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GEMEENTERAAD 3 APRIL  2014 – BEKNOPT VERSLAG 
 
Punt 1. 
Goedkeuring verslag gemeenteraad 18 maart 2014. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 2. Interne Zaken 
2.1. Bekrachtiging collegebesluit 18 maart 2014 m.b.t. ontwikkeling traject 
organisatiebeheersingssysteem. 
Alle lokale besturen in Vlaanderen worden in een tijdsspanne van 3 jaar doorgelicht door audit 
Vlaanderen (een nieuw agentschap binnen de administratie Vlaanderen dat hiervoor speciaal werd 
opgericht). Deze auditoren zullen het intern controlesysteem van de gemeente evalueren en nagaan of 
de organisatie en zijn diensten in voldoende mate beheerst wordt m.a.w. onder controle is. 
De externe auditor zal vooral volgende vragen stellen: 

1) Toon ons dat de je werkpunten in je organisatie en in je diensten kent en in het vizier houdt 
2) Toon ons dat  (en hoe) je erin slaagt om de werkpunten ook daadwerkelijk aan te pakken. 

De belangrijkste meerwaarde  van de audit zal er dan ook in bestaan om de lokale besturen aan te zetten 
zichzelf een spiegel voor te houden  en erin te kijken maar vooral ook om  hen te ondersteunen in het 
versterken en verbeteren van de eigen interne organisatie. 
Het bestuur wil bijgevolg nu zo snel mogelijk beginnen met het opzetten en implementeren van 
organisatiebeheersingssysteem. 
Dat dit een proces van lange duur wordt dat bovendien zeer arbeidsintensief zal zijn, hoeft geen betoog. 
Daarom werd beslist een traject voorop te stellen om alvast van start te gaan en een stuk een tijdspad te 
voorzien. Het gemeentebestuur wordt hierin ondersteund door WIVO, SBR en ECG (arrondissement 
Kortrijk). 
EENPARIG BEKRACHTIGD 
 
2.2. Intercommunale Leiedal: 
2.2.1. kennisname en goedkeuring agendapunten algemene vergadering van 27 mei 2014. 
2.2.2. goedkeuring wijziging statuten. 
2.2.3. aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van 27 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 Leiedal van 27  mei 2014.  
1.Verslag activiteiten in 2013 
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2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2013 
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor. 
4.Statutenwijziging, inclusief vastleggen bijlage met wederzijdse exclusieve dienstverlening 
5. Toetreding tot nieuwe beheersstructuur voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem 
6. Ontslag en benoeming extern deskundige – aktename. 
Wijziging statuten: 
Het nieuwe beleidsplan en wijzigingen in decreten en uitvoeringsbesluiten nopen de algemene 
vergadering tot een statutenwijziging. Het voorstel tot wijziging wordt minstens 90 dagen voor de 
algemene vergadering bezorgd. 
Een deel van de statutenwijziging betreft ook bijlage 2: wederzijdse exclusieve dienstverlening. De 
vennoten uit de groep gemeenten (reeks A) maken voorafgaand aan deze jaarvergadering over op welke 
wederzijdse exclusieve diensten zij beroep wensen te doen in de huidige beleidsperiode. Dit moet 
gebeuren aan de hand van een gemeenteraadsbeslissing (art. 4§2b in de statuten). Zij kunnen hun 
beslissing overmaken aan de hand van de aanstiplijst. 
De algemene vergadering houdt zich het recht voor diensten uit de lijst te verwijderen waarop te weinig 
vennoten beroep wensen te doen. 
GOEDGEKEURD 
 
2.2.3. aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van 27 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. 
Deze aanstellingsprocedure kan thans, ingevolge de wijziging van het decreet, voor alle algemene 
vergaderingen van de verdere legislatuur gedaan worden. De vertegenwoordiger mag geen bestuurder 
zijn, doch moet wel een gemeentelijk mandataris zijn.   
JEREMIE VANEECKHOUT, SCHEPEN BEVOEGD VOOR RUIMTELIJKE ORDENING, WONENDE 
STATIESTRAAT 79/0003 AAN TE DUIDEN ALS EFFECTIEF VERTEGENWOORDIGER NAMENS HET 
GEMEENTEBESTUUR OP DE   ALGEMENE VERGADERING VAN LEIEDAL VAN 27 MEI 2014 EN OP 
DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN LEIEDAL TIJDENS DE VERDERE DUUR VAN DE 
LEGISLATUUR 2013-2018. 

 

JOLANTA KOKOSZKO-STEVERLYNCK, GEMEENTERAADSLID – WONENDE 
BEUKENHOFSTRAAT 48 – 8570 ANZEGEM  AAN TE DUIDEN ALS PLAATSVERVANGEND 
VERTEGENWOORDIGER NAMENS HET GEMEENTEBESTUUR OP DE   ALGEMENE 
VERGADERING   VAN LEIEDAL VAN 27 MEI 2014 EN OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN 
LEIEDAL TIJDENS DE VERDERE DUUR VAN DE LEGISLATUUR 2013-2018. 

 
2.3. Intercommunale Imog: Kennisname en goedkeuring bijkomend agendapunt voor de algemene 
vergadering van 20 mei 2014. 
Op 25 maart 2014 ontving het gemeentebestuur een aangetekend schrijven van Imog waaruit blijkt dat er 
nog een bijkomend agendapunt op de algemene vergadering van 20 mei 2014 van Imog geplaatst werd. 
Formulering: BW2E wordt vzw. 
Op de algemene vergadering van 25 juni 2009 werd de feitelijke vereniging BW2E (Belgian Waste to 
Energy) opgericht. Imog trad toe, net zoals alle Vlaamse (10), Brusselse (1) en Waalse (4) 
verbrandingsinstallaties, (Intradel, IBW, ICDI, Ipalle, Brussel Energy, Bionerga, Isvag, Indaver, IVM, 
IVAGO, IVOO, Dalkia Knokke, IVBO en MIROM). Omwille van diverse redenen is het aangewezen dat de 
feitelijke vereniging, waarvan Imog lid is , het statuut van vzw aanneemt. Op de algemene vergadering 
van BW2E op 23 april 2014 zal een statutenwijziging worden voorgesteld. Overeenkomstig het decreet 
op de intergemeentelijke samenwerking dient dit voorgelegd aan de algemene vergadering. 
Gezien de gemeenteraad op 18 maart ll. reeds kennis nam van de agenda en deze goedkeurde, dient   
dit bijkomend punt nog ter kennisneming en goedkeuring voorgelegd aan de raad. 
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GOEDGEKEURD 
 
2.4. 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. 
Besproken in de werkgroep 20/3/2014 
GOEDGEKEURD 
 
Punt 3. Ruimtelijke Ordening 
Inrichtingsplan project Bekaertsite – Nieuwbouw van 46 assistentiewoningen – Goedkeuring 
De gemeenteraad keurde het inrichtingsplan van het inbreidingsproject van de vroegere bedrijfssite 
Bekaert Textiles in het centrum van Vichte goed in zitting van 5 maart 2001.  De belangrijkste opzet van 
dit project was een ontwikkeling ter versterking van de kern van Vichte en ter voorkoming dat een 
centraal gelegen gebied een kanker gaat vormen.  
Inmiddels is reeds fase 1 en fase 2 van het project voltooid, de aanleg van het parkeerplein gelegen aan 
de Beukenhofstraat deels gerealiseerd, de projectzone op de plaats van het voormalig restaurant 
Castelrey & ’t Spey gelegen aan de Kerkdreef ingevuld met een meergezinswoning en een polyvalente 
zaal ten behoeve van de onmiddellijk aanpalende school en fase 4 gerealiseerd voor het deel van de site 
gelegen aan Vichteplaats: een meergezinswoning met mogelijkheid van kantoren of handel op de 
gelijkvloerse verdieping werd opgericht. 
Het  inrichtingsplan werd gewijzigd op 12 december 2011 en 19 september 2012 om de resterende 
ruimte een invulling te geven aangepast aan de huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften op 
maat van de gemeente, met respect voor  de oorspronkelijke opzet van het inbreidingsproject en conform 
het stedenbouwkundig kader, de afspraken, voorschriften en het maximale gabariet zoals voorzien in het 
BPA nr. 16 – Vichte ‘Vichteplaats’ en het gemeentelijk beeldkwaliteitsplan. Deze invulling voorziet in 49 + 
28 seniorenflats met cafetaria/restaurant, een dienstencentrum en ruimte voor fitness/wellness. Deze 
assistentiewoningen zijn bestemd  om bewoond te worden door een of twee (minder)valide 65-plussers 
die zelfstandig wensen te wonen, maar facultatief een beroep willen doen op bepaalde zorgdiensten.  De 
bijhorende commerciële en gemeenschapsvoorzieningen zullen ook opengesteld worden voor de 
bevolking van Vichte en omgeving.Het project voorziet tevens  in boven- en ondergrondse 
parkeergelegenheden en fietsenstalling en de aanleg van publieke (verblijfs)ruimte met in het bijzonder 
een voetgangers- en fietsersdoorsteek die Vichteplaats verbindt met de Beukenhofstraat en de 
Kerkdreef. De nieuwe invulling werd besproken en gunstig geadviseerd door de Stuurgroep 
Bekaertinbreidingsproject in vergadering van 18 november 2011.   
Voorliggend inrichtingsplan omvat een aantal wijzigingen van dit nieuw te realiseren project zoals oa. een 
gewijzigde in- en uitrit van de ondergrondse garage, de loskoppeling van blokken A en B, een gewijzigde 
inplanting van de blokken, bovenste verdieping met drie assistentiewoningen van blok B werd verwijderd, 
aanpassing van terrassen, aantal parkeerplaatsen. 
Er wordt aan de raad voorgesteld om het voorliggende gewijzigd inrichtingspan goed te keuren. 
GOEDGEKEURD 
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Punt 4. Openbare Werken 
4.1. Verkaveling hoek Driesstraat/Nieuwstraat.  
4.1.1.Goedkeuren tracé van de wegenis.  
4.1.2.Goedkeuren ontwerp wegen- en rioleringswerken 
1. Tracé van de aan te leggen wegenis in de verkaveling  Driesstraat/Nieuwstraat. 
2. Ontwerp: bestek en plannen – opgemaakt door een studiebureau – voor het uitvoeren van de wegen- 

en rioolwerken. 

GOEDGEKEURD 
 

4.2. Assistentiewoningen Bekaertsite.  
4.2.1. Goedkeuren tracé van de wegenis. 
4.2.2. Goedkeuren ontwerp wegen- en rioleringswerken 
1. Tracé van de aan te leggen wegenis in het project Bekaertsite (bouwen assistentiewoningen). 
2. Ontwerp: bestek en plannen – opgemaakt door een studiebureau – voor het uitvoeren van de wegen- 

en rioolwerken. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 5. Patrimonium 
5.1. Goedkeuren ontwerpakte kosteloze overdracht van het gemeentelijk openbaar domein rond 
de meergezinswoningen in de Cottereel- en Cardijnstraat in functie van vervangbouw. 
Ontwerp akte tot kosteloze overdracht van 28a59ca grond, gelegen Cottereelstraat, gekadastreerd of 
gekadastreerd geweest als tuin, 6

de
 afdeling, Sie A nr. 453 Z, toebehorende aan de gemeente Anzegem, 

aan de coöperatieve vennootschap met een sociaal oogmerk Mijn Huis, Marktstraat 80, 8530 Harelbeke. 
De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder om de realisatie van een 
vervangbouw van het sociaal woonproject in de Cottereelstraat mogelijk te maken. De niet gebruikte 
grondoppervlakte wordt na realisatie van het woonproject terug overgedragen naar het openbaar domein 
van de gemeente Anzegem. 
GOEDGEKEURD 
 
5.2. Principiële beslissing tot verkoop deel groenzone KMO-zone Jagershoek I, zijde  
Krekelheedstraat. 
Verkopen van een deel van de groenzone KMO-zone Jagershoek (gelegen naast Krekelheedstraat 18). 
De verkoop gebeurt onderhands aan de meest biedende na publicatie. Als voorwaarde geldt dat de 
verhoogde berm als groenscherm moet behouden blijven, en dat – indien er een bufferbekken zou komen 
– een groene afsluiting moet geplaatst worden. 
PRINCIPIEEL GOEDGEKEURD 
 
5.3. Principiële beslissing tot ruiling van grond (deel groenzone) in de Koekuitweg. 
Ruilen van grond van het openbaar domein (deel groenzone) met grond van de aanvrager om via de 
Koekuitweg toegang te hebben tot hun perceel grond dat paalt aan het openbaar domein. 
Alle kosten van de ruiling vallen ten laste van de aanvrager.  
Na ruiling zal de aanvrager de bestemming ‘openbare groenzone’ moeten wijzigen naar ‘private uitweg’ 
via een verkavelingswijziging, mits schriftelijk akkoord van alle eigenaars van de verkaveling. 
PRINCIPIEEL GOEDGEKEURD 
 
5.4. Goedkeuren akte boven- en ondergrondse innemingen herinrichten Vichteplaats en 
rioolwerken in de Kerkdreef. 
Akte voor boven- en ondergrondse innemingen, zoals opgemaakt door het Comité tot Aankoop – Kortrijk 
als volgt: 

 een bovengronds inneming van 63ca, gelegen Kerkdreef, te nemen uit een perceel gekadastreerd of 
gekadastreerd als weg, 6

de
 afdeling, Sie B nr. 281 B met een totale oppervlakte volgens kadaster van 

50a (= inneming nr. 2 op het grondinnemingsplan) 
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 een bovengronds inneming van 01a41ca, gelegen Kanton Plaats, te nemen uit een perceel 
gekadastreerd of gekadastreerd als tuin, 6

de
 afdeling, Sie B nr. 253 B met een totale oppervlakte 

volgens kadaster van 20a60a (= inneming nr. 3 op het grondinnemingsplan); 

 een ondergrondse inneming van 58ca en een bovengronds inneming van 09ca met een 
erfdienstbaarheidszone van 05m breed en 25m lang, gelegen Kanton Plaats, te nemen uit een 
perceel gekadastreerd of gekadastreerd als weiland, 6

de
 afdeling, Sie B nr. 280 R met een totale 

oppervlakte volgens kadaster van 4ha81a97ca (= inneming nr. 4 op het grondinnemingsplan) 

 een bovengrondse inneming van 37a75ca, gelegen Kerkdreef, gekadastreerd of gekadastreerd als 
weg, 6

de
 afdeling, Sie B nr. 280/02 D met een totale oppervlakte volgens kadaster van 36a90ca (= 

inneming nr. 5 op het grondinnemingsplan); 

 een ondergrondse inneming van 33ca en een erfdienstbaarheidszone van 05m breed en 15m lang, 
gelegen Kanton Plaats, te nemen uit een perceel gekadastreerd of gekadastreerd als weiland, 6

de
 

afdeling, Sie B nr. 357 met een totale oppervlakte volgens kadaster van 1ha50a37ca (= inneming nr. 
6 op het grondinnemingsplan)  

mits een vergoeding van € 1.100,00 aan de eigenaars. De overdracht geschiedt om reden van openbaar 
nut, en meer in het bijzonder voor het herinrichten van de Vichteplaats en voor rioolwerken in de 
Kerkdreef. 
GOEDGEKEURD 
 
5.5. Goedkeuren bestek aankoop graafkraan op banden. Vaststellen wijze van gunnen. 
Bestek nr. GI/DG/PAT/267  voor het aankopen van een nieuwe graafkraan op banden voor een geraamd 
bedrag van € 120.000,00 incl. btw. 
Wijze van gunnen: algemene offerteaanvraag. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 6. Sport 
6.1. Goedkeuren overeenkomst tot structurele samenwerking met financiële inbreng tussen het 
Gemeentebestuur van Anzegem en vzw Koninklijke wielervereniging Yvegem Sportief – 
Ingooigem voor de duur van 1 mei 2014 tot en met 30 juni 2019. 
De gemeente Anzegem wenst Anzegemse ‘Topsportevenementen‘ maximaal te ondersteunen zoals 
reeds aangegeven in het meerjarenplan 2014-2019 en in het budget 2014. Het sportieve aspect van 
dergelijke organisaties kent een uitstraling tot ver buiten de gemeentegrenzen wat bijzonder interessant is 
voor de profilering van de gemeente. De wielerwedstrijd voor eliterenners met contract binnen  ‘Halle-
Ingooigem, Omloop van de Vlaamse gemeenschap, Grote Prijs Molecule‘ geniet niet alleen regionale 
maar ook nationale en zelfs internationale bekendheid. De mediabelangstelling (o.a. radio en tv) is 
aanzienlijk. Het lijkt dan ook bijna een evidentie om als gemeentebestuur op duurzame wijze en met een 
zekere continuïteit te participeren in deze wielerwedstrijd, wat zal bijdragen tot een extra positieve 
profilering van de gemeente en ook het sociale en maatschappelijke leven ten goede komen.  De 
wielerwedstrijd ‘Halle-Ingooigem, Omloop van de Vlaamse gemeenschap, Grote Prijs Molecule ‘ is 
bijgevolg een echte opportuniteit. 
In het kader van het beleidsitem 0740-40 ‘sportaanbod – extern beheer (gelijkblijvend beleid) – 
werkingssubsidies verenigingen werd 14850 euro voorzien. In overeenkomst met  VZW Koninklijke 
Wielervereniging Yvegem Sportief – Ingooigem werd een verlenging van de bestaande overeenkomst 
voor een termijn van 6 jaar opgesteld. 
Het gaat hier om een verlenging van de afgelopen overeenkomst waarbij de vereniging zich, onder 
andere verbindt om: 

 aan zijn activiteit een zo groot mogelijke bekendheid te geven via publiciteit op televisie, radio, 
digitale en gedrukte media 

 de naam van de gemeente Anzegem te verbinden aan de wielerwedstrijden en de naam van de 
gemeente Anzegem te vermelden op allerlei drukwerk, promotiemateriaal, aankondiging in media, 
aankomstplaats en langs het parcours 

 ruimte voorzien in het programmaboekje voor de gemeente Anzegem. 
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De gemeente Anzegem verbindt zich, onder andere tot het ter beschikking stellen van diensten en 
materialen: 

 inrichting en organisatie van aankomstplaats 

 opbouw podiumplaats 

 politiebegeleiding 

 nadars en andere logistieke ondersteuning. 
De gemeente Anzegem geeft jaarlijks een financiële ondersteuning van € 12.500 als tussenkomst in de 
kosten van de vereniging en voor zolang de vereniging de wielerwedstrijden volgens de voorwaarden 
blijft organiseren op het grondgebied van Anzegem. 
Gunstig advies Sportraad op 24 maart 2014. 
GOEDGEKEURD 
 
6.2 Goedkeuren overeenkomst tot structurele samenwerking met financiële inbreng tussen het 
Gemeentebestuur van Anzegem en vzw Koninklijke Sportvereniging Wiel in Wiel – Vichte voor de 
periode van 1 mei 2014 tot en met 30 september 2019. 
De ‘Grote Textielprijs – wielerwedstrijd voor beroepsrenners – Vichte‘ kan binnen zijn categorie 
beschouwd worden als van vrij hoog niveau en kan bogen op een sterk historisch verleden binnen de 
Vlaamse wielerwedstrijden. Dit jaarlijks sportief evenement ter gelegenheid van Vichte kermis, zorgt voor 
een levendige lokale gemeenschap en geniet niet alleen grote bekendheid in de gemeente maar ook in 
de ruimere regio en de media. Naar analogie met de wielerwedstrijd ‘Halle-Ingooigem, Omloop van de 
Vlaamse gemeenschap, Grote Prijs Molecule‘ draagt ook de ‘Grote Textielprijs‘ bij tot een extra profilering 
van de gemeente Anzegem. Het is dan ook niet meer dan logisch dat het gemeentebestuur zorgt voor 
een passende ondersteuning.   
In het kader van het beleidsitem 0740-40 ‘sportaanbod – extern beheer (gelijkblijvend beleid) – 
werkingssubsidies verenigingen werd 14850 euro voorzien. Er werd in overleg met vzw Koninklijke 
Sportvereniging Wiel in Wiel – Vichte een verlenging van de bestaande overeenkomst voor een termijn 
van 6 jaar opgesteld. 
Het gaat hier om een overeenkomst waarbij de vereniging zich, onder andere verbindt om: 

 aan zijn activiteit een zo groot mogelijke bekendheid te geven via publiciteit op televisie, radio, 
digitale en gedrukte media 

 de naam van de gemeente Anzegem te verbinden aan de wielerwedstrijden en de naam van de 
gemeente Anzegem te vermelden op allerlei drukwerk, promotiemateriaal, aankondiging in media, 
aankomstplaats en langs het parcours 

 ruimte voorzien in het programmaboekje voor de gemeente Anzegem. 
De gemeente Anzegem verbindt zich, onder andere tot het ter beschikking stellen van diensten en 
materialen: 

 inrichting en organisatie van aankomstplaats 

 opbouw podiumplaats 

 politiebegeleiding 

 nadars en andere logistieke ondersteuning. 
De gemeente Anzegem geeft jaarlijks een financiële ondersteuning van € 2.500 als tussenkomst in de 
kosten van de vereniging en voor zolang de vereniging de wielerwedstrijden volgens de voorwaarden 
blijft organiseren op het grondgebied van Anzegem – hierin zit ook de return, visibiliteit en extra 
profileringsmogelijkheid afkomstig van de al dan niet rechtstreekse verslaggeving op TV vervat. 
Gunstig advies Sportraad op 24 maart 2014. 
GOEDGEKEURD 
 
Punt 7. Gemeentelijke Vrijwillige Brandweergroep 
Advies definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer jaarrekeningen 2006 t.e.m. 2010. 
Op 10 februari 2014 ontving de gemeente vanwege FOD Binnenlandse Zaken (Civiele Veiligheid – 
forfaitaire bijdragen brandweer) een schrijven waarin het voorstel van definitieve berekening werd 
bezorgd van de forfaitaire kosten van de brandweer voor de jaren 2006 – 2010.  
Het schrijven werd overgemaakt aan de raadsheer van de gemeente om het advies van de 
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gemeenteraad op dit schrijven voor te bereiden. Op advies van de raadsheer werd er aan de gouverneur 
ook nog bijkomende toelichting opgevraagd aan de diensten van de gouverneur. Deze werd bezorgd en 
overgemaakt aan meester Declerck die er rekening mee kon houden.  
Het advies van de raadsman is negatief. De motivering van het negatief advies sluit vanzelfsprekend aan 
bij de motieven aangehaald in het lopende rechtsgeding. 
Voorgesteld wordt om het advies van de raadsheer te volgen en over te maken aan de FOD 
Binnenlandse Zaken. 
GOEDGEKEURD 
 
Punt 8. Mededelingen 
8.1. Mededeling omtrent toepassing huishoudelijk reglement gemeenteraad. 
8.2. Mededeling nopens de gemeentelijke financiën. 
 
Punt 9. Vragen van raadsleden 
9.1. Verkeersreglement snelheidsremmende maatregelen in de Stientjesstraat. 
Vraag omtrent miskenning minderheidsfractie door het college. 
WERD TOEGELICHT 
 
9.2. Vraag naar de vooruitzichten van de vrijwillige brandweerlieden na de hervorming. 
WERD TOEGELICHT 
 
9.3. Vraag naar de dreigende boete voor onvoldoende dakisolatie in de nieuwe 
gemeenteschool te Ingooigem. 
WERD TOEGELICHT 
 
9.4. Vragen omtrent de ontwikkeling van software voor de uitleendienst. 
WERD TOEGELICHT 
 
9.5. Vragen omtrent de realisatie van de verkaveling Hyboma (Steenovenstraat). 
WERD TOEGELICHT 
 
9.6. Vraag naar de veiligheid van de toren aan de Sint-Stefanuskerk. 
WERD TOEGELICHT 
 
9.7. Vraag omtrent de vergoeding van vrijwilligers. 
WERD TOEGELICHT 

 
Mondelinge Vragen 
 
9.8. Vraag i.v.m. bericht verspreid in Antonius-Eik m.b.t. het plaatsen van afvalzakken in de Sint-
Antoniusstraat bij huisnummer 56. 
WERD TOEGELICHT. 
 
9.9. Behoud bushokjes aan Sint-Vincentiusinstituut: 

1. Heeft de Lijn reeds een antwoord geformuleerd i.v.m. dit onderzoek?  Zo ja wat zijn 

hun bevindingen in deze? 

2. Worden er verder door het college nog initiatieven aan de dag gelegd om de bestaande 
halte te laten verplaatsen? 

WERD TOEGELICHT. 
 
9.10.Melding verzakking in dolomiet voetpad hoek N36/Deerlijkstraat. 
WORDT OPGEVOLGD. 
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9.11. uitrit Statieplein: riooldeksel ligt 8 cm dieper dan wegdek. Melding gevaar. 
WORDT OPGEVOLGD. 
 
Namens de gemeenteraad 
Waarnemend  gemeentesecretaris     De voorzitter 
Sonja Nuyttens        Stephan Titeca 

 


