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GEMEENTERAAD 10 DECEMBER   2013 – BEKNOPT VERSLAG 
Punt 1.  
Bekrachtiging besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 november 2013 
houdende aanstelling van een waarnemend gemeentesecretaris tijdens de afwezigheid van de 
titularis. 
WERD EENPARIG BEKRACHTIGD 
 
Punt 2.  
Goedkeuring verslag gemeenteraad van 12 november 2013. 
GOEDGEKEURD 
 
Punt 3. Financiën. 
3.1. Vaststellen budgetwijziging 2013-2. 

 
Gunstig advies M.A.T.  3 december 2013 
GOEDGEKEURD 
 
3.2. Verdeling toelagen toeristische promotie, gezin en welzijn, senioren, feesten en 
plechtigheden, sport, cultuur en ontspanningsverenigingen – dienstjaar 2013.  
Op basis van enerzijds het procedurereglement van 5 februari 1996 voor betoelaging gemeentelijke 
adviesraden, en anderzijds de jaarplannen 2013 wordt het voorstel van toekenning en verdeling van 

BW2013_02 BW2013_01 Verschil
Exploitatiebudget 339.264 1.372.177 -1.032.913

Uitgaven 13.715.244 13.345.385 369.859
Ontvangsten 14.054.508 14.717.562 -663.054

Investeringsbudget -5.075.967 -6.345.805 1.269.838
Uitgaven 6.179.231 7.537.433 -1.358.202
Ontvangsten 1.103.264 1.191.628 -88.364

Andere -1.896.405 -1.881.250 -15.155
Uitgaven 1.896.405 1.881.250 15.155
Ontvangsten 0 0 0

budgettair resultaat van het boekjaar -6.633.108 -6.854.878 221.770
gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar 10.946.329 11.418.683 -472.354
gecumuleerd budgettair resultaat 4.313.221 4.563.805 -250.584
bestemde gelden 0 0 0
resultaat op kasbasis 4.313.221 4.563.805 -250.584
autofinancieringsmarge -1.557.141 -509.073 -1.048.068
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toelagen voor toeristische promotie, gezin en welzijn, senioren, sport, cultuur, feesten en 
plechtigheden  en ontspanningsverenigingen ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
GOEDGEKEURD 
 
Punt 4. Algemeen Bestuur 
Goedkeuren wedstrijdreglement voor het bedenken van een slogan voor de gemeente 
Anzegem. 
Anzegem is op zoek naar een vlotte slogan die de gemeente perfect omschrijft en toeristisch 
ondersteunt. Hiervoor roepen we de hulp van de bevolking in. Creatieve burgers kunnen hun slagzin 
doorsturen tot 1 februari 2014.  
Alle voorstellen zullen aan een onafhankelijke jury anoniem worden voorgelegd. Wie de beste slogan 
bedenkt, krijgt hiervoor een Anzegembon t.w.v. 100 euro. 
GOEDGEKEURD 
 
Punt 5. Ruimtelijke Ordening 
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 19.2 – Douterloigne - ontwerp – definitieve 
vaststelling. 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt opgemaakt in navolging van het positief planologisch attest 
afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 november 2011  op 
naam van Douterloigne nv voor het betonbedrijf langs de Vichtsesteenweg.   
Het RUP voorziet in de planologische bestendiging van de bestaande bedrijfsactiviteiten op de 
noordelijke site gelegen langs de Vichtsesteenweg,  in het bijzonder worden de stedenbouwkundige 
voorschriften voor bebouwingsmogelijkheden en een landschappelijke buffer vastgelegd. 
 
Het RUP werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2013 en openbaar 
gemaakt van 12 juli 2013 tot en met 12 september 2013. Gedurende de periode van openbaarmaking 
werden bezwaren ingediend bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) en 
werd advies uitgebracht door de Deputatie van West –Vlaanderen en  de  Vlaamse overheid – 
Agentschap R-O Vlaanderen. De Gecoro heeft in vergadering van 30 oktober 2013  hiervan kennis 
genomen en een unaniem gunstig eindadvies uitgebracht waarin gevraagd wordt om rekening te 
houden met een aantal suggesties naar aanleiding van de bezwaren en adviezen. 
Er wordt aan de raad voorgesteld de bemerkingen, aanvullingen, voorgestelde aanpassingen, 
wijzigingen en suggesties gesteld in de uitgebrachte adviezen te onderschrijven en een eindbeslissing 
te nemen in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 19-2 Douterloigen. 
WERD VASTGESTELD 
 
Punt 6. Lokale Economie 
Goedkeuring reglement Anzegembon. 
Burgers die op zoek zijn naar het ideale geschenk zullen vanaf 16 december 2013 een Anzegembon 
bij het gemeentebestuur kunnen kopen. Deze bon kan dan bij een deelnemende plaatselijke 
handelaar naar keuze besteed worden. Met dit project wil het gemeentebestuur de lokale economie 
een duwtje in de rug geven.  Het project is budgetneutraal – het drukken van de bon zal evenwel 
voorzien worden op de post Locale Economie van het budget 2014. 
GOEDGEKEURD 
 
 
Punt 7. Patrimonium 
7.1. Goedkeuren bestek voor gezamenlijke aankoop door de gemeente (met inbegrip van de 
kerkfabrieken), het OCMW en de politiezone van elektrische energie voor hun installaties en 
gebouwen en de openbare verlichting.   Vaststellen wijze van gunnen. 
Het lopende leveringscontract voor elektriciteit met de huidige leverancier Eni gas & power nv eindigt 
op 31 december 2014. Er dient dus een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart te worden. 
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Eandis is opnieuw bereid, zoals de vorige keer, kosteloze bijstand te verlenen in het organiseren van 
een nieuwe samenaankoop van elektrische energie.  
 
Voor alle deelnemende gemeenten werd een eenvormig bestek opgemaakt, dat enerzijds als 
individueel dossier dient beschouwd te worden waarin de autonomie van elke gemeente ten volle 
wordt gerespecteerd, en anderzijds moet toelaten om door het globaal aanbesteden op hetzelfde 
ogenblik, een groepsvoordeel te bekomen. 
 
Het dossier voor de gezamenlijke aankoop door de gemeente (met inbegrip van de kerkfabrieken), het 
OCMW en de politiezone van elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en de openbare 
verlichting wordt ter goedkeuring voorgelegd. Hiertoe duidde de OCMW-raad d.d. 29 augustus 2013 
en de politieraad d.d. 17 september 2013 de gemeente aan als opdrachtgevend bestuur. 
 
Er wordt gekozen voor 100% groene energie. 
 
Het nieuwe contract neemt een aanvang vanaf het verlopen van het huidig contract, t.t.z. vanaf 1 
januari 2015 tot en met 31 december 2017 (niet opzegbaar).   
 
Wijze van gunnen: openbare aanbesteding. 
GOEDGEKEURD 
 
7.2. Goedkeuren bestek voor gezamenlijke aankoop door de gemeente (met inbegrip van de 
kerkfabrieken), het OCMW en de politiezone van gas voor hun installaties en gebouwen.  
Vaststellen wijze van gunnen. 
Het lopende leveringscontract voor gas met de huidige leverancier nv SPE-Luminus eindigt op 31 
december 2014. Er dient dus een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart te worden. 
 
Eandis is opnieuw bereid, zoals de vorige keer, kosteloze bijstand te verlenen in het organiseren van 
een nieuwe samenaankoop van gas.  
 
Voor alle deelnemende gemeenten werd een eenvormig bestek opgemaakt, dat enerzijds als 
individueel dossier dient beschouwd te worden waarin de autonomie van elke gemeente ten volle 
wordt gerespecteerd, en anderzijds moet toelaten om door het globaal aanbesteden op hetzelfde 
ogenblik, een groepsvoordeel te bekomen. 
 
Het dossier voor de gezamenlijke aankoop van gas door de gemeente (met inbegrip van de 
kerkfabrieken), het OCMW en de politiezone voor hun installaties en gebouwen wordt ter goedkeuring 
voorgelegd. Hiertoe duidde de OCMW-raad d.d. 29 augustus 2013 en de politieraad d.d. 17 
september 2013 de gemeente aan als opdrachtgevend bestuur. 
 
Het nieuwe contract neemt een aanvang vanaf het verlopen van het huidig contract, t.t.z. vanaf            
1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 (niet opzegbaar).   
 
Wijze van gunnen: openbare aanbesteding. 
GOEDGEKEURD 
 
Punt 8. Vrijwillige gemeentelijke Brandweergroep Anzegem 
Principiële beslissing tot 

• het bouwen van een nieuwe brandweerkazerne samen met gemeentebestuur Deerlijk 
op grondgebied Deerlijk 

• oprichting van een werkgroep ter begeleiding van de af te sluiten overeenkomst tussen 
gemeentebesturen Deerlijk en Anzegem 
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De brandweerinspectie kaartte in haar inspectiebezoeken van 25 juni 2009 en 2 oktober 2009 
verschillende aandachtspunten voor de brandweerkazernes van Deerlijk en Anzegem aan.  
Het gemeentebestuur van Deerlijk is vragende partij voor het bouwen van een nieuwe 
brandweerkazerne te Deerlijk en Anzegem heeft de wil opgevat om de tekortkomingen aan de 
brandweerkazerne weg te werken. Dientengevolge vonden de   burgemeesters van beide gemeenten 
elkaar in het idee om een gezamenlijke brandweerkazerne te bouwen. Als de twee kazernes 
samengevoegd worden, kunnen immers ernstige terugverdieneffecten gerealiseerd worden op termijn; 
deze bestaan uit het feit dat wanneer het rollend materieel wel doordacht wordt samengevoegd,  de 
vervanginvesteringen op termijn niet meer hoeven te gebeuren (in vergelijking met voor de fusie) en 
dat de investering in de nieuwe kazerne geheel of gedeeltelijk kan  terugverdiend worden. Tussen de 
twee korpsen  kunnen ook synergieën ontstaan (door bijvoorbeeld de specialiteiten – werkgroepen  
Rescue in Safe Conditions, Incidenten met Gevaarlijke Stoffen en Dienst 100).  Deze denkpiste van 
beide burgemeesters werd verder uitgewerkt door stedenbouwkundige ambtenaren en 
afgevaardigden van de hulpverleningszone Fluvia en een aantal scenario’s werden onderzocht die tot 
één locatie leidden in de omgeving van het kruispunt Belgiek. Dit voorgestelde principe van 
samenwerking werd naar voor gebracht door de beide burgemeesters en afgevaardigden van de 
hulpverleningszone Fluvia op 13 november 2013 op een informatievergadering waarop alle actieve en 
ereleden van beide brandweerkorpsen uitgenodigd werden. 
Thans wordt voorgesteld om een principiële beslissing te treffen tot het bouwen van een nieuwe 
brandweerkazerne samen met gemeentebestuur Deerlijk en wel op grondgebied Deerlijk en tot het 
oprichten van een werkgroep om dit dossier te begeleiden. 
• BOUW NIEUWE KAZERNE SAMEN MET DEERLIJK: PRINCIPIEEL GOEDGEKEURD. 
• OPRICHTEN WERKGROEP: PRINCIPIEEL GOEDGEKEURD. 
 
Punt 9. Cultuur 
Goedkeuren Cultuurnota Overleg Cultuur Regio Kortrijk 2014-2019. 
Eind 1994 werd onder impuls van de Intercommunale Leiedal een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Overleg Cultuur opgericht. Sindsdien werd de oorspronkelijke 
protocolovereenkomst al driemaal verlengd ( 1998-2002; 2003-2007; 2008-2013). Dit 
intergemeentelijk samenwerkingsverband is inmiddels uitgegroeid tot hét streekplatform rond culturele 
materies en wil in de toekomst zijn werking rond het afstemmen van het cultuuraanbod in de regio, de 
vrijetijdscommunicatie en de erfgoedzorg nog optimaliseren en bijstellen. 
In de omstandige Cultuurnota 2014-2019 die nu ter goedkeuring aan de partners-gemeentebesturen 
wordt voorgelegd worden de voornaamste ambities in 5 rubrieken verder concreet uitgewerkt. De 
financiële bijdrage voor het gemeentebestuur bedraagt € 0,30/inwoner/jaar ( te indexeren vanaf 2015). 
Deze nota werd gunstig geadviseerd in de algemene vergadering van de cultuurraad op 14 november 
2013. 
GOEDGEKEURD 
 
Punt 10. Toerisme 
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Toerisme en Recreatie met Westtoer 2014-2019. 
De gemeente werkt nauw samen met Westtoer op vlak van toerisme en recreatie. Deze 
samenwerking wordt vastgelegd in een meerjarige Samenwerkingsovereenkomst Toerisme en 
Recreatie 2014-2019; 
Net zoals vorige jaren wordt hiervoor een bijdrage gevraagd die wordt uitgesplitst in een structureel ( € 
1.090,09) en een promotioneel ( € 3.932,25) aandeel. Beide bedragen worden niet meer geïndexeerd 
gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst. 
De structurele bijdrage wordt gebruikt voor de werking van het regioteam, voor toeristische ICT-
toepassingen, voor regio-overstijgende marketinginitiatieven e.d. De promotionele bijdrage dient voor 
de regiocampagnes. 
Er wordt in tegenstelling tot wat eerder werd meegedeeld geen bijdrage meer  gevraagd van de 
gemeentelijke partners  voor de MICE-werking in de regio. Gemeentes in Zuid- en Midden West-
Vlaanderen kunnen hiertoe desgewenst afzonderlijk een bijdrage leveren op vraag van de vzw XIM  
(Kortrijk Regional Convention Bureau) zelf. 
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Het huidige voorstel van overeenkomst vervangt alle vroegere communicatie m.b.t. de 
samenwerkingsovereenkomst van de voormalige regiomanager van Toerisme Leiestreek  die niet 
onder handtekening van de voorzitter en de algemeen directeur van Westtoer werd gevoerd en 
impliceert meteen  ook de opheffing van  de gemeenteraadsbeslissingen  dienaangaande van 3 
september ll.  
Financiële repercussies: 
 
 Jaarlijkse gemeentelijke 

bijdrage voorzien in de huidige 
overeenkomst ( elk jaar 
geïndexeerd) 

Jaarlijkse gemeentelijke 
bijdrage voorzien in de 
overeenkomst 2014-2019 ( 
geen indexering meer)  

Luik structurele werking 
Westtoer 

1.411,19 euro 1.090,09 euro 

Promotioneel luik 3.345,83 euro 3.932,25 euro 
totaal 4.757,02 euro 5022,34 euro 
 
Voorgesteld wordt dat de gemeente zich verder engageert in de regionale toeristisch-recreatieve 
werking voor de periode 2014-2019. 
GOEDGEKEURD 
 
Punt 11. Sociaal Welzijn 
Logo Leieland. 
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 2014-2018. 
De gemeente doet al jaren een beroep op Logo voor de begeleiding van projecten m.b.t. lokaal 
gezondheidsbeleid. Om de beleidsdoelstelling “Anzegem kijkt vooruit” in het kader van gezondheid op 
een kwalitatieve manier te kunnen realiseren wordt voorgesteld om een samenwerkingsovereenkomst 
af te sluiten tussen LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg) Leieland en gemeente/OCMW Anzegem. 
De overeenkomst loopt voor een periode van 5 jaar met ingang van 1 januari  2014 en omvat 70 uren 
inhoudelijke ondersteuning en begeleiding. 
Vermits het gaat om een samenwerkingsverband met OCMW wordt voorgesteld om het urenpakket 
op te splitsen in ieder 35u alsook de kostprijs. 
Kostprijs: €1000 + €0,076/inwoner, komt op een totaal van €2042,57/jaar te delen door 2= €1021,29 
voor 2014 ten laste van de gemeente. 
Jaarlijks voorzien krediet vanaf 2014: €1200 (actie 7.4.1.) 
Gunstig advies Gezins- en Welzijnsraad d.d. 28 november 2013; 
Gunstig advies SeniorenAdviesraad d.d. 25 november 2013. 
GOEDGEKEURD 
 
Punt 12. Mededelingen 
 
Punt 13. Mondelinge vragen. 
Ingevolge gemeenteraadsbeslissing van  30 april 2013  – punt 2.2  ‘ Vaststellen huishoudelijk 
reglement Gemeenteraad  ‘ ( artikel 5  )  kunnen de raadsleden op het einde van de openbare zitting 
mondelinge vragen stellen. 

Raadslid Eddy Recour stelt een vraag i.v.m. de parkeerproblematiek Belsbruggestraat. 
 
Raadslid Greet Coucke stelt vast dat: 
de verslagen van de commissievergaderingen werden overgemaakt aan de gemeenteraadsleden. Ze 
vraagt om deze voortaan eerst ter goedkeuring voor te leggen aan de leden van de betrokken 
commissies en pas daarna – indien er geen opmerkingen worden uitgebracht – deze aan de 
gemeenteraadsleden te bezorgen 
 
Deze mondelinge vragen werden staande de vergadering beantwoord. 
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Punt 13. Punten gevraagd door raadsleden 
14.1. Principieel behoud van 2 containerparken. 
Schepen Devogelaere deelde op een commissievergadering mee dat  Imog er op aandringt dat 
Anzegem zich beperkt tot één containerpark in de plaats van twee.  
Nochtans is dit een dienst aan de bevolking die als gevolg heeft dat onze gemeente aan de kop staat 
wat sorteren en recycleren betreft in vergelijking met buurgemeenten.  
Een nieuwe uniek containerpark, al dan niet centraal gelegen, kan alleen maar drempelverhogend 
werken met alle gevolgen van dien. In het meerjarenplan kunnen de nodige kredieten voorzien 
worden om beide bestaande containerparken aan de noden aan te passen. 
AFGEVOERD 
 
14.2. Realiseren van een doorbraak in de discussie rond de site Beukenpark en het RUP 24-1 

KMO Mekeirleweg. 
Rond de site Beukenpark , gelegen achter de Beukenhofstraat 95, lopen op dit moment 3 procedures 
die onderling tegenstrijdig zijn: 

• een aanvraag tot verkavelingswijziging  voor het perceel Beukenhofstraat 95 met het oog op 
(onder meer) het opsplitsen van dit perceel in een stuk bouwgrond en een toegangsweg van 6 
m breed naar het achterliggend gebied voor milieubelastende industrie 

• op dit achterliggend industriegebied het project “Beukenpark” van GEM Corporation uit 
Merksem waarbij  een hal van 60x60m en een hoogte van 6,50m zou gebouwd worden met 
toegangsweg die in voornoemde verkaveling, en met een groene berm van 30 m breedte en 
3,50m hoogte tussen de hal en de bebouwing aan de Beukenhofstraat en het begin van de 
Mekeirleweg 

• het RUP 24.1 KMO Mekeirleweg waarvoor Leiedal  3 inrichtingsvoorstellen opmaakte; deze 
inrichtingsvoorstellen zijn alle 3 sterk verschillend van de lopende bouwaanvraag en twee van 
de drie zijn strijdig met de aanvraag tot verkavelingswijziging; bij één van de 
inrichtingsvoorstellen wordt de toegangsweg niet genomen naar de Beukenhofstraat maar 
naar de achterliggende Mekeirleweg 

Tenslotte hebben de buurtbewoners reeds herhaaldelijk te kennen gegeven dat om 
veiligheidsredenen een toegangsweg naar de Beukenhofstraat onaanvaardbaar is: hij zou uitkomen in 
een onoverzichtelijke bocht van de Beukenhofstraat. 
Teneinde orde te scheppen in deze tegenstrijdigheden stelt de Eendrachtfractie voor resoluut te 
kiezen voor inrichtingsvoorstel 3 van Leiedal, met eventueel nog een variante, waarbij de 
toegangsweg genomen en overeengekomen wordt langs de zuidelijke rand over de terreinen van 
Dovertex (Flanders Decoration Textiles) en West nv (Horeca Logistics) naar de Nijverheidslaan en de 
Mekeirleweg 
AFGEVOERD 
 
14.3. Beslissing tot de verkoop van  zoutzakjes op de containerparken 
Sinds 4 november kunnen de inwoners terecht op het containerpark van Imog in Harelbeke om zakjes 
strooizout aan te kopen in handige verpakkingen. Per zak van 25 kg betaal je € 6,40. Zo wordt het 
containerpark nog meer een loket voor de inwoner.  
Naar analogie met wat in Imog Harelbeke gebeurt, verzoekt de fractie Eendracht eenzelfde dienst 
voor haar inwoners aan te bieden op haar beide containerparken. 
GEEN STEMMING 
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