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GEMEENTERAAD 12 NOVEMBER  2013 – BEKNOPT VERSLAG 
Toevoeging agendapunt bij hoogdringendheid 
Noodhulp Filipijnen 
GOEDGEKEURD 

Punt 1.  
Goedkeuring verslag gemeenteraad 1 oktober  2013. 
GOEDGEKEURD 
 
Punt 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
2.1. Leiedal – Buitengewone Algemene Vergadering van 10 december 2013. 
2.1.1. Kennisname en goedkeuren agendapunten. 
De Buitengewone Algemene Vergadering van Leiedal gaat door op dinsdag 10 december 2013 met 
volgende agenda: 
1. Beleidsplan 2014-2019 
2. Jaaractieplan 2014 
3. Begroting 2014 
4. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2014 
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. 
De statuten van Leiedal voorzien voorlopig nog niet dat een vertegenwoordiger kan aangeduid worden 
voor de ganse legislatuur zoals voorzien in de recente decreetswijziging. De statutenwijziging is pas 
voorzien voor 2014. Voorlopig zal dus nog per algemene vergadering een vertegenwoordiger en/of 
plaatsvervanger moeten aangeduid worden. Dit mag geen lid zijn van de raad van bestuur van 
Leiedal. 
GOEDGEKEURD 
 
2.1.2. Aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger. 
JEREMIE VANEECKHOUT, SCHEPEN – WONENDE STATIESTRAAT 79/0003 – 8571 
ANZEGEM, AAN TE DUIDEN ALS EFFECTIEF VERTEGENWOORDIGER  NAMENS HET 
GEMEENTEBESTUUR OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 
LEIEDAL VAN 10 DECEMBER 2013.  
 
JOLANTA STEVERLYNCK – KOKOSZKO, GEMEENTERAADSLID – WONENDE 
BEUKENHOFSTRAAT 48 – 8570 ANZEGEM, AAN TE DUIDEN ALS 
PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER  NAMENS HET GEMEENTEBESTUUR 
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OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN LEIEDAL VAN 10 
DECEMBER 2013. 
 
2.2. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem – Bijzondere Algemene 
Vergadering 17 december 2013. 
2.2.1. Kennisname en goedkeuring agendapunten. 
De Buitengewone Algemene Vergadering  van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld 
Wevelgem-Bissegem gaat door op dinsdag 17 december 2013 met volgende agenda: 
1. Bespreking van de recentste evolutie van de beheersherstructurering en de beoogde 
infrastructuurrenovatie; bespreking van de strategie, de geplande activiteiten en de begroting van de 
W.I.V. voor het jaar 2014; schorsing van de opvraging van de werkingsbijdrage van de gemeenten 
voor 2014; 
2. Benoeming door de vertegenwoordigers namens de gemeenten van een deskundige 
toegevoegd aan de bestuursorganen van de W.I.V. 
3. Correctie van het adres van de maatschappelijke zetel van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband naar “Grote Markt 54 8500 Kortrijk”. 
4. Varia. 
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. 
GOEDGEKEURD 
 
2.2.2. Aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger.  
De statuten van W.I.V. voorzien nog niet dat een vertegenwoordiger kan aangeduid worden voor de 
ganse legislatuur zoals voorzien in de recente decreetswijziging. Voorlopig zal dus nog per algemene 
vergadering een vertegenwoordiger en/of plaatsvervanger moeten aangeduid worden. Dit mag geen 
lid zijn van de raad van bestuur van W.I.V.. 
JOLANTA STEVERLYNCK-KOKOSZKO, GEMEENTERAADSLID – WONENDE 
BEUKENHOFSTRAAT 48 – 8570 ANZGEM,  AAN TE DUIDEN ALS VERTEGENWOORDIGER 
VAN DE GEMEENTE OP DE    BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 17 
DECEMBER 2013  VOOR DE WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE VLIEGVELD 
WEVELGEM-BISSEGEM (W.I.V.). 
 
RIK COLMAN, SCHEPEN – WONENDE KERKSTRAAT 24 – 8570 ANZEGEM, AAN TE DUIDEN 
ALS PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE OP DE 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 17 DECEMBER 2013  VOOR DE WEST-
VLAAMSE INTERCOMMUNALE VLIEGVELD WEVELGEM-BISSEGEM  (W.I.V.). 
 
2.3. Imog - Bijzondere Algemene Vergadering 17 december 2013. 
2.3.1. Kennisname en goedkeuring agendapunten. 
De Buitengewone Algemene Vergadering van de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare 
Gezondheid gaat door op dinsdag 17 december 2013 met volgende agenda: 
1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2014 
2. Begroting 2014 
3. Varia 
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. 
GOEDGEKEURD 
 
2.3.2. Aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger.  
De statuten van Imog voorzien nog niet dat een vertegenwoordiger kan aangeduid worden voor de 
ganse legislatuur zoals voorzien in de recente decreetswijziging. Voorlopig zal dus nog per algemene 
vergadering een vertegenwoordiger en/of plaatsvervanger moeten aangeduid worden. Dit mag geen 
lid zijn van de raad van bestuur van Imog. 
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GINO DEVOGELAERE, SCHEPEN – WONENDE KLIJTSTRAAT 4 – 8570 ANZEGEM, AAN 
TE DUIDEN ALS VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE OP DE   BUITENGEWONE 
ALGEMENE VERGADERING VAN  17 DECEMBER 2013 VOOR 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 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 17 
DECEMBER 2013 VOOR DE  INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR OPENBARE 
GEZONDHEID IN HET GEWEST KORTRIJK (IMOG). 
 
2.4. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen Psilon - 
algemene vergadering van 17 december 2013.    
2.4.1. Kennisname en goedkeuring agendapunten agenda buitengewone  
De buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematorium-
beheer Zuid-West-Vlaanderen gaat door op  17  december 2013 met volgende agenda: 
1. werkprogramma 2014 
2. begroting 2014 
3. financieel meerjarenplan 2013-2019 
4. verlenging mandaat deskundige K. Coenegrachts 

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. 
GOEDGEKEURD 
 
2.4.2. Aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger.  
De statuten van Psilon voorzien nog niet dat een vertegenwoordiger kan aangeduid worden voor de 
ganse legislatuur zoals voorzien in de recente decreetswijziging. Voorlopig zal dus nog per algemene 
vergadering een vertegenwoordiger en/of plaatsvervanger moeten aangeduid worden. Dit mag geen 
lid zijn van de raad van bestuur van Psilon. 
HET GEMEENTEBESTUUR VAN ANZEGEM STELT JOLANTA STEVERLYNCK – 
KOKOSZKO, GEMEENTERAADSLID – WONENDE BEUKENHOFSTRAAT 48 – 8570 
ANZEGEM AAN, BESCHIKKEND OVER 694 STEMMEN,  ALS VERTEGENWOORDIGER 
VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 17 DECEMBER 2013 VAN 
DE  INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR CREMATORIUMBEHEER IN ZUID-
WEST-VLAANDEREN, PSILON. 
 
HET GEMEENTEBESTUUR VAN ANZEGEM STELT   MIA TACK-DEFOIRDT, SCHEPEN – 
WONENDE ELF NOVEMBERLAAN 79 – 8570 ANZEGEM  AAN, BESCHIKKEND OVER 
694 STEMMEN,  ALS PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER VOOR DE 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP  17  DECEMBER 2013 VAN DE  
INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR CREMATORIUMBEHEER IN ZUID-WEST-
VLAANDEREN, PSILON. 
 
2.5. Gaselwest – Buitengewone Algemene Vergadering van 18 december 2013. 
2.5.1. Kennisname en goedkeuring agendapunten. 
GOEDGEKEURD 
 
2.5.2. Goedkeuring statutenwijziging. 
De Buitengewone Algemene Vergadering van Gaselwest gaat door op woensdag 18 december 2013 
met volgende agenda: 
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1. Statutenwijzigingen - Goedkeuring 
2. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 

2014 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2014  
3. Uitkering voorschot op dividend 2013 – Bekrachtiging 
4. Volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis - Bekrachtiging 
5. Statutaire benoemingen 
6. Statutaire mededelingen. 

De statutenwijziging die ter goedkeuring voorligt, impliceert: 
• wijzigingen naar analogie met de andere Vlaamse gemengde distributienetbeheerders 

ingevolge de gedeeltelijke goedkeuring van hun vorige statutenwijzigingen op de algemene 
vergaderingen van juni 2012 (regularisatie: artikel 12 punten 2 en 5 en artikel 13);  

• wijzigingen in overeenstemming met het vernieuwde artikel 3.1.17. van het Energiebesluit 
(corporate governance comité: artikel 16bis); 

• aanpassingen naar analogie met de andere Vlaamse gemengde distributienetbeheerders 
inzake publicatie van overzichtslijsten van de genomen beslissingen van de bestuursorganen 
op de website en de elektronische terbeschikkingstelling van de notulen en stukken aan 
gemeentebesturen (artikelen 20bis, 22 en 27 lid C.); 

• de uitbreiding van de bestaande vrijstelling belastingheffing door de deelnemers op de 
intercommunale vereniging tot de werkmaatschappij (artikel 38); 

• tekstverfijningen (artikel 18 punt 3 en artikel 24 punt 1 lid A, lid B en lid E); 
Voorgesteld wordt om de in zitting van  5 februari 2013 aangeduide vertegenwoordigers opdracht te 
geven om voormelde punten, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 
GOEDGEKEURD 
 
2.6. FIGGA – Buitengewone Algemene Vergadering van 18 december 2013. 
2.6.1. Kennisname en goedkeuring agendapunten. 
De Buitengewone Algemene Vergadering van FIGGA gaat door op woensdag 18 december 2013 met 
volgende agenda : 
1. Strategie voor het boekjaar 2014 
2. Begroting over het boekjaar 2014 en meerjarenbegroting 
3. Statutaire benoemingen en mededelingen 
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.  
GOEDGEKEURD 
 
2.6.2. Aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger.  
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.   
De statuten van FIGGA voorzien nog niet dat een vertegenwoordiger kan aangeduid worden voor de 
ganse legislatuur zoals voorzien in de recente decreetswijziging. Voorlopig zal dus nog per algemene 
vergadering een vertegenwoordiger en/of plaatsvervanger moeten aangeduid worden. Dit mag geen 
lid zijn van de raad van bestuur van FIGGA. 
JOHAN DELRUE,  SCHEPEN -  WONENDE TE  KERKSTRAAT 131 – 8570 ANZEGEM, 
AAN TE DUIDEN ALS EFFECTIEF VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE  
 
RIK COLMAN, SCHEPEN, WONENDE TE KERKSTRAAT 24 – 8570 ANZEGEM, AAN TE 
DUIDEN ALS PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE 
OM DEEL TE NEMEN AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 
FIGGA OP WOENSDAG 18 DECEMBER 2013. 
 
2.7. Algemene Bekkenvergadering 
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Bekrachtiging collegebesluit van 19 september 2013 m.b.t.: 
• Aanduiding van een effectief lid (mandataris) als afgevaardigde. 
• Aanduiding van een plaatsvervangend lid (mandataris of ambtenaar). 
• Voordracht van een kandidaat voor het bekkenbureau 
• Aanstelling van een ambtelijk contactpersoon. 

Onlangs verscheen het wijzigingsdecreet van 19 juli 2013 (wijziging aan decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid). Hierin werd een vereenvoudiging van de planning, de 
overlegstructuren en de procedures van het integraal waterbeleid beoogd. Zo werd het 
deelbekkenniveau geïntegreerd in het bekkenniveau, waardoor de waterschappen van vroeger 
werden afgeschaft als afzonderlijke overlegstructuur. 
De betrokkenheid van de lokale besturen wordt voortaan bewerkstelligd via de rechtstreekse 
vertegenwoordiging in de algemene bekkenvergadering en via een in het wijzigingsdecreet verankerd 
thematisch en gebiedsgericht overleg. Vlaanderen is opgedeeld in 11 rivierbekkens en de gemeente 
Anzegem valt binnen de grenzen van de bekkens: Leie en Bovenschelde. 
Op 19 september 2013 besliste het college onder voorbehoud van bekrachtiging door de 
gemeenteraad om de schepen bevoegd voor Openbare Werken  aan te duiden als effectief lid-
afgevaardigde in de algemene bekkenvergadering tijdens de legislatuur 2013-2018. Hij werd ook 
voorgedragen als kandidaat voor het bekkenbureau. Het diensthoofd Openbare Werken werd dan 
weer aangeduid als plaatsvervangend lid afgevaardigde van de algemene bekkenvergadering en ook 
als ambtelijk contactpersoon. 
De gemeenteraad wordt gevraagd deze aanstellingen te bekrachtigen (art.43 §2 – 5°GD) 
BEKRACHTIGD 
 
Punt 3. Financiën. 
3.1. Kennisgeving besluit van de Provinciegouverneur  van 15 oktober 2013 betreffende de 
goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2012 van het OCMW van Anzegem 
ER WERD KENNIS VAN GENOMEN 
 
3.2. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn: kennisgeving budgetwijziging nr 1 - 
2013. 
Een aantal kredietaanpassingen binnen het budget die niet door een interne kredietaanpassing 
kunnen worden doorgevoerd, worden voorgesteld bij budgetwijziging. 
Het ontwerp budgetwijziging OCMW werd voorgelegd aan het MAT op 23 september 2013 waarna 
positief advies werd verleend. De gemeentelijke toelage 
ER WERD KENNIS VAN GENOMEN 
 
3.3. Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk 
openbaar domein – goedkeuren verlenging van 1 januari 2014 tot 31 december 2016. 
Retributiereglement waarbij aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie wordt 
aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar 
domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar 
domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs 
gemeentewegen. Het retributiereglement wordt verlengd vanaf 1 januari 2014 tot 31 december 2016. 
GOEDGEKEURD 
 
Punt 4. Verkeer en mobiliteit. 
4.1. Principiële goedkeuring proefproject Zachte Ring. 
Het bestuur wenst met het project ‘zachte ring‘ een veilige ring tegen de buitengrenzen van het 
grondgebied van de gemeente en die alle deelgemeenten aandoet te verwezenlijken.  Er werd een 
voorlopig traject uitgestippeld over ongeveer 21 km. De ring zal een  netwerk van landelijke / trage 
wegen  volgen  waar de zachte (zwakke) weggebruiker absolute voorrang krijgt   (moet krijgen) op de 
auto of ander gemotoriseerd vervoer. Het principe van ‘stappen en trappen’ vormt een primordiaal 
uitgangspunt. Via deze ‘buitenring’ wordt ook een binnenweb gecreëerd, een fijnmazig netwerk van 
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veilige verbindingen  naar cruciale plaatsen en locaties, zoals scholen en alle kernen van de 
gemeente Anzegem. 
Aan deze ‘zachte ring’ worden zoveel mogelijk recreatieve, sportieve, educatieve, toeristische, 
ecologische, ed.... elementen verbonden. Er zullen langs deze ring ook doorsteken voorzien  worden 
met veilige verbindingen naar de regio. Er is belangstelling van een aantal hogere overheden (o.a. 
Provincie West-Vlaanderen, Westtoer, De Vlaamse Landmaatschappij...) om dit project  administratief, 
logistiek en of financieel te ondersteunen. Mogelijks komt dit project in aanmerking voor een PDPO-
project ter ondersteuning van de plattelandsontwikkeling. De uitvoering van dit project zal gefaseerd 
verlopen over meerdere jaren. Voorstel goedkeuring van dit proefproject. 
WERD PRINCIPIEEL GOEDGEKEURD 
 
4.2. Aanpassing algemeen gemeentelijk politiereglement. 
Voorgesteld wordt om volgende wijzigingen aan te brengen aan het algemeen gemeentelijk 
politiereglement van Anzegem: 

• Opname vijver Huttegem als visvijver (collegebesluit van 22 oktober 2013 en gunstig advies 
sportraad d.d. 21 oktober 2013) 

• Verbod oplaten wensballonnen in de eindejaarsperiode (zie ook besluit van de burgemeester 
van 19 december 2012) 

• Manier benadering brandpreventie (voorstel vanuit de  pre-operationele hulpverlingszone 
Fluvia) in het algemeen, voor kamers, horeca en dansgelegenheden. (collegebesluit 18 
november 2011) 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 5. Openbare Werken 
5.1. Verkaveling Ter Schabbe 
5.1.1. Goedkeuren tracé van de nieuw aan te leggen wegenis 
5.1.2. Goedkeuren ontwerp: bestek en plannen voor het uitvoeren van wegen- en rioolwerken 
5.1.3. Goedkeuren gemeenteaandeel 
5.1.4. Goedkeuren verleggen gedeelte voetweg nr. 44 tussen de Kerkstraat en Ter Schabbe 
1. Tracé van de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling in Ter Schabbe (Leiedal). 
2. Ontwerp: bestek en plannen – opgemaakt door  studiebureau Duynslaeger, Gentstraat 79  8530 

Harelbeke – voor het uitvoeren van de wegen- en rioolwerken. Er dient een voetpad aan één zijde 
van de weg in het doodlopend gedeelte (dwarsprofiel O-P) naar RVT Ter Berk toe voorzien te 
worden. 

3. Het gemeentelijk aandeel, in de kosten wordt geraamd op € 115.444,82 incl. Btw. 
4. Verleggen van een deel van voetweg nr. 44 gelegen te Anzegem tussen de Kerkstraat en Ter 

Schabbe, zoals getekend op het uittreksel van de atlas der buurtwegen opgemaakt d.d. 11 
december 2012  door de Provinciale Dienst Mobiliteit en Weginfrastructuur van West-Vlaanderen 
(dossiernummer 1002/2012/020/WEG83 – VW44). De kosten van de verharding van de verlegde 
voetweg vallen ten laste van de verkavelaar. Deze beslissing samen met het dossier voor 
goedkeuring over te maken aan de Deputatie. 

GOEDGEKEURD 
 
5.2.  Goedkeuren bestek vernieuwen voetpaden in woonwijk ’t Schaliënhof. Vaststellen wijze 
van gunnen. 
Bestek nr. OW/DG/ OW/DG/OW/216 ‘Vernieuwen voetpaden in wijk Schaliënhof’ goed te keuren. 
Raming: € 140.432,60 incl. btw. 
Wijze van gunnen: openbare aanbesteding. 
GOEDGEKEURD 
Punt 6. Patrimonium 
6.1. Principiële beslissing tot kosteloze overdracht van het gemeentelijk openbaar domein rond 
de meergezinswoningen in de Cottereel- en Cardijnstraat in functie van vervangbouw. 
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Kosteloze overdracht van grond (openbaar domein) rond de bestaande residenties ‘Cottereel’, 
Cottereelstraat en ‘Cardijn’, Cardijnstraat aan de sociale bouwmaatschappij Mijn Huis in functie van 
vervangbouw. Bij het indienen van het dossier  aanleg omgeving na de vervangbouw dient er een 
ruimte voor veilige speelelementen voorzien te worden. 
PRINCIPIEEL GOEDGEKEURD 
 
6.2. Goedkeuren huurovereenkomst tot tijdelijk verhuren deel gemeentelijke eigendom S. 
Streuvelsstraat 22. 
Overeenkomst tussen de gemeente Anzegem en Christophe Vantomme – Sophie Lecluyse, Pastoor 
Verrieststraat 41, 8570 Anzegem voor het tijdelijk verhuren van een deel van het gelijkvloers van de 
voormalige pastorie aan de S. Streuvelsstraat 22 aan een maandelijkse huurprijs van € 170,00. De 
huur eindigt in de maand dat er gestart wordt met de weg- en rioleringswerken op de N36.  Het 
verhuurd gedeelte van het goed zal dienstig zijn als winkel. 
GOEDGEKEURD 
6.3. Goedkeuren overeenkomst aankoopoptie/verkoopoptie nijverheidsgebouwen met burelen 
aan de Oudenaardestraat 104/106/108/110 ((site Byttebier). 
Overeenkomst aankoopoptie/verkoopoptie van de nijverheidsgebouwen met burelen aan de 
Oudenaardestraat 104/106/108/110 (site Byttebier). 
GOEDGEKEURD 
 
6.4. Bekrachtiging collegebesluit van 19 september 2013 houdende  verlenging proefproject 
verhuur refter gemeenteschool Ingooigem. 
Het college verklaarde zich op 12 februari 2013 principieel akkoord met het ontwerp van huishoudelijk 
reglement (+ contract) en stelde bij wijze van proef de verhuurtarieven vast  voor de verhuur van de 
refter bij de gemeenteschool Ingooigem.   
Alle verenigingen die de refter  wilden gebruiken dienden een waarborg (150 euro) + huurgeld (25 of 
250 euro) te betalen. Voor het poetsen van de zaal werd 50 euro aangerekend. 
In september werd dit project geëvalueerd en verfijnd (collegebesluit 19 september 2013).  Gelet op 
de gunstige evaluatie besliste het college het proefproject nog verder te laten lopen tot 31 augustus 
2014  mits volgende aanpassing van de (huur)prijzen:   
Tarief 1: 30 euro  (i.p.v. 25 euro) – tarief verenigingen (naar analogie met de Mensinde) 
Tarief 2: 120 euro (i.p.v. 250 euro) – tarief voor particulier gebruik. 
Poetsen zaal: 50 euro. 
Waarborg: 0 euro. 
Voorstel dit project verder te laten proefdraaien tot 31 augustus 2014 en het collegebesluit te 
bekrachtigen. 
WERD BEKRACHTIGD 
 
Punt 7. Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw 
7.1. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr.  5.2 – Weedries – ontwerp -  voorlopige 
vaststelling. 
De deputatie besliste op 22 december 2011 om het RUP nr. 5-1 – Weedries van goedkeuring te 
onthouden omwille van de te grote dynamiek die kan ontstaan door de functies die met het RUP 
worden toegelaten op de site. In het bijzonder worden de mogelijkheden voor kleinhandel te 
maximalistisch ingeschreven in de voorschriften en de ontwikkeling van een kleinhandelszone is een 
ongewenste ontwikkeling op deze plek. 
Op 1 januari 2012 besliste het College van Burgemeester en Schepenen de Intercommunale Leiedal – 
Kortrijk aan te stellen tot het herstarten van de planningsprocedure voor de opmaak van een 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de voormalige site slachthuis Weedries. 
Het voorontwerp werd voorlopig geadviseerd door de  GECORO op 26 juni 2013 en besproken in 
plenaire vergadering van 28 juni 2013. 
Het RUP wordt opgemaakt naar aanleiding van de vraag om het terrein een nieuwe invulling te geven 
die ruimtelijk aansluit bij de functies in de omgeving. Het omvat een bestemmingsplan en bijhorende 
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stedenbouwkundige voorschriften met als doelstelling het mogelijk maken van een reconversieproject 
op de site waar vroeger een slachthuis gevestigd was.  De site is gelegen aansluitend op de 
bebouwing van Anzegem Station, op de hoek gevormd door de Statiestraat en de Balthazarstraat. 
Het RUP beoogt de herbestemming tot een zone voor huisvesting, kleinhandel en lichte ambachtelijke 
activiteiten. Langs de Statiestraat wordt een invulling met gemengde functies op schaal van de 
omgeving voorzien m.n. wonen en functies die inpasbaar zijn in de woonomgeving zoals 
buurtondersteunende handel, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en 
gemeenschapsvoorzieningen. Op de achterliggende grond wordt kleinschalige lokale bedrijvigheid 
voorzien met een beperkt verkeersaantrekkend karakter 
Het komt aan de gemeenteraad toe om kennis te nemen van het ontwerp RUP en de adviezen en het 
RUP voorlopig te aanvaarden. 
WERD VOORLOPIG VASTGESTELD 
 
7.2.  Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (gecoro) – Wijziging gemeenteraadsbesluit van 
19 maart 2013 houdende vaststelling van de maatschappelijke geledingen voor de legislatuur 2013-
2018. 
Met het oog op een representatieve samenstelling van de gecoro en de recente opmerkingen van de 
deputatie over de samenstelling van de gecoro wordt voorgesteld om de afvaardiging uit de 
maatschappelijke geledingen aan te passen. Concreet wordt voorgesteld om de werkgevers en 
zelfstandigen tot één categorie met 4 afgevaardigden (en 4 plaatsvervangers) samen te voegen. De andere 
categorieën blijven gelijk. 
WIJZIGING GOEDGEKEURD 
 
Punt 8. Vrijwillige gemeentelijke Brandweergroep Anzegem 
Goedkeuring vacantverklaring bij bevordering van één betrekking van luitenant. 
Volgens het Grondreglement (artikel 6) omvat het kader o.a.: 
• 1 kapitein-dienstchef en 
• 3 luitenanten of onderluitenanten 
Het huidige officierenkader bestaat momenteel uit 1 kapitein-dienstchef en 2 luitenanten en 1 
onderluitenant.  Er kan dus één betrekking van luitenent vacant verklaard worden bij bevordering te 
begeven. 
Deze bevorderingsvoorwaarden zijn, conform Hoofdstuk III, afdeling 2 van het K.B. van 8 april 2003: 
Art. 41. De toegang tot de hogere graden dan die van onderluitenant vrijwilliger geschiedt bij 
bevordering. 
Art.42. Wanneer een bij bevordering toe te wijzen betrekking van Luitenant-vrijwilliger vacant 
verklaard wordt, worden de officieren -vrijwilligers van de dienst daarvan bij nota in kennis gesteld. In 
die nota worden de te vervullen voorwaarden alsmede de uiterste datum voor het indienen van de 
kandidaturen aangegeven. 
Elke kandidatuur moet per brief aan de Burgemeester gericht worden. 
Art.43. De officieren-vrijwilligers van de dienst mogen hun kandidaturen indienen voor elke vacant 
verklaarde betrekking van een hogere graad dan die van onderluitenant-vrijwilliger. 
Om toegang te hebben tot de graad van Luitenant-vrijwilliger moeten de kandidaten houder zijn van 
het brevet van officier, van het brevet van Technicus Brandvoorkoming en een gunstig verslag hebben 
verkregen van de officier-dienstchef. 
Art.44.§1  Bevorderd kunnen worden: 
1°. De kandidaten die houder zijn van de onmiddellijk lagere graad dan die van de vacant verklaarde 
betrekking en die ten minste 3 jaar graadanciënniteit tellen. 
2°. Bij gebrek aan onder 1° bedoelde kandidaten, de kandidaten die houder zijn van de onmiddellijk 
lagere graad dan die van de vacant verklaarde betrekking en die minder dan 3 jaren graadanciënniteit 
tellen. 
Gunstig advies brandweercommandant. 
GOEDGEKEURD 
 
Punt 9. Buitenschoolse kinderopvang. 



 
 

 
Beknopt Verslag 

 

 9/13 

Definitieve goedkeuring samenwerkingsovereenkomst gemeentebestuur/scholen inzake 
organisatie gemelde opvang in de plaatselijke basisscholen   
De gemeenteraad keurde op 1 oktober 2013 principieel de samenwerkingsovereenkomst goed tussen 
het gemeentebestuur en de scholen inzake de organisatie van de gemelde opvang in de plaatselijke 
basisscholen.  De raad ging in op de vraag van een raadslid van de minderheid om, vooraleer tot 
definitieve goedkeuring over te gaan,   een  overlegmoment te voorzien teneinde  deze overeenkomst  
in gezamenlijk en constructief overleg eventueel te verfijnen en waar nodig aan te passen. Deze 
bijeenkomst werd inmiddels belegd en het betrokken raadslid werd hierop uitgenodigd.    
Op deze vergadering werden een aantal bijkomende aanpassingen en verfijningen voorgesteld. Om 
de goede werking van de dienst niet te hypothekeren, wordt thans voorgesteld om de aangepaste 
samenwerkingsovereenkomst definitief goed te keuren. De overeenkomst kan dan ter ondertekening 
voorgelegd worden aan de scholen. 
Gunstig advies LOKA d.d. 23 september 2013. Aangepast ontwerp opnieuw doorgestuurd naar de 
leden van LOKA op 31 oktober 2013 + behandeld in de Stuurgroep LOKA op 30 oktober 2013. 
GOEDGEKEURD 
 
Punt goedgekeurd bij hoogdringendheid 
Toekennen van 500 euro noodhulp Filipijnen aan Artsen Zonder Grenzen 
GOEDGEKEURD 
 
Punt 10. Mededelingen. 
 
Punt 11. Punten door raadsleden gevraagd. 
11.1.  Ongelukkige opstelling plantbakken in de Statiestraat. Vraag stand van zaken? 
Beslissing om ze weg te laten nemen. 
In de GR van 28-05-13 heeft onze fractie gevraagd om de plantbakken in de Statiestraat  te laten 
verwijderen gezien ze daar werden geplaatst zonder nuttig doel en een gevaar vormen voor fietsers 
en voetgangers. 
De schepen heeft geantwoord dat de situatie wordt opgevolgd en dat er gewacht wordt op een 
beslissing daaromtrent door het Gewest of AWV.  
Is die beslissing nu uiteindelijk gevallen en kunnen de bakken worden verwijderd? 
 
In het verslag van de verkeerscommissie van 03-06-13 lezen wij dat er een voorstel bestaat om een 
inhaalverbod in te voeren op die plaats in de Statiestraat. De snelheid aldaar is nu reeds beperkt tot 
50 km/uur wat een inhaalverbod zinloos maakt. Trouwens er staan al genoeg verkeersborden langs 
de weg. 
BAKKEN ZULLEN WORDEN WEGGENOMEN 
 
11.2.Parkeerplaatsen Statieplein – wijziging blauwe zone – Intrekking collegebesluit tot  
beslissing van afschaffing blauwe zone op middenplein. 
In het verslag van het college van 15-10-13 lezen wij dat er beslist werd om de blauwe zone op het 
Statieplein, meer bepaald op het middenplein, af te schaffen. Daar zou permanent parkeren worden 
toegelaten. Hierdoor (na publicatie ervan in de pers) is fel protest ontstaan bij de plaatselijke 
handelaars die er terecht voor vrezen dat hun klanten niet meer in de mogelijkheid zullen zijn om hun 
voertuig voor het handelshuis te parkeren met verlies van klanten en inkomsten voor gevolg. 
 
Een door ons uitgevoerd onderzoek bracht aan het licht dat er zeer veel bewoners hun voertuig(gen) 
voor de woning parkeren op de plaatsen gereglementeerd als blauwe zone door gebruik te maken van 
hun bewonerskaart. Op die manier blijven er weinig plaatsen in deze zones die kunnen gebruikt 
worden door de klanten. Op donderdag 24-10-13 waren er vier parkeerplaatsen (onbeperkt parkeren) 
voor pendelaars vrij, en op vrijdag 25-10 waren er nog vijf plaatsen vrij, dus over gebrek is nog geen 
sprake. 
Bij de aanleg van het nieuwe Statieplein werd door het gemeentebestuur aan de handelaars  ten 
stelligste beloofd dat het middenplein blauwe zone zou worden en blijven. Immers door die werken 
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zijn er zestien bestaande parkeerplaatsen verdwenen. 
 
Ons onderzoek bracht eveneens aan het licht dat er op het grondgebied van de NMBS op het einde 
van het Statieplein links veel ruimte voor handen is waar parkeerplaatsen zouden kunnen gerealiseerd 
worden. Op de rechter strook gezien vanaf het Statieplein kunnen daar op zijn minst een twintigtal 
parkeerplaatsen worden aangelegd, en dit zonder veel kosten. Wij vragen dan ook aan het college om 
deze mogelijkheid te overwegen en de nodige contacten te willen leggen met het bestuur van de 
NMBS en/of INFRABEL om in samenspraak te kunnen overgaan tot de aanleg van een ruime 
parkeerplaats voor pendelaars, uiteraard zonder blauwe zone. (zie foto’s). 
 

  

  
 

  
 COLLEGEBESLUIT WERD NIET INGETROKKEN     
     
11.3. Snelheidsremmende elementen in de Stientjesstraat: vraag naar de rechtsgrond en 
vraag om goede verlichting. 
Wie besliste tot plaatsing van deze elementen? Wanneer? Is er een politiereglement? Wie niet weet 
dat die hindernis er is, moet ze in het donker gevaarlijk dicht naderen om ze op te merken. 
WERD TOEGELICHT 
 
11.4.Gevolgen van de in gebreke stelling van de gemeente door de bvba Matthys Equipment 
voor de verhindering van hun aankoop van de site Byttebier. 
Op de vorige gemeenteraad van 01.10.2013 nam de gemeenteraad, meerderheid tegen minderheid, 
tot de principiële beslissing tot aankoop van de nijverheidsgebouwen  met burelen gelegen te Vichte 
Oudenaardestraat 104/106/108/110, gemakkelijkheidshalve genoemd “site Byttebier”. 
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Per brief van 01.10.2013 wordt de gemeente Anzegem formeel in gebreke gesteld per gewone post, 
met een aangetekend schrijven en per mail door een ernstig kandidaat-koper : 

Het bedrijf voert aan sedert geruime tijd onderhandelingen te hebben gevoerd aangaande de 
koop van de site.  
Bovendien was er sprake van een mondelinge aankoop die enkel nog formeel op geschrift 
moest gesteld worden. Een voorontwerp werd gefinaliseerd tussen de instrumenterende 
notarissen en partijen. 
Evenwel , de druk van de gemeente de site te onteigenen, zorgt volgens de kandidaat-koper 
voor ongeoorloofde druk en rechtsonzekerheid in hoofde van beide partijen , verkoper en 
koper en houdt in hoofde van de gemeente machtsmisbruik uit. 
Volgens de kandidaat-koper maakt onder meer deze handelswijze een fout uit in hoofde van 
de gemeente, vooreerst omdat er geen onteigeningsplannen voorhanden zijn én omdat er 
geen afdoende onteigeningsnoodzaak voorhanden is.  
 
De koper weerhoudt aanzienlijke schade die hij lijdt door de gemeente onder meer ten 
gevolge van het ver gevorderd stadium van de onderhandelingen en gezien het gebrek aan 
rechtsgrond om tot onteigening  te gaan. 

1) Welk standpunt zal het huidig bestuur hier omtrent innemen en welke acties zal zij 
ondernemen ? 

2) Hoe valt het standpunt van de gemeente tot de principiële aankoop  van de site Byttebier te 
rijmen met een van haar beleidsdoelstellingen dat zij een bedrijfsvriendelijke gemeente wil 
zijn, maar toch de vestiging van een nieuw bedrijf op deze manier tegenwerkt en 
contraproductief handelt op deze manier. 

WERD BEHANDELD SAMEN MET AGENDAPUNT 6.3 
 

11.5.Waarschuwing voor maneuvers van de tegenpartij in het geschil met De Watergroep 
omtrent RioP. 
De gemeente heeft twee geschillen met De Watergroep inzake RioP. 
Een eerste betreft de individuele rekening van de gemeente bij RioP, waar volgens het contract 
tussen gemeente en De Watergroep de aankoopsom van 825.000 euro NIET in mindering genomen 
wordt, maar waar De Watergroep dit met allerlei buitencontractuele argumenten wel doet; dit kost de 
burgers van onze gemeente jaarlijks een pak intresten. In dit geschil werden door de gemeente en De 
Watergroep deskundigen aangesteld die tot een eensluidende interpretatie van het contract moesten 
komen, maar deze opdracht werd door de tegenpartij op een onfatsoenlijke wijze geboycot. 
 
Een tweede geschil betreft de storting van 619.000 euro, een gedeelte van de koopsom voor de 
riolering, door De Watergroep in de gemeentekas. De Watergroep wil dit niet meer doen na de 
beslissingen van de gemeente om uit te treden en nadien om die uittreding in te trekken. In deze zaak, 
die volgens de advocaat van de gemeente het best eerst gevoerd wordt en die door hem als vrij 
eenvoudig beschouwd wordt, loopt thans een procedure met verkorte debatten. 
 
Volgens de door ons ingeziene besluiten in deze procedure voert de tegenpartij een maneuver uit: zij 
mengt de twee geschillen, maakt er daardoor een ingewikkelde historie van en betwist dientengevolge 
ook de door onze advocaat ingestelde procedure. Het ligt voor de hand dat zij op deze manier 
onderuit probeert te komen aan een uitspraak ten gronde in het eerste geschil: zij zal een uitspraak in 
het tweede geschil beschouwen als een automatische beëindiging van het eerste geschil, hetgeen zij 
al een paar keer geprobeerd heeft. 
 
Indien het College nog altijd wil proberen tot een minnelijke schikking te komen, kunnen wij als 
compromisvoorstel suggereren: 
• de gemeente gaat ermee akkoord dat de aankoopsom van 825.000 euro in mindering gebracht 

wordt op de individuele rekening van de gemeente bij RioP (= toegeving van de gemeente) 
• de Watergroep rekent op deze koopsom echter geen intresten aan (= toegeving van De 

Watergroep) 
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• de Watergroep stort de resterende 619.000 euro op de rekening van de gemeente (=gevolg van 
beide toegevingen). 

WERD BESPROKEN 
 
11.6. Vraag naar de voorwaarden die aan de realisator van het overblijvende gedeelte van de 
Bekaertsite zullen opgelegd worden inzake: 
• de bewoningsdichtheid (aantal woongelegenheden en daaruit voortvloeiende 
omgevingsdruk) 
• de parkeergelegenheden (norm voor bewoners en bezoekers) en de verkeersafwikkeling 
• de afstand tot en de privacy voor en tegenover de huidige woongelegenheden. 
Tussen het College en de bouwheer heeft reeds meermaals overleg plaats gevonden. Welke eisen 
stelt het College en hoe speelt de bouwheer er op in? 
WERD BESPROKEN EN TOEGELICHT 
 
11.7. Mededeling in verband met voetweg 47 te Ingooigem. 
Het College werd door de raadsleden Yannick Ducatteeuw, Eddy Recour en Maurice Vanmarcke bij 
aangetekend schrijven van 4 september in gebreke gesteld voor het onmogelijk maken tot 
terugvorderen van de kosten voor de voetweg op het belanghebbende bedrijf Vandenbossche, dat die 
voetweg in eerste instantie verlegd en onbruikbaar gemaakt heeft. Het College deed dit met opzet, 
tegen de beslissing van de gemeenteraad in en ondanks de bevestiging van de gouverneur dat dit 
een zuiver gemeentelijke aangelegenheid betreft. 
 
De kosten die het College gemaakt heeft worden begroot op: 
werk = 4.480,00 euro 
materiaal = 1.902,25 euro 
adviesverstrekking en vaststellingen = 1.410,39 euro 
of in totaal 7.792,64 euro. 
 
De Eendrachtfractie zal alles in het werk stellen om zoveel mogelijk van dit bedrag voor de gemeente 
te recupereren. 
  
Deze zaak is geen uitschuiver van de Eendrachtfractie zoals burgemeester Van Marcke dit in de 
gemeenteraadszitting van 1 oktober 2013 voorstelde, maar een flagrante en fatsoenoverschrijdende 
vriendendienst vanwege het College met complete miskenning van de gemeenteraad. 
WERD MEDEGEDEELD 
 
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 Anne Marie Ampe vraagt:  
waarom de jubilarissen niet meer vermeld worden in Aktiv. 
 
Raadslid Greet Coucke heeft vernomen dat er gesprekken zouden zijn tussen de Brandweer van 
Deerlijk en Anzegem en vraagt wat daar precies van aan is. 
 
Raadslid Davy Demets vraagt: 
of het niet zou mogelijk zijn om vroeger de datum van de vergadering van de Commissie Ruimte te 
kennen gezien de drukke agenda’s van de leden en het toch interessanter is om met een voltallige 
commissie te vergaderen. De datum mag ook per e-mail medegedeeld worden. 
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Raadslid Greet Coucke heeft vastgesteld dat verschillende van de toeristische duidingsborden bevuild 
zijn wat o.a. een gevolg is van het schuine vlak aan deze borden. 
 
Bij toepassing van artikel 5 van het huishoudelijk reglement Gemeenteraad zal op deze mondelinge 
vragen ten laatste tegen de volgende zitting schriftelijk geantwoord worden. 

 
GESLOTEN ZITTING – GEHEIME STEMMING 
 
Punt 13. Vrijwillige gemeentelijke Brandweergroep Anzegem 
Verlenging aanstelling luitenant-geneesheer voor de duur van één jaar m.i.v. 1 november 2013. 
De huidige officier – luitenant-geneesheer - wordt op 9 oktober 2013 60 jaar. Volgens het 
grondreglement van de brandweer (art.23-2° ) eindigt de actieve loopbaan van de vrijwilligers bij de 
brandweer op de leeftijd van 60. 
Het koninklijk besluit van 21 januari 2013 tot wijziging van art. 23 van de bijlagen 2 en 3 van het 
koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van gemeentelijke reglementen 
betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten, voorziet echter dat deze 
leeftijdsgrens op verzoek van het lid-vrijwilliger kan uitgesteld worden tot de maand waarin hij de 
leeftijd van 65 bereikt, onder volgende minimale voorwaarden: 
1. Beschikken over een gunstig advies van de dienstchef 
2. Slagen in een cardiorespiratoire test, uitgevoerd door een specialist aangeduid door de 
arbeidsgeneesheer. 
Met zijn brief van 26 september 2013 vraagt de titularis om zijn loopbaan te verlengen bij de 
brandweer. De arbeidsgeneesheer duidde een specialist aan waarbij de vrijwilliger de 
cardiorespiratoire test heeft uitgevoerd. 

• e-mail d.d. 31 oktober 2013 van Dr Vincke – arbeidsgeneesheer – waaruit blijkt dat voldaan is 
aan de baplingen van het hogervermelde KB van 21 januari 2013; 

• Gunstig advies arbeidsgeneesheer d.d. 23 oktober 2013; 
• Gunstig advies brandweercommandant d.d. 30 oktober 2013. 

GOEDGEKEURD 
DE AANSTELLING ALS LUITENANT-GENEESHEER BIJ DE GEMEENTELIJKE VRIJWILLIGE 
BRANDWEERGROEP WORDT VERLENGD MET INGANG VAN 1 NOVEMBER 2013 VOOR DE 
DUUR VAN ÉÉN JAAR. 
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