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Beknopt verslag gemeenteraad

Zitting van: 19 april 2016

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,  Twighi Detavernier, Kim Delbeke

Gemeentesecretaris: Sonja Nuyttens

Verontschuldigd: Voorzitter:
Burgemeester:
Schepenen:
Gemeenteraadsleden:

Punt 1.
Goedkeuring verslag gemeenteraad 8 maart 2016
GOEDGEKEURD

Punt 2. Algemeen Bestuur
2.1 Kennisname afstand van mandaat gemeenteraadslid Dolores De Vlaminck
KENNIS GENOMEN

2.2 Installatie en eedaflegging opvolgend gemeenteraadslid Amandine Eeckhaut in handen van
de voorzitter van de gemeenteraad
Nicolas Duquesnoy diende op 24 februari 2016 zijn ontslag in als gemeenteraadslid. De voorzitter van
de gemeenteraad nam hiervan kennis op  26 februari 2016 en de gemeenteraad op 8 maart 2016. Het
ontslagnemend gemeenteraadslid blijft echter zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is beëdigd.
Ingevolge de uitslag  van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 is de eerstvolgende
opvolger op de lijst Eendracht Dolores De Vlaminck,  Antonius-Eik 17 – 8570 Anzegem. Zij verzaakte
echter aan het mandaat (brief van 7 maart 2016). Daarna werd de vraag aan de volgende opvolger op
de lijst Eendracht overmaakt, d.i. Amandine Eeckhaut (Vichtsesteenweg 176 – 8570 Anzegem). Zij
aanvaardde het mandaat (officieel bevestigd per brief van 1 april 2016)  Gezien zij sedert de
gemeenteraadsverkiezingen niet heeft opgehouden te voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden,
en zich niet in een staat van onverenigbaarheid bevindt, kan zij geïnstalleerd worden als
gemeenteraadslid.  Daartoe legt zij de in artikel 7§3 van het gemeentedecreet voorziene eed af in
handen van de voorzitter van de gemeenteraad. Ze zal in de rangorde de 23° plaats innemen.
Verkiesbaarheidsvereisten:
Er zijn vier voorwaarden om verkiesbaar te zijn als gemeenteraadslid:
1. de Belgische nationaliteit bezitten of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de EU;
2. de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
3. ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente.
4. niet ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht (dus als kiezer) of van het recht te worden
verkozen (dus als kandidaat).

A. De volgende personen zijn geschorst of uitgesloten van het kiesrecht (mogen niet kiezen – wie
niet mag kiezen is ook niet verkiesbaar):

1° personen die levenslang ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling;
2° de volgende personen die in de uitoefening van het kiesrecht zijn geschorst, en dit zolang
de onbekwaamheid duurt:

– de gerechtelijk onbekwaamverklaarden, de personen met het statuut van verlengde
minderjarigheid en de personen die geïnterneerd zijn;
– de personen die voor een bepaalde duur ontzet zijn van de uitoefening van het
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kiesrecht door veroordeling;
– de personen die ter beschikking van de regering zijn gesteld (op basis van het
Strafwetboek of de Wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen
de abnormalen en de gewoontemisdadigers).

B. De volgende personen zijn niet verkiesbaar (mogen geen kandidaat zijn):
1° de onderdanen van de andere lidstaten van de Europese Unie die, ten gevolge van een
individuele burgerrechtelijke of een strafrechtelijke beslissing in hun lidstaat van herkomst
ontheven zijn van het recht om gekozen te worden krachtens het recht van die lidstaat;
2° personen die veroordeeld zijn, zelfs met uitstel, wegens één van de misdrijven, vermeld in
artikel 240, 241, 243, en 245 tot en met 248 van het Strafwetboek, gepleegd tijdens de
uitoefening van een gemeenteambt (het gaat dan onder meer over verduistering, omkoping
enzovoort). Die onverkiesbaarheid eindigt twaalf jaar na de veroordeling.

Zie artikel 8 t.e.m. 12, 15, 16, 57 en 58 van het lokaal en provinciaal kiesdecreet en artikel 10 van
het gemeentedecreet.

Onverenigbaarheden:
Bloedverwanten tot en met de tweede graad, aanverwanten in de eerste graad of echtgenoten kunnen
niet samen in de gemeenteraad van een zelfde gemeente zitten. Het gemeentedecreet stelt personen
met wettelijk samenlevingscontract gelijk met echtgenoten.
Naast bepaalde familieleden kunnen volgende personen geen deel uitmaken van de gemeenteraad:

 de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief
arrondissement Brussel-Hoofdstad en de adjunct van de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-
arrondissementscommissarissen voorzover de gemeente in kwestie deel uitmaakt van hun
ambtsgebied;

 de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de
rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Arbitragehof;

 de leden van het operationeel kader van de politie;
 de leden van het administratief of logistiek kader van de politiezone waar de gemeente toe

behoort;
 de personeelsleden van de gemeente in kwestie of van de gemeentelijke extern

verzelfstandigde agentschappen van de gemeente, met uitzondering van de vrijwillige
brandweerlieden en de vrijwillige ambulancediensten;

 de leden van een districtsraad;
 de personen die in een lokale decentrale overheid van een andere lidstaat van de Europese

Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid,
voorzitter van de gemeenteraad, schepen of burgemeester.

 de personeelsleden van het OCMW dat de gemeente bedient.

Naast de onverenigbaarheden in het gemeentedecreet verbieden ook andere wetten dat bepaalde
personen, omwille van hun functie, een mandaat in de gemeenteraad opnemen (zoals bijv. art. 127
van de wet op de geïntegreerde politie, het Gerechtelijk Wetboek, en andere)
Zie artikel 11 en artikel 12 van het gemeentedecreet
De eed:  “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”
GOEDGEKEURD

Punt 3.Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden
3.1. Gaselwest en Eandis Assets - Algemene Vergadering van 29 april 2016:  kennisname/
goedkeuring agendapunten en vaststelling van mandaat .
De jaarvergaderingen van Gaselwest en Eandis Assets gaan door op 29 april 2016.
Gaselwest (15.00u)

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2015
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2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 (balans, resultaten-
rekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurs-
comités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2015

4. Statutaire benoemingen
5. Statutaire mededelingen.

Eandis Assets (15.15u)
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen over het boekjaar 2015 van de

gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem,
Iveka, Iverlek en Sibelgas

2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest
(Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas afgesloten op
31 december 2015 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels) overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissarissen met betrekking tot het boekjaar 2015 van de
gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem,
Iveka, Iverlek en Sibelgas

4. Voorstel tot aanvaarding toetreding financieringsintercommunales als deelnemers van Eandis
Assets (onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van artikel 10 van het
voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking)

5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen.

GOEDGEKEURD

3.2. Intercommunale Imog - Algemene vergadering van 17 mei 2016: kennisname/ goedkeuring
agendapunten en vaststelling van mandaat.
De gemeenteraad kan kennis nemen van de agendapunten die zullen voorgelegd worden op de
Algemene vergadering der aandeelhouders van Imog die doorgaat op dinsdag 17 mei 2016 met
volgende agenda:

1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2015
3. Verslag van de Commissaris
4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2015
5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris
6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat
7. Verlenging mandaat Commissaris
8. Statutaire benoemingen
9. Huldiging medewerker met 25 jaar dienst
10. Toelichting activiteiten 2015
11. Varia – voorleggen financieel beleid

Het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordigers op deze algemene vergadering moet
bepaald  worden.
GOEDGEKEURD

3.3. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem – algemene vergadering
van 17 mei 2016:
3.3.1. kennisname/goedkeuring agendapunten.
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
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dinsdag 17 mei 2016. 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 2015.

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2015.
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris.
5. Benoeming van de commissaris voor een nieuwe statutaire termijn van drie jaar of tot

beëindiging van de W.I.V.
6. Varia.

GOEDGEKEURD

3.3.2.Aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger en vaststelling van
mandaat.
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 (zolang de statuten van de betrokken intercommunale de mogelijkheid niet voorzien om
de vertegenwoordiger(s) aan te stellen voor de ganse legislatuur). De vertegenwoordiger mag geen
bestuurder zijn, doch moet wel een gemeentelijk mandataris zijn.
JOLANTA STEVERLYNCK-KOKOSZKO, GEMEENTERAADSLID, WONENDE
BEUKENHOFSTRAAT 48 – 8570 ANZEGEM, AAN TE DUIDEN ALS
VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE OP DE ALGEMENE
VERGADERING VAN 17 MEI 2016 VOOR DE WEST-VLAAMSE
INTERCOMMUNALE VLIEGVELD WEVELGEM-BISSEGEM.
RIK COLMAN, EERSTE SCHEPEN, WONENDE KERKSTRAAT 24 – 8570
ANZEGEM, AAN TE DUIDEN ALS PLAATSVERVANGEND
VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE OP DE ALGEMENE
VERGADERING VAN 17 MEI 2016 VOOR DE WEST-VLAAMSE
INTERCOMMUNALE VLIEGVELD WEVELGEM-BISSEGEM

3.4.  Intercommunale Leiedal: algemene vergadering van 24 mei 2016
3.4.1. Goedkeuring statutenwijziging
Het voorliggende ontwerp van statutenwijziging behelst 7 artikels. Het werd goedgekeurd door de raad
van bestuur van 5 februari 2016.
De statutenwijziging heeft drie doelstellingen:

1. Programmawet 2014 (art.54)
De federale overheid stelt via de Programmaweg 2014 in het vooruitzicht dat intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden in de toekomst onder de vennootschapsbelasting zouden vallen. Terzake
werd door het VVSG en Vlinter bij Advocatenkantoor Tiberghien juridisch advies ingewonnen in de
mate dat het uitkeren van dividenden – of het niet statutair uitsluiten van de mogelijkheid daartoe –
een beslissende rol speelt om te bepalen of een intercommunale  onder de vennootschapsbelasting
dan wel onder de rechtspersonenbelasting valt. Volgens het juridisch advies is het statutair uitsluiten
van dividenduitkeringen van essentieel belang voor de kwalificatie van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband onder de rechtspersonen belasting. Dit impliceert de wenselijkheid tot
aanpassing van art. 54.

2. Beleidsplan voor de periode 2014-2019, goedgekeurd op de bijzonder algemene vergadering
van 10 december 2013. (art.3)
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In de laatste jaren is het concept van Leiedal als ‘verlengstuk van de gemeenten ‘ sterk op de
voorgrond getreden. Dit concept bekrachtigt de specifieke rol en positie van Leiedal, zoals gewenst
door de gemeenten. Het concept evenwel stond nog niet vermeld in de statuten. Deze doelstelling
wordt thans opgenomen.

3. Technische aanpassingen  (artikels 4, 10,14, 28 en 40)
Art.10 (bijdrage gemeenten/bepaling bevolkingscijfer)
Om gemeenten toe te laten in de voorbereiding van hun begroting exact de gemeentelijke bijdrage te
kunnen begroten wordt voorgesteld om de definitie te wijzigen naar de bepaling dat het
bevolkingscijfer wordt bepaald door het officiële bevolkingscijfer op één januari van het jaar
voorafgaand aan het begrotingsjaar.
Art.14 (algemene werkingskosten)
Art.14§1 stelt dat de deelnemende gemeenten zich ertoe verbinden ieder jaar aan Leiedal een
bijdrage te storten ter financiering van de algemene werkingskosten, zijnde de kosten van algemeen
bestuur en de kosten van algemene dienstverlening voor de groep gemeenten, omschreven in artikel
4. Doorheen de tijd werd de inhoud van art.4 verruimd met inbegrip van de bepalingen betreffende
wederzijdse exclusiviteiten, evenwel zonder correctie van art;14. De voorgestelde aanpassing stelt dat
de gemeentelijke bijdrage gebruikt wordt voor de algemene werkingskosten, zoals initieel bedoeld.
Art. 28 (benoeming voorzitter en ondervoorzitters)
Art.28 van de statuten stelt dat de raad van bestuur op de eerste vergadering na de jaarvergadering
een voorzitten en één of meer ondervoorzitters kiest. Ze worden benoemd voor een periode van één
jaar, weliswaar hernieuwbaar. Er wordt voorgesteld dit artikel in overeenstemming te brengen met de
praktijk dat de voorzitter en ondervoorzitters voor zes jaar, zijnde de volledige legislatuur, worden
benoemd.
Art.40: dit artikel stelt dat de akten van dagelijks bestuur, evenals de briefwisseling, door de directeur
worden ondertekend. Gezien Leiedal geen directeur heeft maar een algemeen directeur, wordt
voorgesteld de statuten in overeenstemming te brengen met de actuele terminologie.
Art. 4§3 (diensten)
Aanleiding is de Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van
overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG (de zogenaamde ‘in-house richtlijn’) die
dient te worden omgezet en in werking te treden op uiterlijk 18 april 2016. Op 25/1/2016 werd het
wetsontwerp inzake overheidsopdrachten  die de richtlijn 2014/24/EU moet omzetten, rondgedeeld in
de kamer.
De aanpassing van artikel 4§3 laat toe een bepaling in te bouwen die Leiedal toelaat om haar
besluitvorming inzake overheidsopdrachten af te stemmen op de verwachte nieuwe regelgeving
inzake overheidsopdrachten zoals deze binnenkort van toepassing zal zijn en desgevallend verder
tijdens de uitvoering zal worden geïnterpreteerd op basis van de rechtspraak van zowel het Europees
Hof van Justitie, de Raad van State als de bevoegde rechtbanken.
GOEDGEKEURD

3.4.2. kennisname/ goedkeuring agendapunten en vaststelling van mandaat.
De algemene vergadering van Leiedal gaat door op  24 mei 2016 met volgende agenda:

1. Verslag activiteiten 2015 – verslag raad van bestuur en verslag ven de commissaris-revisor
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2015
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
4. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten
5. Goedkeuring statutenwijziging
6. varia

Voorgesteld wordt om de aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om voormelde punten,
waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren
GOEDGEKEURD

3.5. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen Psilon –
algemene vergadering 14 juni 2016
3.5.1. Goedkeuring wijziging statuten
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De buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematorium-
beheer Zuid-West-Vlaanderen gaat door op  14 juni 2016 met volgende agenda:
Enig agendapunt: voorstel tot wijziging art.4, art.20 en art.44 van de statuten.

Deze statutenwijziging voorziet drie aanpassingen:
1.Art.4: voorzien in de mogelijkheid om de dienstverlening exclusief voor te behouden voor de
bevolking van de deelnemende gemeenten.
De dienstverlening van Psilon, in het bijzonder de crematies in crematorium UITZICHT, staat ter
beschikking van eenieder, ongeacht of hij/zij inwoner of niet-inwoner is van een deelnemende
gemeente.
In uitzonderlijke gevallen, bijv. wanneer de crematievraag groter is dan de beschikbare technische of
vergunde capaciteit, kan het aangewezen zijn om de dienstverlening bij voorrang voor te behouden
voor de inwoners van deelnemende gemeenten. De keuze om de dienstverlening (tijdelijk) exclusief te
reserveren voor eigen gemeenten kan worden beslist door de raad van bestuur van Psilon.

2.Art.20: schrapping van de meldingsplicht aan de commissaris van de Vlaamse Regering
In de omzendbrief BB 2013/5 van de Vlaamse overheid wordt de functie van toezichthoudend
‘Commissaris van de Vlaamse Regering’ in de intergemeentelijke verenigingen afgeschaft en
vervangen door het algemeen toezicht van het Agentschap Binnenlands Bestuur.
De verwijzing naar deze commissaris mag dus volledig geschrapt worden in de statuten.

3.Art.44: schrapping van de mogelijkheid tot dividenduitkering.
Voorheen voorzag art.180,1° WIB92 dat bepaalde gemeentelijke samenwerkingsverbanden, zoals ook
de opdrachthoudende vereniging Psilon, automatisch buiten het toepassingsgebied van de
vennootschapsbelasting waren gesloten, en dat zij bijgevolg onder toepassing van de
rechtspersonenbelasting vielen.
Opdat een samenwerkingsverband m.i.v. het aanslagjaar 2016 aan die rechtspersonenbelasting
onderworpen zou blijven, is vereist dat zij niet worden geacht een onderneming te exploiteren of zich
niet met verrichtingen van winstgevende aard bezig te houden.
In casu is aan de wettelijke voorwaarden voldaan:

 Psilon houdt zich niet bezig met verrichtingen van winstgevende aard
 Psilon exploiteert geen (handels)onderneming

Een belangrijke toets hierbij vormt ook het al dan niet uitkeren van winstdividenden aan de vennoten.
De in de statuten gemaakte verwijzingen naar een mogelijkheid tot dividenduitkering beantwoordt niet
aan de werking en realiteit van het samenwerkingsverband Psilon. Immers overeenkomstig haar
wettelijke omkadering en werking streeft het samenwerkingsverband noch winst na, noch
vermogensvoordelen voor de deelnemende gemeenten. Haar werking wordt principieel opgevat als
een kostendelende organisatie, waarbij de werkingskost in hoofdzaak wordt gedragen door
vergoedingen ontvangen van inwoners van de deelnemende gemeente voor het uitvoeren van
crematies en voor het organiseren en begeleiden van uitvaartdiensten. Na de aanzuivering van de
verliezen, kan in de toekomst een eventueel batig saldo van de werking principieel verrekend worden,
hetzij via een verlaging van de vergoedingen voor de uitvoering van crematies en voor het
organiseren en begeleiden van uitvaartdiensten, hetzij via het aanleggen van een buffer ter
financiering van de lopende en toekomstige werking van het samenwerkingsverband.
Eventuele overschotten zullen uitsluiten worden aangewend ter realisatie van verbeterings- en
vervangingsinvesteringen en/of de bouw van nieuwe crematoria. Daarom wordt voorgesteld de
mogelijkheid tot uitkering van dividenden uit de statuten te schrappen.
GOEDGEKEURD

3.5.2. Kennisname/goedkeuring agendapunten en vaststelling van mandaat.
De algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-
West-Vlaanderen gaat door op  14 juni 2016 met volgende agenda:

1. Wijziging statuten
2. Verslag activiteiten 2015 – verslag raad van bestuur en verslag ven de commissaris-revisor
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3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2015
4. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
5. Vervanging bestuurder namens gemeente Avelgem

Voorgesteld wordt om de aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om voormelde punten,
waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
GOEDGEKEURD

3.6. FIGGA – algemene vergadering van 17 juni 2016: Kennisname/goedkeuring agendapunten
en vaststelling van mandaat.
De algemene vergadering van FIGGA gaat door op 17 juni 2016 met volgende agenda:

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2. Jaarrekening 2015
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Kennisgeving resultaten bevraging deelnemers over eandis Assets – bekrachtiging

particpatie
5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris
6. Statutaire benoemingen en mededelingen

Voorgesteld wordt om de aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om voormelde punten,
waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
GOEDGEKEURD

Punt 4. Communicatie en informatie
Goedkeuring reglement op het gebruik van de elektronische infoborden
Sinds kort beschikt gemeente Anzegem over twee elektronische infoborden. De borden vind je aan de
Landergemstraat (site Torrebos) en aan de Beukenhofstraat (Ommersheimplein). Deze infoborden
dienen voor aankondigingen die alle bewoners van Anzegem aanbelangen of kunnen interesseren.
Naast berichten van het gemeentebestuur, de adviesraden, de politie en de brandweer willen we deze
borden ook ter beschikking stellen van o.a. het lokale verenigingsleven, de onderwijsinstellingen en
(ver)nieuw(d)e handelszaken. Het gemeentebestuur wil hen hiermee een aanvullend communicatie-
en promotiemiddel ter beschikking stellen. Om alles in goede banen te leiden werd er hiervoor een
reglement opgemaakt.
GOEDGEKEURD

Punt 5. Kerkfabrieken
Verlenen advies rekeningen 2015:
 Sint-Jan
 Sint-Stefanus
 Sint-Antonius
 Sint-Arnoldus
 Sint-Petrus
 Sint-Theresia
 Sint-Mattheus

De rekeningen 2015 van de 7 kerkbesturen werden gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur
op 7 maart 2016.
Volgende gemeentelijke toelagen werden toegekend in 2015:

Kerkfabriek exploitatietoelage investeringstoelage

Sint-Jan-Baptist en Eligius 50.421,65 0
Sint-Petrus 2.799,94 3.402,52
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Sint-Stefanus en Theodoricus 52.867,28 0
Sint-Antonius Abt 8.561,85 0
Sint-Arnoldus 20.131,60 30.045,11
Sint-Mattheus 9.291,97 3.182,72
Sint-Theresia van het Kind Jezus 11.980,55 0
Totaal 156.054,84 36.630,35

Behandeld in het overleg gemeente/CKB op 22 maart 2016.
EENPARIG GUNSTIG GEADVISEERD

Punt 6.Openbare Werken
Nieuwe spoorwegbrug Klijtberg – goedkeuren verbreding en inrichting
De bestaande spoorwegbrug is in slechte staat en afbraak en het bouwen van een nieuwe brug is de
enige optie volgens Infrabel. Infrabel heeft een stedenbouwkundige aanvraag ingediend. De nieuwe
brug heeft een wegbreedte van 5,5 meter, wat tweerichtingsverkeer toelaat. Op de nieuwe brug is er
ook een voetpad aan beide zijden voorzien.
GOEDGEKEURD

Punt 7.Patrimonium
7.1. Portretgalerij gemeentehuis – toevoeging Octaaf Van Eeckhout
Octaaf Van Eeckhout was tweede schepen in Anzegem van 1927 tot 1937.
Vanaf 1938 was hij gemeenteraadslid in de oppositie. Op 6 juni 1941 werd hij  bij besluit van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid aangesteld als burgemeester nadat de
zetelende burgemeester gevlucht was naar Zuid-Frankrijk en gedwongen werd ‘vrijwillig ontslag’ in te
dienen wegens ‘onbekwaamheid tot besturen’.
Na de bevrijding blijkt uit een brief van 2 november 1944 dat deze burgemeester opnieuw als
burgemeester actief is. Bij besluit van de bestendige deputatie van 30 maart 1945 werd Octaaf van
Eeckhout vervallen verklaard van zijn mandaat als titelvoerend gemeenteraadslid. Dit werd bevestigd
door een beslissing van de Gouverneur van 10 december 1945.
In een vonnis van 19 juli 1949 van de Burgerlijke Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het
arrondissement Kortrijk werd Octaaf  van Eeckhout hersteld in al zijn rechten.
Hij werd in de volksmond ook herinnerd als een goede burgemeester, vooral voor de arme mensen.
Voorgesteld wordt om zijn foto   in de fotogalerij van de burgemeesters van deelgemeente Anzegem
(gang beneden – hoofdgemeentehuis) en de ondertiteling te corrigeren bij burgemeester Graaf de
Limburg Stirum (burgemeester van 26 januari 1939 tot 6 juni 1941 en van 2 november 1944 tot 1957.)
AANSTELLEN GESPECIALISEERD JURIST VOOR INTERPRETATIE VONNIS:
NIET GOEDGEKEURD
STEMMING OVER PUNT ZELF (7.1.): EENPARIG GOEDGEKEURD.

7.2. Kerk Sint-Jan de Doper en Eligius – goedkeuring bestek open oproep renovatie schip
(met als bestemming liturgische ruimte en ruimte voor gemeentediensten).
Goedkeuring bestek “open oproep” renovatie schip kerk Sint-Jan de Doper en Eligius. De “open
oproep”-procedure van de Vlaams Bouwmeester voorziet in een eerste fase de selectie van vier
ontwerpers. Ontwerp van overeenkomst tussen de gemeente en de uiteindelijke laureaat-ontwerper.
GOEDGEKEURD

7.3. Sportaccommodatie Lendedreef. Goedkeuren ontwerp. Vaststellen wijze van gunnen
Goedkeuren ontwerp nieuwe sportaccommodatie Lendedreef ter hoogte van het midden van het plein,
aan de kant van de Boterbloemstraat. Wijze van gunnen: openbare aanbesteding. Raming: €
293.128,00 excl. btw.
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GOEDGEKEURD

7.4. Stuk grond aan kerk Heirweg
 Goedkeuren desaffectatie
 Principiële beslissing tot het verlenen van het recht van erfpacht aan de Vrije

Basisschool Heirweg
Desaffectatie van stuk grond aan de kerk in de Heirweg ter hoogte van de schoolpoort van de Vrije
Basisschool.  Principiële beslissing tot het verlenen van een recht van erfpacht op dit stuk grond aan
de Vrije Basisschool in de Heirweg.
GOEGEKEURD EN PRINCIPIEEL GOEDGEKEURD

7.5. Goedkeuring verkoopsovereenkomst perceel grond langs de Landergemstraat in te richten
als gedenkheuvel.
De verkoopovereenkomst voor het perceel grond langs de Landergemstraat in te richten als
gedenkheuvel, houdende een aankoopbedrag van € 45.000,00 voor de percelen met kadastrale
gegevens Anzegem, 1° afdeling, sectie F, nrs 630D, 630E, 631C en 632D.
GOEDGEKEURD

Punt 8. Cultuur
Goedkeuring aanpassing algemeen gemeentelijk retributiereglement van 3 juni 2008
strekkende tot  actualisering verhuurreglement en verhuurtarieven
De huidige centrale uitleendienst is gegroeid uit de samenvoeging van het materiaal dat destijds
respectievelijk door de jeugdraad,cultuurdienst en technische dienst ter beschikking werd gesteld. De
bestaande reglementeringen en huurprijzen werden toen zoveel mogelijk behouden en in een
voorlopig reglement op elkaar afgestemd.
Na een zeer ruime inloopperiode en op basis van de nodige praktijkervaring dringt een actualisering
zich momenteel op. Het lijkt daarbij billijk om de oorspronkelijke basisprijzen ( = minimumprijs voor de
jeugdverenigingen)  die sinds de opstart nog nooit werden aangepast, met 10% te verhogen en af te
ronden. Meteen maken we van de gelegenheid gebruik om de verhouding tussen de huurprijzen voor
jeugd- en volwassenenverenigingen enerzijds en particuliere huurders anderzijds via een nieuwe
parameter vast te leggen ( nl. jeugdverenigingen = afgeronde basisprijs – volwassenenverenigingen =
afgeronde basisprijs x 1,2, particuliere huurders = afgeronde basisprijs x 2,5)  om duidelijk te maken
dat de kerntaak van de centrale uitleendienst erin bestaat het verenigingsleven te ondersteunen en
niet zozeer de rol van particulier verhuurbedrijf op te nemen.
In het verhuurreglement zelf worden enkele aanvullingen voor schade aan materiaal, annulering, niet
tijdig terugbrengen  of niet naleven van andere afspraken, duidelijker te regelen.
Gunstig advies cultuurrad 23 november 2015 en jeugdraad 13 maart 2016
EENPARIG GOEDGEKEURD

9. Sport
Bouw gezamenlijke zweminfrastructuur Anzegem-Deerlijk
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen Deerlijk en Anzegem met regeling van o.a.:
 Aanduiding  aanbestedende overheid, opdrachtgever en bouwheer
 Verdeling van de kosten
De gemeenten Anzegem en Deerlijk wensen samen een zweminfrastructuur te bouwen op
grondgebied Anzegem
Beide gemeenten hebben de beslissing genomen om toe te treden als vennoot tot de Secundaire
Diensten van TMVW
Het is nu aangewezen een samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de realisatie van de infrastructuur op
te maken.

Daarin wordt onder andere bepaald dat TMVW/Farys zal optreden als aanbestedende overheid,
opdrachtgever en bouwheer binnen de context van de divisie Secundaire Diensten van TMVW.
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Verder wordt ook vastgelegd dat Anzegem en Deerlijk elk de helft van de kosten dragen van het
bouwproject, en dat Deerlijk  voor de helft mede-eigenaar zal worden van de projectgrond, en daartoe
een vergoeding zal betalen aan de gemeente Anzegem die bestaat uit de helft van de
waardeschatting van de projectgrond.
VERDAAGD

10. Agendapunten gevraagd door raadsleden
10.1. Verzoek aan het College tot intrekking van de beslissing om van de Nieuwpoortstraat in
beide richtingen een doodlopende weg te maken.
AFGEVOERD - GEEN STEMMING

10.2. Verzoek aan het College tot verwijderen van de hinderlijke verkeersheuvels in de
Stientjesstraat.
AFGEVOERD - GEEN STEMMING

10. 3. Opstellen van een reglement omtrent de vergoeding van gemeentepersoneel voor
prestaties buiten hun feitelijke opdracht
AFGEVOERD - GEEN STEMMING

10.4. Instellen van een onafhankelijk onderzoek naar de goede werking van de remmen van de
schoolbus met nummerplaat 1-HLH-656.
AFGEVOERD - GEEN STEMMING

10.5. Aanmaning van het College tot stopzetting van de intimidatie tegenover raadslid Eddy
Recour en informeren van de ouders van de kinderen vervoerd met de bus met nummerplaat 1-
HLH-656 over de zich voorgedane problemen en hun oplossing; zaak te behandelen in
openbare zitting wegens handelend over publiek optreden van het raadslid en het verrichten
van dienstbetoon, beide niet vallend onder de persoonlijke levenssfeer van enig persoon.
NIET GOEDGEKEURD

Mededelingen
 nader te definiëren acties budget 2016
 Uitpas
 Questl (demo)

Vragen van Raadsleden
1. Inzake voorrang van rechts in Statiestraat (zijweg naar begraafplaats).
2. Toekomstige snelheidsbeperkingen.
3. Verhuis bibliotheek Vichte.

GESLOTEN ZITTING

Punt 11.Gemeentelijke Begraafplaatsen
Goedkeuring afwijking retributiereglement d.d. 5 mei 2003 op de begraafplaatsen en verlening
vrijstelling betaling concessie urnenveld begraafplaats Vichte
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 12.
Instellen van een juridisch onderzoek naar de mogelijkheden om de heer Octaaf Van Eeckhout
te erkennen als gewezen burgemeester van Anzegem.
ZONDER VOORWERP (BEHANDELD ONDER PUNT 7.1)
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Namens de gemeenteraad

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Gemeentesecretaris Voorzitter


