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GEMEENTERAAD 18 MAART  2014 – BEKNOPT VERSLAG 
 
Punt 1. 
Goedkeuring verslag gemeenteraad 18 februari 2014. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 2. Algemeen bestuur 
2.1. Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (Imog):  
2.1.1. kennisname en goedkeuring agendapunten algemene vergadering van 20 mei 2014. 
2.1.2. goedkeuring wijziging statuten. 
2.1.3. aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van 20 mei 2014 en voor de algemene vergaderingen voor de resterende duur van de legislatuur 
2013-2018. 
De gemeenteraad kan kennis nemen van de agendapunten die zullen voorgelegd worden op de 
Algemene vergadering van Imog die doorgaat op dinsdag 20 mei 2014 met volgende agenda: 

1. Verslag van de raad van bestuur 
2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2013 
3. Verslag van de Commissaris-Revisor 
4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2013 
5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris-Revisor 
6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat 
7. Statutaire benoemingen 
8. Statutenwijziging cfr het decreet intergemeentelijke samenwerking 
9. Huldiging medewerker met 25 jaar dienst 
10. Toelichting activiteiten 2013 
11. Varia 

Het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordigers op deze jaarvergadering moet bepaald  
worden. 

Statutenwijziging: 
Op 18 januari 2013 heeft de Vlaamse Regering het decreet houdende wijziging van het decreet 
houdende intergemeentelijke samenwerking (DIS) bekrachtigd. De meeste wijzigingen traden in werking 
op 1 mei 2013. De wijzigingen met betrekking tot de elektronische terbeschikkingstelling van de 
verslagen aan de raadsleden zijn in werking getreden op 1 januari 2014. De statuten van Imog werden 
hieraan aangepast. 
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2.1.3. aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van 20 mei 2014 en voor de algemene vergaderingen voor de resterende duur van de legislatuur 
2013-2018. 
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. 
Thans mogen de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers aangesteld worden voor de 
vergadering van 20 mei 2014 en voor de algemene vergaderingen die nog zullen georganiseerd worden 
tijdens de verdere duur van de legislatuur 2013-2018. De vertegenwoordiger mag geen bestuurder zijn, 
doch moet wel een gemeentelijk mandataris zijn.   

GINO DEVOGELAERE, SCHEPEN – WONENDE KLIJTSTRAAT 4 – 8570 ANZEGEM, AAN 
TE DUIDEN ALS VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE OP DE ALGEMENE 
VERGADERING VAN 20 MEI 2014 EN VOOR DE ALGEMENE VERGADERINGEN VOOR DE 
RESTERENDE DUUR VAN DE LEGISLATUUR 2013-2018 VAN DE  INTERCOMMUNALE 
MAATSCHAPPIJ VOOR OPENBARE GEZONDHEID IN HET GEWEST KORTRIJK (IMOG). 
 
YOURI DEVLAMINCK, GEMEENTERAADSLID – WONENDE BEUKENHOFSTRAAT 110 – 
8570 ANZEGEM,  AAN TE DUIDEN ALS PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER 
VAN DE GEMEENTE OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 MEI 2014 EN VOOR DE 
ALGEMENE VERGADERINGEN VOOR DE RESTERENDE DUUR VAN DE LEGISLATUUR 
2013-2018 VAN DE  INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR OPENBARE 
GEZONDHEID IN HET GEWEST KORTRIJK (IMOG). 
 
2.2. Vlaamse Maatschappij  voor Watervoorziening: Voordracht van een kandidaat-P-bestuurder 
voor de P-diensten West-Vlaanderen. 
Op 13 juni 2014, dag van de jaarlijkse gewone algemene vergadering van De Watergroep – cvba 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, eindigt het mandaat als bestuurder van mevrouw Rosa 
Lernout-Martens. Dit mandaat is hernieuwbaar. In toepassing van art. 19§5 van de statuten moeten de 
vennoten van het provinciaal comité West-Vlaanderen en van het provinciaal comité RioP West-
Vlaanderen in gezamenlijke vergadering, twee kandidaten (1 vrouw en 1 man) voor een mandaat van 
bestuurder voordragen aan de Vlaamse Regering. Overeenkomstig artikel 43 par. 2, 5° behoort het tot de 
bevoegdheid van de gemeenteraad om te beslissen over de afvaardiging van de gemeente in 
instellingen, verenigingen en ondernemingen. Dit moet een gemeentelijk mandataris zijn. 

NIET GOEDGEKEURD 

 2.3. Aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad. 
Op 1 januari 2014 traden enkele wijzigingen van het gemeentedecreet in werking. Het gaat om 
bepalingen uit de wijzigingsdecreten van 29 juni 2012  die van kracht werden. Deze wijziging van het 
Gemeentedecreet beoogt geen wijzigingen aan de algemene uitgangspunten en principes van het 
decreet, maar voert bijsturingen door om de efficiëntie van het lokaal beleid verder te verbeteren. Het 
gaat om de volgende beleidsmaatregelen: de versterking van de lokale democratie, de versterking van 
het lokaal beheer en management en de modernisering en het wegwerken van anomalieën. 
Ingevolge de aanpassing zal de efficiëntie verhogen en wordt er bezuinigd op personeelsinzet, port- en 
reiskosten. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling dat de oproeping voor de gemeenteraad voortaan digitaal 
zal gebeuren. Deze digitale oproeping geldt dan bijgevolg als officiële uitnodiging. Enkel op uitdrukkelijk 
verzoek daartoe van het raadslid zal de oproeping per post opgestuurd worden of zal het raadslid de 
oproeping zelf kunnen ophalen op het gemeentehuis. Ook de notulen van de bijeenkomsten van het 
college zullen niet meer op papier bezorgd worden, maar via extranet beschikbaar gesteld.   Verder wordt 
de werking van de tuchtcommissie toegelicht. 

VERDAGING EENPARIG GOEDGEKEURD 
 
Punt 3. Patrimonium 

3.1. Goedkeuren ontwerpakte verkoop grond aan Borreberg. 
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Ontwerpakte, zoals opgemaakt door het Comité tot Aankoop, Hoveniersstraat 31, 8500 Kortrijk, voor het 
onderhands verkopen van 11a49ca grond, te nemen uit het perceel 1

ste
 afdeling, sectie A, 58D (met een 

totale oppervlakte van 32a57ca) aan de meest biedende na publicatie, mits de ontbindende voorwaarde 
dat binnen de 3 jaar na aankoop een huisvestingsproject gerealiseerd is. 
De schattingsprijs geldt als instelprijs.  
Alle kosten van de verkoop vallen ten laste van de koper(s). 

GOEDGEKEURD 

 
3.2. Goedkeuren akte van kosteloze overdracht wegenis en groenzones Bekaertsite – 
Kasselrijstraat naar het gemeentelijk openbaar domein. 
Akte van kosteloze overdracht van grond van de 2

de
 fase van het centrumproject Bekaertsite 

toebehorende aan de nv Hukor (ondernemingsnummer 0472.383.169), Wagenaarstraat 33, 8791 
Beveren-Leie als volgt: 

 06ca grond, gelegen Kasselrijstraat te nemen in het perceel gekadastreerd of gekadastreerd geweest 
als bouwgrond, 6

de
 afdeling, Sie B nr. 274 A2 met een oppervlakte volgens kadaster van 06ca, zijnde 

kavel 13 zoals aangeduid op het meetplan 

 13ca grond, gelegen Vichteplaats te nemen in het perceel gekadastreerd of gekadastreerd geweest 
als bouwgrond, 6

de
 afdeling, Sie B nr. 274 B2 met een oppervlakte volgens kadaster van 09ca, zijnde 

kavel 14 zoals aangeduid op het meetplan 

 01a69ca bouwgrond, gelegen Vichteplaats te nemen in het perceel gekadastreerd of gekadastreerd 
geweest als bouwgrond, 6

de
 afdeling, Sie B nr. 274 L3 met een oppervlakte volgens kadaster van 

01a72ca, zijnde kavel 6 zoals aangeduid op het meetplan 

 02a91ca grond, gelegen Statiestraat te nemen in het perceel gekadastreerd of gekadastreerd 
geweest als weg, 6

de
 afdeling, Sie B nr. 274 M3 met een oppervlakte volgens kadaster van 02a91ca, 

zijnde kavel 7 zoals aangeduid op het meetplan 

 33ca grond, gelegen Statiestraat te nemen in het perceel gekadastreerd of gekadastreerd geweest 
als bouwgrond, 6

de
 afdeling, Sie B nr. 274 P3 met een oppervlakte volgens kadaster van 33ca, zijnde 

kavel 9 zoals aangeduid op het meetplan 

 01ca grond, gelegen Statiestraat te nemen in het perceel gekadastreerd of gekadastreerd geweest 
als bouwgrond, 6

de
 afdeling, Sie B nr. 274 T3 met een oppervlakte volgens kadaster van 33ca, zijnde 

kavel 10 zoals aangeduid op het meetplan 

 12a20ca grond, gelegen Vichteplaats te nemen in het perceel gekadastreerd of gekadastreerd 
geweest als bouwgrond, 6

de
 afdeling, Sie B nr. 274 V3 met een oppervlakte volgens kadaster van 

07a46ca, zijnde kavel 11 zoals aangeduid op het meetplan; 

 09a64ca grond, gelegen Statiestraat te nemen in het perceel gekadastreerd of gekadastreerd 
geweest als bouwgrond, 6

de
 afdeling, Sie B nr. 274 X3 met een oppervlakte volgens kadaster van 

08a87ca, zijnde kavel 8 (voorheen gekend als deel van perceel nr. 274 R3) zoals aangeduid op het 
meetplan 

 07ca grond, gelegen Kasselrijstraat te nemen in het perceel gekadastreerd of gekadastreerd geweest 
als bouwgrond, 6

de
 afdeling, Sie B nr. 274 02 met een oppervlakte volgens kadaster van 07ca, zijnde 

kavel 12 zoals aangeduid op het meetplan. 
De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder de opname van de kavels 
in het gemeentelijk openbaar domein. 

GOEDGEKEURD 
 
3.3. Principiële beslissing tot verkoop 

 pastorie Vichte 

 wereldwinkel met bijhorende berging 

 pastorie Tiegem 

 kapel bij pastorie Tiegem 
Onderhandse verkoop na publicatie aan de meest biedende van volgende gemeentelijke eigendommen: 

 De pastorie van de parochie Sint-Stefanus, Cottereelstraat 12 en de bijhorende grond  

 De woning met bijhorende berging, Vichteplaats 42 en de bijhorende grond  
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 De pastorie van de parochie Sint-Arnoldus, Neerstraat 5 en de bijhorende grond  

 De kapel bij de pastorie Tiegem van de parochie Sint-Arnoldus, Neerstraat 5 en de bijhorende grond. 

PRINCIPIEEL GOEDGEKEURD 
 
Punt 4. Jeugd 
4.1. Monitorenvergoedingen: 
4.1.1. opheffen gemeenteraadsbesluit van 3 april 2007. 
4.1.2. vaststellen nieuwe monitorenvergoedingen met onmiddellijke ingang. 
De gemeenteraad stelde op 3 april 2007 een reglement op waarin de vergoedingen van de moni’s voor 
de speelplein- en grabbelpaswerking bepaald zijn.  Deze tarieven zijn aan herziening toe.  Daarom wordt 
gevraagd om dit reglement met onmiddellijke ingang op te heffen en een nieuw vergoedingsreglement 
vast te stellen. 
De laatste jaren had de Jeugddienst het immers zeer moeilijk om voldoende gemotiveerde moni’s te 
vinden. Vandaar ook de dringende vraag om de vergoedingen fors te verhogen en zo dit engagement 
heel wat aantrekkelijker te maken voor geïnteresseerde jongeren waarvan toch een hoge 
beschikbaarheid, enthousiasme en inzet verwacht wordt. 
Volgende vergoedingen worden voorgesteld: 
 

 ZONDER vormingsattest   MET vormingsattest   

HALVE DAG 19€ 20€ 

VOLLEDIGE DAG 29€ 30€ 

 
Voor wie vijf aaneensluitende dagen deeltneemt is er een extra Anzegembon t.w.v. 5€ voorzien. 
Meerjarenplan 2014-2019: actie nr. 1.3.1. 
Gunstig advies jeugdraad op 16 februari 2014. 

EENPARIG GOEDGEKEURD MITS AANPASSINGEN 
 
4.2. Goedkeuring afwijking gebruikersreglement jeugdlokalen voor leefweek Aspi’s Chiro 
Ingooigem periode 23  tot 28 maart 2014. 
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 23 tot en met 28 
maart 2014. 
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 16 februari 2014 verleende ook de jeugdraad gunstig advies voor de aanvraag van 
Chiromeisjes Ingooigem.   

EENPARIG GOEDGEKEURD 

 
Punt 5. Sport 
Interlokale vereniging “Burensportdienst”: Goedkeuren jaarverslag en jaarrekening 2013  
De gemeente Anzegem maakt deel uit van de interlokale vereniging “Burensportdienst” samen met 
volgende andere gemeenten en steden: Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Waregem, Wielsbeke en 
Zwevegem.  
Volgens artikel 15 en 16 van de overeenkomst van de interlokale vereniging “Burensportdienst” dient de 
rekening samen met het jaarverslag aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.  
De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraad gebeurt ter gelegenheid van de bespreking van het 
jaarverslag. 
Besproken door de Raad van Bestuur van de sportraad op 24 februari 2014. 

EENPARIG GOEDGEKEURD 

 
Punt 6. Mededelingen. 
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6.1. Schepen Noel Veys deelt mee dat er een ‘literaire driehoek’ tot stand werd gebracht, m.a.w. een 
samenwerkingsverband tussen Wielsbeke, Deerlijk en Anzegem, respectievelijk rond het oeuvre van en 
de musea gewijd aan de schrijvers André Demedts, René Declercq en Stijn Streuvels.  Het Andre 
Demedtshuis, het Declercqmuseum en het Lijsternest zullen verbonden zijn door middel van een 
fietsroute die overigens ook aansluit bij de Zachte Ring. 
Dit samenwerkingsverband wordt officieel bekrachtigd op dinsdag 13 mei 2014 met een persmoment en 
een receptie waarop de gemeenteraad nog officieel zal uitgenodigd worden. 
 
6.2. Schepen Jeremie Vaneeckhout deelt mee dat de nieuwe sportvloer halverwege mei zal geplaatst  
worden in de sportzaal en berging van het sport- en ontmoetingscentrum Torrebos, Tevens zullen er 
opfrissingswerken uitgevoerd worden in het sportcomplex , met name schilderwerken. 
 
6.3. Schepen Rik Colman doet  mededeling van het nieuwe vervoersplan van de NMBS dat op 17 
maart 2014 in het provinciehuis Boeverbos bekendgemaakt werd. Dit vervoersplan wordt van kracht in 
december 2014 en geldt in principe voor 3 jaar. Bijzonder interessant voor de gemeente is de inleg van 
een L-trein Kortrijk – Vichte – Anzegem – Oudenaarde - Eine - Zingem - Gavere/Asper- Eke/Nazareth - 
De Pinte – Gent-Eeklo. Dit impliceert een rechtstreekse verbinding tussen Vichte- Anzegem en Gent. 
Verder is er eerder minder positief nieuws m.b.t. de renovatie van het stationsgebouw Anzegem ( 
Statieplein). Dit project staat voorlopig nog niet op de planning. 
 
Punt 7. Agendapunt  gevraagd door raadsleden 
Vraag naar het standpunt van het college inzake de Milieuvergunningsaanvraag ingediend door 
bvba Flight 90, Marktstraat 67, 1745 Opwijk, om op de percelen gelegen, Oudenaardestraat 84, 
8570 Anzegem, tot exploitatie van een inrichting klasse 2 met als voorwerp Hoofdactiviteit: 
feestzaal en evenementenhal voor dansevenementen (Vlarem indelingsrubrieken: 32.1.2.; 32.2.2.). 

BEANTWOORD 
 
GESLOTEN ZITTING – GEHEIME STEMMING 
 
Punt 8. Vrijwillige Gemeentelijke Brandweergroep 
Aanvaarding ontslag effectief brandweerman met onmiddellijke ingang. 

HET ONTSLAG VAN EEN  BRANDWACHT VRIJWILLIGER  WERD AANVAARD MET 
INGANG VAN HEDEN. 
 
Punt 9. Algemeen bestuur. 
Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening): 

a) Aanduiding van de vertegenwoordigers namens de verschillende maatschappelijke 
geledingen, de effectieve en plaatsvervangende deskundigen en de voorzitter. 

b) Benoeming van de leden van de gecoro. 
De deputatie keurde de gemeenteraadsbeslissing van 3 september 2013 houdende hersamenstelling van 
de gecoro niet goed. In navolging hiervan besliste de gemeenteraad in zitting van 12 november 2013 de 
commissie als volgt samen te stellen: 

 aantal leden: 13 
A. Deskundigen 

 1 voorzitter-deskundige 

 3 deskundigen (andere dan de voorzitter) 
B. Maatschappelijke geledingen 

 1 vertegenwoordiger milieu- en natuurverenigingen 

 4 vertegenwoordigers werkgevers/zelfstandigen 

 2 vertegenwoordigers werknemers 

 2 vertegenwoordigers landbouwers 
C. secretaris (buiten de commissie - niet behorend tot de 13 leden). 
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Er wordt voorgesteld een beslissing te nemen omvattend de aanduiding van de vertegenwoordigers 
namens de verschillende maatschappelijke geledingen, de effectieve en plaatsvervangende deskundigen 
en de voorzitter en daarna de benoeming van de leden van de gecoro. 

DE SAMENSTELLING WERD EENPARIG GOEDGEKEURD 
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