig zijn voor het verplaatsen van de teller en
zekeringkast naar het private gebouw, met uitzondering van de werken en materialen die uitgevoerd
(geleverd) worden door Eandis. Als voorwaarde voor de toelage wordt gesteld dat de gemeente verder
kosteloos en onbeperkt kan beschikken over waterbevoorrading via de boorput.
GOEDGEKEURD

Punt 5. Openbare Veiligheid en noodplanning
5.1.Engagementsverklaring ter uitvoering van het Masterplan Provinciaal Opleidingscentrum voor
Veiligheidsdiensten (POV).
Ondertussen zijn de eerste werken opstart masterplan van het Provinciaal Opleidingscentrum voor
Veiligheidsdiensten in Zedelgem al gestart, namelijk de bouw van de langverwachte hedendaagse
oefeninfrastructuur voor brandbestrijding. Ook heeft de provincie haar engagement uitgesproken voor de
renovatie van de infrastructuur zodat een hedendaagse opleidingsinfrastructuur kan worden aangeboden.
Het provinciebestuur voorziet voor deze infrastructurele uitbouw een aanzienlijke financiële inbreng,
namelijk de aankoop van de site  (en uitbreidingsgronden) en een fundamentele bijdrage van circa 15
miljoen euro (over 2 legislaturen) in de renovatie en infrastructurele uitbouw van het POV. Hierdoor wordt
de financiële last van dit infrastructuurproject quasi volledig ten laste genomen door het provinciebestuur.
Van de gemeenten wordt een engagement verwacht om voor hun opleidingen een beroep te doen  op
deze infrastructuur en samen met de scholen de opleidingen verder nauw te laten aansluiten op de
noden van het werkveld.
GOEDGEKEURD

5.2.Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) – 67ste Halle-Ingooigem – woensdag 25 juni 2014.
De 67ste editie van Halle-Ingooigem, Omloop van de Vlaamse Gemeenschap, is een wielerwedstrijd voor
eliterenners met contract in de Europese Continentale Tour klasse 1.1 en gaat door op woensdag 25 juni
2014. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door vzw Koninklijke Wielerclub Yvegem Sportief in een
structurele samenwerking met o.a. het gemeentebestuur van Anzegem, de sportraad Anzegem, het
stadsbestuur van Halle, de provincie West-Vlaanderen.
De wedstrijd zal van start gaan in Halle om 12u30. De renners worden verwacht in Ingooigem omstreeks
15u en na 5 plaatselijke omlopen op het grondgebied van Anzegem, aan de aankomst omstreeks 17u.
Het BNIP 67ste Halle-Ingooigem – woensdag 25 juni 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 op het grondgebied van Anzegem.
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 28 april 2014 en vastgesteld door het
college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 mei 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 6. Cultuur
Goedkeuring principes opmaak seizoensprogrammatie 2014-2015, bijhorende ticketprijsbepaling
& kortingsformules , samenwerkingsverbanden & publiciteit
Volledig naar analogie met de voorbije werkjaren wordt door het Gemeenschapscentrum een voorstel
van seizoensprogrammatie 2014-2015 uitgewerkt en dit in uitvoering van het meerjarenplan waarbij
doelstellingen zijn opgenomen om zoveel mogelijk inwoners aan kunst en  cultuur te laten participeren
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dankzij een grote diversiteit in het aanbod en een evenwichtige spreiding over het grondgebied.
De principes tot opmaak van deze programmatie ( rekening houdend met de geraamde uitkoopsommen

en bijhorende technische onkosten van de respectieve producties als  met de te verwachten inkomsten
daaruit)  evenals de bijhorende ticketprijzen & kortingsformules, de plaatselijke en regionale
samenwerkingsverbanden en publicitaire aanpak worden ter goedkeuring voorgelegd .
GOEDGEKEURD

Punt 7. Plaatselijke Openbare Bibliotheek
Goedkeuren overeenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en de Gemeente  betreffende de
voortzetting van aansluiting van de openbare bibliotheek op het Provinciaal Bibliotheeksysteem.
Op 3 juli 2007 beslist de gemeenteraad al goedkeuring te hechten aan een convenant tussen de
provincie West-Vlaanderen en de gemeente Anzegem inzake het aansluiten van de lokale openbare
bibliotheek op het provinciaal bibliotheeksysteem West-Vlaanderen.
Automatisering, technologische innovatie en het gebruik van netwerkdiensten zijn voor een bibliotheek
onmisbaar geworden, zowel voor de eigen bibliotheekorganisatie als voor de dienstverlening aan de
gebruiker. Vandaag moet elke openbare bibliotheek zelf in haar automatiseringsbehoeften voorzien. Ze
moet een eigen server en softwarelicenties aankopen voor de organisatie van haar elektronische
diensten. Door een beperkte technische, organisatorische en financiële draagkracht kunnen de meeste
bibliotheken deze technologische uitdagingen niet in hun eentje aan. De aankoop en het beheer van
eigen hard- en software is voor vele bibliotheken te complex, tijdrovend en duur. Het streekgerichte
bibliotheekbeleid helpt de openbare bibliotheken om de technologische uitdagingen succesvol aan te
pakken en een volwaardige plaats te veroveren in de digitale informatiesamenleving van morgen. De
provincies zorgen voor bibliotheeksystemen die per provincie centraal gehuisd en onderhouden zullen
worden en voor meerdere openbare bibliotheken tegelijkertijd de organisatie en automatisering van een
uitgebreid gamma van diensten zullen realiseren.
Alle gemeentebesturen worden uitgenodigd in te tekenen op het project van de provinciale
bibliotheeksystemen en dit mee inhoud te geven. De graad van efficiëntie en relevantie van de
bibliotheeksystemen is afhankelijk van het aantal bibliotheken dat meedoet. Hoe meer bibliotheken zich
aansluiten, hoe breder het platform van samenwerking, hoe meer voordelen van schaalvergroting, hoe
uitgebreider de dienstverlening aan de eindgebruiker, hoe groter de rendabiliteit van de investeringen.

De schaalvergroting die zo wordt gerealiseerd, stelt bibliothecarissen in staat hun werkorganisatie te
ontlasten van het beheer van eigen servers en software. Daardoor heeft het personeel meer tijd voor
publieksgerichte opdrachten. Bovendien kan het publiek een veel uitgebreidere (elektronische)
dienstverlening worden aangeboden.
De nieuwe overeenkomst verschilt van de vorige door het opnemen van het nieuw financieringsmodel, de
uitbreidingen van het project bibliotheekportalen, het opnemen van de digitale basiscollecties en de
mogelijkheid voor het aansluiten van speciale collecties. Daarnaast biedt het contract ook meer
servicegaranties en een meer duidelijke omschrijving van de sturing, werking en organisatie van het
Provinciaal bibliotheeksysteem. Het nieuw financieringsmodel betekent een 45% korting tegenover de
huidige financiering.
Duur: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 en jaarlijks stilzwijgend verlengbaar.
Kostprijs voor de gemeente: 0,4 euro/inwoner (te indexeren bedrag)
Gunstig advies raad van beheer POB d.d.1 april 2014.
Budget: GBB-CBS (ICT) 0119-01 6151010 – budget voorzien.
GOEDGEKEURD

Punt 8. Gemeentelijk Onderwijs
Verlenging van de scholengemeenschap Deerlijk, Kortrijk-Kooigem, Vichte-Ingooigem voor de
schooljaren 2014-2015 tot 2019-2020. Goedkeuring overeenkomst.
Op 7 juli 2003 keurde de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst goed voor de
scholengemeenschap Deerlijk, Kortrijk-Kooigem en Anzegem-Vichte en –Ingooigem voor twee
schooljaren, nl. 2003-2004 en 2004-2005. Op 2 mei 2005 werd deze samenwerking verlengd voor nog
eens 6 schooljaren en op 3 mei 2011 voor nog 3 bijkomende schooljaren. De  samenwerking kende een
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vlot verloop en alle betrokken partners zijn bereid om deze op de bestaande basis verder te zetten voor
de komende  zes schooljaren.
Gunstig advies van het beheerscomité van de scholengemeenschap - 17 maart 2014.
Gunstig advies  van het OCSG - 17 maart 2014.
Gunstig advies van de schoolraad - 18 februari 2014.
GOEDGEKEURD

Punt 9. Sport
Goedkeuren eenmalig ten laste nemen  factuur 2014  onderhoud hoofdterrein SV Anzegem en
Groene Duivels.
Op 2 juli 2001 besliste de gemeenteraad om een overeenkomst goed te keuren voor wat betreft

 Het gebruik van de voetbalterreinen Vichtsesteenweg door SVAnzegem.
 Het gebruik van het voetbalterrein Bosuil door de Groene Duivels.

Het betreft telkens een overeenkomst voor de duur van 24 jaar, dus tot 30  juni 2025.
Artikel 10 van deze overeenkomsten stipuleert dat de kosten m.b.t. onderhouds- en herstelwerken aan de
terreinen ten laste zijn van de desbetreffende voetbalclubs.
Gezien de facturen inzake het onderhoud van de hoofdterreinen voor beide clubs in 2012 betaald werden
door het gemeentebestuur – wat strijdig is met de voormelde overeenkomsten en vóór 2012 niet
gebeurde - werd echter een precedent geschapen.  Het is dan ook evident dat de voetbalploegen thans
opnieuw vragende partij zijn om de factuur voor het onderhoud van de hoofdterreinen door te schuiven
naar het gemeentebestuur. Voorgesteld wordt om – ten eenmaligen titel – de factuur voor 2014 volledig
ten laste te nemen. Het is de bedoeling dat – na overleg in de sportraad – onderzocht zal worden hoe
met deze naar alle waarschijnlijkheid steeds terugkerende vraag van de clubs in de toekomst  zal worden
omgegaan. Gezien de beide voetbalploegen aandringen op een spoedig  antwoord vanuit het
gemeentebestuur kon de vergadering van de betrokken adviesraad niet worden opgewacht.
GOEDGEKEURD

Punt 10. Jeugd
Aanpassen gemeenteraadsbesluit van 18 maart 2014 houdende vaststelling monitorenvergoeding
speelpleinwerking en grabbelpas
Op 18 maart 2014 keurde de gemeenteraad de vrijwilligersvergoeding goed voor de moni’s.  Hierin werd
een uniforme monitorenvergoeding vastgesteld voor zowel begeleiders op het speelplein als voor
begeleiders van grabbelpasactiviteiten.   Met het oog op de komende zomerwerking  vreest de
Jeugddienst echter dat de meeste kandidaat-moni’s zullen opteren voor het begeleiden van
grabbelpasactiviteiten. Deze laatste activiteiten zijn iets minder intensief naar inzet toe en soms ook een
stuk attractiever. Een speelpleinbegeleider is  daarenboven dagelijks gemiddeld   langer aanwezig gezien
het begeleiden van speelpleinactiviteiten   meer engagement naar voorbereiding en evaluatie toe vergt .
Vandaar dat geopteerd wordt om met onmiddellijke ingang volgende differentiatie naar vergoeding toe te
voorzien:

Monitor Grabbelpas
Geen vorm.attest: 14€/halve dag
Met vorm.attest: 15€/halve dag
Geen vorm.attest: 24€/dag
Met vorm.attest: 25€/dag

+ Anzegembon 5€

Monitor speelpleinwerking
Geen vorm.attest: 19€/halve dag
Met vorm.attest: 20€/halve dag
Geen vorm.attest: 29€/dag
Met vorm.attest: 30€/dag

+ Anzegembon 5€
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Advies jeugdraad 4 mei 2014: gunstig.
WERD AFGEVOERD

Punt 11. Feestelijkheden
Goedkeuring financiële en logistieke ondersteuning – dorpskernversterkende initiatieven t.g.v.
kermis Anzegem (weekeinde 5-8 september 2014).
Teneinde Kermis Anzegem wat nieuw leven in te blazen hebben  een aantal verenigingen,  plaatselijke
zelfstandigen en particulieren de handen in elkaar geslagen en een ambitieus programma uitgewerkt. Het
is de bedoeling om de kermis Anzegem terug wat schwung te geven. Het gemeentebestuur speelt hierin
een ondersteunende rol, zowel logistiek als financieel. Naar analogie met Rondje Tiegemberg” vraagt het
college hiervoor terug de toestemming van de gemeenteraad. De opbrengsten komen ten goede van de
verenigingen die meewerken en de plaatselijke horeca.   De gemeente voorziet logistieke
ondersteuning (inzet personeel, gemeenschapswachten,feestmateriaal) en een budget van om en bij de
1500 euro. De verenigingen en plaatselijke zelfstandigen zelf zorgen voor alles wat betreft catering en de
winst hieruit wordt onder de deelnemende verenigingen verdeeld.
Budget 2014: Actie 1.2.2.1 – 2500 euro voorzien onder 01710-00 (feesten en plechtigheden)
GOEDGEKEURD

Punt 11bis punt bij hoogdringendheid toegevoegd: goedkeuring vernieuwde statuten van
Toerisme Leiestreek.
Een belangrijk punt in de vernieuwde statuten van Toerisme Leiestreek is de clusterwerking en de
vertegenwoordiging van de gemeentes in de Raad van Bestuur.
Tot op heden maakte Anzegem deel uit van de cluster Waregem samen met de gemeenten Dentergem,
Oostrozebeke  en Wielsbeke. De nieuwe cluster zou er uit zien als volgt: Zwevegem samen met
Anzegem, Avelgem, Deerlijk en Spiere Helkijn.
Naast de nieuwe clusters zijn er nog andere wijzigingen aan de statuten:

a) Het dagelijks bestuur valt weg
b) Raad van bestuur: aantal huidige bestuurders blijft behouden.

Het staat de cluster vrij deze vertegenwoordiging te herzien met respect voor het aantal
vertegenwoordigers in zijn cluster.
Elke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur dient een plaatsvervanger aan te duiden. Dit
mag ook iemand zijn uit een andere gemeente in de cluster die geen lid is van de Raad van
Bestuur. Op die manier krijgen deze gemeentes ook soms de kans om aanwezig te zijn op een
vergadering van de Raad van Bestuur.

c) Om de verhoudingen 2/3 West-Vlaanderen – 1/3 Oost-Vlaanderen en minimaal 1/2 van de
stemmen voor de leden van de provincies en 1/2 van de stemmen voor de leden van de
gemeentes te behouden moet het aantal stemmen als volgt worden aangepast:

- Voor de leden van de gemeentes: de West-Vlaamse gemeenten krijgen elk 2 stemmen (24 in
totaal), de Oost-Vlaamse gemeenten elk 3 (12 in totaal) (36 in totaal voor de leden van de
gemeentes)

- Voor de leden van de provincies: de vertegenwoordigers voor West-Vlaanderen, Westtoer en
Oost-Vlaanderen krijgen elk 3 stemmen (36 in totaal) (2/3-1/3 blijft gerespecteerd want de
aantallen blijven ongewijzigd)

d) De Raad van Bestuur komt minimaal 4 keer per jaar samen. In het kader van de
overheidsopdrachten is dit bij voorkeur elke maand met uitzondering van de zomermaanden. De
stukken van de Raad van Bestuur worden 8 vrije dagen op voorhand aan alle gemeentes
bezorgd. Na de Raad van Bestuur ontvangen alle gemeentes het verslag.

e) Om de Raad van Bestuur vanuit de clusters voor te bereiden, kan er samengekomen worden in
de 8 vrije dagen voorafgaand aan de RVB. Dit gebeurt op initiatief van de voorzitter van de
cluster. De voorzitter wordt verkozen door de leden van de cluster en is bij voorkeur, maar niet



Beknopt Verslag

12/12

verplicht, een gemeente die vertegenwoordigd wordt in de Raad van Bestuur. Op de vergadering
wordt ook een bevoegd ambtenaar van elke gemeente uitgenodigd. Indien er geen grote
discussiepunten zijn, dan kan beslist worden de vergadering niet te laten doorgaan. Kleinere
opmerkingen kunnen telefonisch aan de voorzitter van de cluster meegedeeld worden. De cluster
komt minimaal 2 keer per jaar samen.

f) De Regiomanager is 1 keer per jaar aanwezig op elke clustervergadering om naast de punten
van de Raad van Bestuur ook een aantal inhoudelijke punten toe te lichten. Indien nodig kan de
regiomanager of regiomedewerker ook ad hoc op een clustervergadering uitgenodigd worden.

g) Naast de clustervergaderingen, de Raden van Bestuur en de Algemene Vergaderingen wordt
geprobeerd de betrokkenheid van alle gemeentes ook te garanderen door elke 6 weken een
overleg met de diensten voor toerisme te organiseren. Daarnaast vinden er thematisch
werkgroepen plaats, onder andere rond watertoerisme, fietsen en WOI. De werkgroepen komen
ad hoc bijeen.

GOEDGEKEURD

Mededelingen
Vragen van raadsleden
Sint-Vincentiusinstituut kan een tijdje niet beschikken over de sportvloer in de Sporthalle Torrebos. Voor
zijn sportactiviteiten moet de school dus noodgedwongen uitwijken naar andere gemeentelijke
infrastructuur. Als compensatie vraagt de school om de volksspelen gedurende één week gratis te mogen
ontlenen.
WORDT ONDERZOCHT

GESLOTEN ZITTING – GEHEIME STEMMING

Punt  12.  Gemeentelijke vrijwillige brandweergroep.
Aanvaarding ontslag met onmiddellijke ingang van een brandweerman-vrijwilliger.
Een effectief brandweerman diende per brief van 28 maart 2014 (ontvangen op 16 april 2014) schriftelijk
zijn ontslag in wegens persoonlijke redenen. Ingevolge art. 23.3° van het grondreglement kan de
gemeenteraad dit ontslag aanvaarden.
Gunstig advies brandweercommandant van 22 april 2014.
HET ONTSLAG VAN EEN  BRANDWEERMAN-VRIJWILLIGER WORDT AANVAARD MET
INGANG VAN HEDEN.

Namens de gemeenteraad
Waarnemend  gemeentesecretaris De voorzitter
Sonja Nuyttens Stephan Titeca


