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Zitting van: 21 januari 2014

Aanwezig: Aanwezig de dames en heren:
Voorzitter : Stephan Titeca
Burgemeester: Claude Van Marcke
Schepenen: Rik Colman, Gino Devogelaere, Noël Veys, Jeremie Vaneeckhout, Johan

Delrue, Mia Tack-Defoirdt
Gemeenteraadsleden: Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau, Greet Coucke, Dirk

Tack, Anne Marie Heytens-Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Willy
Demeulemeester, Davy Demets, Yannick Ducatteeuw, Nicolas Duquesnoy,
Jolanta Steverlynck-Kokoszko, Youri Devlaminck, Twighi Detavernier

Waarnemend secretaris: Sonja Nuyttens

Wettelijk afwezig Gemeentesecretaris: Patrick Vandeputte
Wettelijk afwezig
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GEMEENTERAAD 21 JANUARI 2014 – BEKNOPT VERSLAG

Punt 1.
Goedkeuring verslag gemeenteraad 17 december 2013.
GOEDGEKEURD MITS AANPASSING 2.7

Punt 2. Patrimonium
Verkaveling Nieuwpoortstraat

 Goedkeuren tracé van de nieuw aan te leggen wegenis
 Goedkeuren ontwerp: bestek en plannen voor het uitvoeren van wegen- en rioolwerken

Het tracé van de wegenis wordt ter goedkeuring voorgelegd.
De wegenis bestaat uit een rijweg in asfalt van 5 meter breed. Aan weerszijden is er een voetpad voorzien.
Verder zijn er nog 10 parkeerplaatsen.
Het afvalwater wordt opgepompt naar de Nieuwpoortstraat.
Het regenwater wordt gebufferd in een ondergronds bufferbekken, dat voldoende groot is om een 20-jaarlijkse
bui op te vangen.
Het rioleringsconcept werd gunstig geadviseerd door RioP.
De percelen in blauw aangeduid ter hoogte van de groenzone zijn locaties voor nutscabines.
GOEDGEKEURD

Punt 3. Plaatselijke Openbare Bibliotheek
3.1. Goedkeuring gecoördineerd gebruikersreglement.
3.2. Goedkeuring reglement speel-o-theek.
De deputatie keurde op 11 april 2013  een richtlijn tarieven en termijnen openbaar bibliotheekwerk goed.

De raad van beheer adviseerde na bespreking in te gaan op de voorgestelde richtlijn. Dit advies werd
overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen ter verdere opvolging.

Lidmaatschap tot 17 jaar gratis
vanaf 18 jaar € 5,00
vanaf 60 jaar gratis

Media Aantal Uitleen-
termijn

Leengeld Verlenging Maningsgeld /
per dag
per materiaal

gedrukte
materialen

10 4 weken gratis 1x € 0,20
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Sedert 1 juli 2011 werd de speel-o-
theek ondergebracht in de P.O.B. Tot op heden werd echter nog geen gebruikersreglement goedgekeurd. Het is
aangewezen dat hiervan meteen ook werk wordt gemaakt. Beide gebruikersreglementen (bibliotheek en speel-
o-theek) werden inmiddels op elkaar afgestemd.

Gunstig advies raad van beheer P.O.B. op 7 november 2013
Gunstig advies LOKA d.d. 15 december 2013.
GOEDGEKEURD

3.2.Goedkeuring gebruikersreglement Speel-O-Theek
GOEDGEKEURD MITS AANPASSING SYSTEEM SCHADEVERGOEDING

Punt 4. Jeugd
Goedkeuring afwijking gebruikersreglement jeugdlokalen voor overnachtingen:
a) Aspi’s Chiro Zie-Zo-Zon periode 12 tot 16 februari 2014.
b) Scouts Tiegem periode 10 tot 15 februari 2014.
Twee jeugdverenigingen, nl. aspi’s Chiro Zie-Zo-Zon Anzegem en Scouts Tiegen, vroegen toelating   om met
een aantal personen te overnachten in respectievelijk het chiroheem gehuisvest in De Wortel en de
jeugdlokalen gevestigd aan Oostdorp 17 en 19. Het betreft volgende periodes:
12 tot en met 16 februari 2014 (Chiro Anzegem)
10 tot en met 15 februari 2014 (Scouts Tiegem).
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 stelden in 2013 al  een verslag met richtlijnen op en
de verzekering werd op de hoogte gebracht. Op 15 december verleende de jeugdraad gunstig advies voor de
aanvraag van aspi’s Chiro Anzegem. Voor de aanvraag van Scouts Tiegem werd het advies van de jeugdraad
schriftelijk ingewonnen. Er werden geen bezwaren ingediend.
GOEDGEKEURD

Punt 5. Verkeer en Veiligheid
Gemeenschapswacht:

a) Instelling dienst gemeenschapswachten.
b) Goedkeuren overeenkomst met de politiezone Mira
c) Goedkeuren overeenkomst met het PWA van Anzegem.

Conform de omzendbrief PREV 32  ligt de bevoegdheid tot oprichting van een dienst
gemeenschapswachten bij de gemeenteraad.  In het verleden hebben vier pwa-werknemers de cursus
‘gemeenschapswacht’ gevolgd op kosten van het PWA, dit om hun taken als gemachtigd opzichter verder te
mogen/kunnen uitoefenen in PWA-verband.
Het gemeentebestuur vindt het opportuun om de opgedane knowhow van deze personen ruimer te kunnen
benutten ten voordele van de veiligheid van de bevolking. Daarom wordt voorgesteld om een dienst
gemeenschapswachten op te richten. Hiertoe moet een overeenkomst met de politiezone Mira opgesteld
worden en aangezien   gemeenschapswachten hun taken ook in pwa-verband kunnen uitoefenen, is het
aangewezen ook een overeenkomst met het PWA van Anzegem goed te keuren.
GOEDGEKEURD

Punt 6. Gemeentelijk personeel.
Wijziging gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 strekkende tot verhoging bijdrage tweede
pensioenpijler voor contractuele medewerkers VIA-diensten.
De gemeenteraad besliste op 17 december l.l. om een verhoging van 1,8 % toe te kennen voor de 2°
pensioenpijler van de personeelsleden van de VIA-diensten.  Dit percentage hield rekening met een ruime
marge, kwestie van de toelage van 23.264,08 euro niet te overschrijden.

beeld en
geluid

10 4 weken gratis 1x € 0,20

IBL 1 4 weken € 1,00 niet € 0,20

speel-o-theek 3 4 weken gratis 1x € 0,20
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Vanuit GSD-V heeft men op 6 januari 2014 laten weten dat RSZPPO op heden geen kommagetallen aanvaardt.
Voor de 2° pensioenpijler kunnen de besturen die aangesloten zijn bij het RSZPPO/VVSG-systeem op dit
moment enkel kiezen tussen acht bijdragepercentages: 1 ;1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 %.
Er wordt bijgevolg voorgesteld om de verhoging door te voeren met 2%.  Het toegekende bedrag, nl. 23.264,08
euro, dekt deze verhoging nog.
Protocol van akkoord ACV-Openbare Diensten.
Gunstig advies M.A.T. d.d. 9 januari 2014.
GOEDGEKEURD

Punt 7. Mededelingen.

Punt 8. Punten gevraagd door raadsleden.
8.1.Onrechtmatige aanbreng van een rijbaanversmalling en bijhorende verkeersborden in de
Stientjesstraat te Anzegem.
BESPREKING - GEEN STEMMING

SCHEPEN JOHAN DELRUE VERLAAT DE VERGADERING
BEHANDELING IN BESLOTEN ZITTING WORDT BEVOLEN

8.2.Bouwovertredingen en ongeoorloofde handelingen van een Schepen.
GEEN STEMMING

OPENBARE ZITTING WORDT OPNIEUW BEVOLEN
SCHEPEN JOHAN DELRUE VERVOEGT ZICH OPNIEUW BIJ DE VERGADERING.

8.3.Beslissing tot het niet-aanplanten van een haag tussen rijweg en fietspad in de Landergemstraat.
GEEN STEMMING

8.4.vraag naar stand van zaken en vraag om verduidelijking omtrent de collegebeslissing van 10.12.2013
waarbij wordt gesteld dat het college een betere opvolging en controle van de uitvoering van
bouwwerken op de Gemeente Anzegem zal organiseren.
GEEN STEMMING

8.5.Mededeling inzake verkoop gemeentelijke eigendom en verzoek tot het hanteren van realistische
cijfers in het budget.
GEEN STEMMING

Behandeling 8.9 na 8.5

8.9.Vragen omtrent verkoop van de woning te Vichte, Vichteplaats 42 met het formuleren van
voorbehoud omtrent het gebruik van de garage van de woning door de gemeente Anzegem in functie
van de Oude Kerk en de Wereldwinkel
GEEN STEMMING

8.6. a. Vraag naar de procedurefout in verband met de Omleidingsweg rond Anzegem
8. 6.b. Voorstel om aan de Deputatie een verzoek te richten tot stopzetting van de procedure.
AFGEVOERD

8.7. Beslissing tot het behoud van de bushokjes aan het Sint-Vincentiusinstituut op de huidige plaats.
AFGEVOERD

8.8. Stand van zaken in geschil met RioP.
GEEN STEMMING
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GESLOTEN ZITTING – GEHEIME STEMMING

ER WORDT EENPARIG BESLIST OM PUNT 10 EERST TE BEHANDELEN

Punt 10. Gemeentelijke Vrijwillige Brandweergroep
Aanstellen van twee stagiairbrandweerlieden als effectief brandweerman met onmiddellijke ingang.
TWEE BRANDWEERMANNEN  WORDEN MET ONMIDDELLIJKE INGANG EFFECTIEF AANGESTELD BIJ
DE GEMEENTELIJKE VRIJWILLIGE BRANDWEERGROEP.

Punt 9. Algemeen bestuur.
Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening):
a) Aanduiding van de vertegenwoordigers namens de verschillende maatschappelijke geledingen,

de voorzitter-deskundige, de effectieve en plaatsvervangende deskundigen.
b) Benoeming van de leden van de gecoro.

RAADSLID JOLANTA STEVERLYNCK-KOKOSZKO VERLAAT DE VERGADERING.
DE FRACTIE EENDRACHT VERLAAT DE RAADSZITTING. DE BESPREKINGEN WORDEN STOPGEZET
EN DE ZITTING WORDT GESLOTEN.

Namens de gemeenteraad
Waarnemend gemeentesecretaris De voorzitter
Sonja Nuyttens Stephan Titeca


