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GEMEENTERAAD 1 OKTOBER  2013 – BEKNOPT VERSLAG
Punt 1.
Goedkeuren verslag gemeenteraad van 3 september 2013.
GOEDGEKEURD

Punt 2. Financiën
2.1.Mededeling beslissing van de Provinciegouverneur d.d. 20 augustus 2013 samen met de
geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen nopens de jaarrekening over het boekjaar 2012
van de gemeente.
De jaarrekening 2012 werd goedgekeurd door de Provinciegouverneur bij besluit van 20 augustus
2013.  Deze beslissing dient  te worden meegedeeld aan de gemeenteraad.
KENNIS GENOMEN

2.2. Vaststellen budgetwijziging 2013 – 1.

BW2013_01 B2013 Verschil
Exploitatiebudget 1.372.177,46 1.372.177,46 0,00

Uitgaven 13.345.384,56 13.345.384,56 0,00
Ontvangsten 14.717.562,02 14.717.562,02 0,00

Investeringsbudget -6.345.805,00 -4.142.925,00 -2.202.880,00
Uitgaven 7.537.433,00 5.334.553,00 2.202.880,00
Ontvangsten 1.191.628,00 1.191.628,00 0,00

Andere -1.881.250,10 -1.881.250,10 0,00
Uitgaven 1.881.250,10 1.881.250,10 0,00
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

budgettair resultaat van het boekjaar -6.854.877,64 -4.651.997,64 -2.202.880,00
gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar 11.418.682,60 11.418.682,60 0,00
gecumuleerd budgettair resultaat 4.563.804,96 6.766.684,96 -2.202.880,00
bestemde gelden 0,00 0,00 0,00
resultaat op kasbasis 4.563.804,96 6.766.684,96 -2.202.880,00
autofinancieringsmarge -509.072,64 -509.072,64 0,00

VASTGESTELD
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2.3. Kerkfabrieken:
2.3.1. Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019

 Kerkfabriek Sint-Jan de Doper en Eligius
 Kerkfabriek Sint-Stefanus en Theodoricus
 Kerkfabriek Sint-Arnoldus
 Kerkfabriek Sint-Antonius
 Kerkfabriek Sint-Petrus
 Kerkfabriek Sint-Mattheus
 Kerkfabriek Sint-Theresia van het Kind Jezus

exploitatietoelage 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019

Sint-Jan-Baptist en
Eligius 57.086,90 64.675,00 65.675,00 66.775,00 67.945,00 69.025,00 391.181,90
Sint-Petrus 1.644,28 8.835,00 9.000,00 8.902,00 9.073,00 9.245,00 46.699,28
Sint-Stefanus en
Theodoricus 49.744,75 53.221,55 54.258,11 54.756,40 56.483,11 57.496,99 325.960,91
Sint-Antonius Abt 9.282,08 12.707,80 12.850,01 12.993,20 13.137,63 13.283,24 74.253,96
Sint-Arnoldus 17.945,39 31.090,00 31.673,00 32.268,00 32.878,00 33.535,00 179.389,39
Sint-Mattheus 3.488,54 9.494,00 9.904,00 10.319,00 10.740,00 11.167,00 55.112,54
Sint-Theresia van
het Kind Jezus 10.735,31 20.458,04 20.322,54 20.273,54 20.301,97 20.429,36 112.520,76

149.927,25 200.481,39 203.682,66 206.287,14 210.558,71 214.181,59 1.185.118,74

Investeringstoelage voor alle kerkbesturen: 0 euro voor de jaren 2014-2019.
Consensus in het overleg Centraal Kerkbestuur/Schepencollege op 12 juni 2013.
GOEDGEKEURD

2.3.2. Aktename budget 2014
 Kerkfabriek Sint-Jan de Doper en Eligius
 Kerkfabriek Sint-Stefanus en Theodoricus
 Kerkfabriek Sint-Arnoldus
 Kerkfabriek Sint-Antonius
 Kerkfabriek Sint-Petrus
 Kerkfabriek Sint-Mattheus
 Kerkfabriek Sint-Theresia van het Kind Jezus

De budgetten 2014 van de zeven Anzegemse kerkfabrieken werden gecoördineerd ingediend bij het
gemeentebestuur op  6 september 2013.
De artikelen 2, 3, 46, 47, 48 en 49 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten in het Vlaams gewest, gewijzigd bij decreet van 6
juli 2012, bepalen dat het budget van de kerkfabrieken onderworpen is aan de aktename door de
gemeenteraad.
Op  4 september 2013 verleende het erkend representatief orgaan  gunstig advies over deze
budgetten.
Wanneer het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag dat werd opgenomen in het
goedgekeurde meerjarenplan, moet de gemeenteraad enkel akte nemen binnen een termijn van 50
dagen die ingaat op de dag na het inkomen ervan.
Overleg CKB/CBS d.d. 12 juni 2013.
AKTE GENOMEN
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Punt 3. Algemeen Bestuur
3.1. Goedkeuren oprichting en samenstelling tuchtcommissie tijdens de legislatuur 2013-2018
Het gemeentebestuur wil werk maken van een performant personeelsbeleid. Personeelsleden moeten
worden beoordeeld op basis van hun output, niet op basis van formalismen.
De evaluatieprocedure die in 2013 terug opgestart werd en die een beter functioneren van de
personeelsleden tot doel heeft, wordt nu verdergezet. Dit impliceert o.a. het responsabiliseren van de
leidinggevenden in het behalen van resultaten. Er worden ook concrete doelen en verwachtingen
gesteld.  De organisatie van evaluatie- en functioneringsgesprekken verplicht het personeel om te
reflecteren over het eigen presteren en het functioneren van de dienst. Het is een formeel moment dat
voorbereid en opgevolgd wordt, waarvan een schriftelijke neerslag bestaat en waaraan achteraf kan
gerefereerd worden. Er wordt vastgesteld dat in het verleden aan onderpresteren weinig gevolg werd
gegeven.  Sommige diensten bleven draaien op uitstekende collega's die het ondermaats presteren
van andere medewerkers compenseerden. Dergelijke zaken moeten in de toekomst kunnen
aangepakt worden. Een van de instrumenten daartoe is een correcte toepassing van het
evaluatiebeleid waarbij het duidelijk moet zijn dat herhaaldelijk negatieve evaluaties  kunnen leiden tot
ontslag.   Dit geldt niet enkel voor de gewone personeelsleden (die geëvalueerd worden door hun
diensthoofd en zo mogelijk ook door een tweede evaluator) maar ook voor de decretale graden. De
bijzonder raadscommissie voor evaluatie van decretale graden is inmiddels vervangen door een
evaluatiecomité bestaande uit de leden van het schepencollege en de voorzitter van de
gemeenteraad. Deze samenstelling ligt dus vast. Dit orgaan zal evaluaties uitbrengen op basis van
een voorbereidend rapport, opgesteld door externe deskundige(n) in het personeelsbeleid.
Daarnaast en dan eerder om te kunnen optreden tegen tuchtvergrijpen, bestaat er ook een
tuchtprocedure (afd.V Gemeentedecreet). De aanstellende overheid treedt hier op als tuchtoverheid.
Voor de decretale graden en de leden van het M.A.T. die aangesteld worden door de gemeenteraad,
is de gemeenteraad dan ook de tuchtoverheid. Artikel 123 van het gemeentedecreet voorziet in de
oprichting van een tuchtcommissie die de tuchtbevoegdheid van de gemeenteraad uitoefent.  De
samenstelling van deze commissie gebeurt volgens de regels voor de samenstelling van de
gemeenteraadscommissies.
De verschillende politieke fracties werden inmiddels uitgenodigd om hun leden af te vaardigen.
Er dient ook een voorzitter aangeduid te worden die geen lid van het schepencollege mag zijn.
GOEDGEKEURD

3.2. Aktename samenstelling tuchtcommissie en aanduiden voorzitter.
AKTE GENOMEN VAN DE SAMENSTELLING
JOLANTA STEVERLYNCK-KOKOSZKO, gemeenteraadslid en wonende
Beukenhofstraat 48 – 8570 Anzegem, wordt aangeduid als voorzitter van de
Tuchtcommissie.
Punt 4. Milieu en Natuur
Goedkeuren beheerovereenkomst tussen Natuurpunt Krekel Anzegem en Gemeente Anzegem
betreffende het natuurbeheer van een eigendom van de gemeente Anzegem, gelegen nabij
Borreberg-Buurtpark De Steenoven.
Een gebied met oppervlakte van 3100 m² gelegen nabij Borreberg-Buurtpark De Steenoven,
eigendom van de gemeente Anzegem, werd sinds 2001 in gebruik genomen als vogelringzone, dit
gebruik werd in 2012 stopgezet.
Het gebied is ecologisch waardevol voor planten en insecten, en vraagt daarom een specifiek
natuurbeheer. Gezien het vroegere gebruik niet meer mogelijk is, is een beheer door Natuurpunt een
logische keuze.
Een beheerovereenkomst tussen Natuurpunt Krekel Anzegem en Gemeente Anzegem, gunstig
geadviseerd door de gemeentelijke minaraad, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
GOEDGEKEURD

Punt  5. Openbare Werken
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Princiepsbeslissing betreffende de herschaling van de onbevaarbare waterlopen van de 3de

categorie naar de 2de categorie.
Voorstel van de provincie van 16 april 2013 om de waterlopen van 3e categorie te herschalen naar 2e
categorie. Door de herschaling staat de provincie in voor de financiering van de kosten voor
onderhouds- /investeringswerken aan waterlopen en van de kosten van onderhoud, herstel en
exploitatie van de kunstwerken op die waterlopen 2e categorie
Het onderhoud en beheer moet gebeuren in nauw overleg met de aangelanden, en in het gepaste
seizoen. De gemeente zal hiertoe alle nodige informatie per waterloop overmaken aan de provincie.
PRINCIPIEEL GOEDGEKEURD

Punt 6. Patrimonium
6.1. Principiële beslissing tot aankoop van nijverheidsgebouwen met burelen, gelegen
Oudenaardestraat 104/106/108/110 (site Byttebier)
Aankoop van de nijverheidsgebouwen met burelen (site Byttebier) gelegen aan de Oudenaardestraat
104/106/108/110. Deze site biedt heel wat mogelijkheden biedt, zowel op korte als lange termijn, voor
het ontwikkelen en onderbrengen van gemeentelijke functies.
PRINCIPIEEL GOEDGEKEURD
6.2. Goedkeuren huurovereenkomst grond bij gemeenteloods Ingooigem.
Huren van grond (percelen 3de afdeling Sie C nrs 174 G, 174 W en 175 A met een totale oppervlakte
volgens meting van 64a80ca) gelegen achter de gemeenteloods Ingooigem, Ingooigemstraat 7 als
volgt:
 duur: 9 jaar met ingang van 1 januari 2013 en eindigt van rechtswege zonder dat een

stilzwijgende wederverhuring kan worden toegepast
 maandelijkse huurprijs: € 750,00 (gekoppeld aan de gezondheidsindex
 beide partijen kunnen jaarlijks een einde stellen aan de huurovereenkomst, mits toepassing van

een opzegtermijn van ten minste zes maanden.
De huur geschiedt om reden van openbaar nut, meer bepaald om het goed aan te wenden als
stapelplaats van goederen van de gemeentelijke diensten.
GOEDGEKEURD

Punt 7. Buitenschoolse Kinderopvang
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst gemeentebestuur/scholen inzake organisatie
gemelde opvang in de plaatselijke basisscholen
Vanaf 1 september 2013 organiseert het gemeentebestuur zelf de niet erkende, gemelde opvang in
de plaatselijke basisscholen.
Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt die besproken werd met deze scholen.
In deze overeenkomst staat o.a. vermeld dat de betrokken scholen op afgesproken tijdstippen een
geschikte opvangruimte dienen te voorzien en dat ze hiervoor in ruil een gemeenteljke bijdrage
ontvangen.
Er wordt voorgesteld om een extra financiële bijdrage toe te kennen aan de scholen die ingeschreven
personeel inzetten om de gemelde opvang te organiseren.
De pwa’ers en vrijwilligers die als begeleiding ingezet worden in de gemelde opvang worden betaald
door het gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur ontvangt dan weer de ouderbijdragen.
Advies LOKA d.d.23 september: gunstig.
PRINCIPIEEL GOEDGEKEURD – OPHEFFING m.i.v. schooljaar 2013-2014
Gemeenteraadsbesluit 5/9/2006 houdende vaststelling reglement tot het verstrekken
van een toelage aan scholen die zelf instaan voor de organisatie van kortstondige
naschoolse opvang mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd.

Punt 8. Punten gevraagd door raadsleden
8.1. Vraag naar het meedelen van de krachtlijnen voor de opmaak van een masterplan voor de
kern van de Heirweg.
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In het verslag van het College van Burgemeester en Schepenen van  20.08.2013 staat te lezen dat
Leiedal de opdracht krijgt een masterplan op te maken (schetsontwerp – voorontwerp – ontwerp) voor
de kern Heirweg via de klassiek methode, dus NIET met een workshop.
Er wordt eveneens aangegeven dat er verschillende noden, knelpunten en mogelijkheden zijn.

Hoe worden deze noden en knelpunten geïnventariseerd, welke noden en knelpunten worden er door
het college weerhouden en welke krachtlijnen worden er gesteld jegens Leiedal tot opmaak van een
masterplan voor de kern van de Heirweg ?
WERD TOEGELICHT

8.2. Desinformatie van het college i.v.m. de site Byttebier.
In de GR van 03-09-13 (punt 9.3) heeft onze fractie Eendracht enkele vragen gesteld i.v.m. de
mogelijke aankoop van het bedrijf  Byttebier-Michels in Vichte.
Onder andere werd gevraagd hoeveel de schattingsprijs bedroeg.
Op deze vraag werd door de bevoegde schepen geantwoord dat deze prijs nog niet gekend was.
Bij raadpleging van de inkomende post stellen wij vast dat landmeter Bart Degezelle de schattingsprijs
per brief heeft overgemaakt aan het college die het heeft ontvangen op 30-08-13 (vijf dagen voor de
raad).  De zaak Byttebier werd ook reeds behandeld in het college van 03-09-13 dus ook vóór de
raad.
Wij stellen ons de vraag waarom de schepen (en het voltallige college) in een openbare zitting van de
gemeenteraad  opzettelijk verkeerde informatie verschaft waardoor onze fractie misleidende
antwoorden krijgt?  Een leugentje om bestwil kunnen we goed begrijpen maar hier gaat het wel
degelijk om desinformatie waardoor onze fractie met een kluitje in het riet wordt gestuurd.
a) Graag enige uitleg over deze onorthodoxe werkwijze.
b) Is het mogelijk om nu de juiste schattingsprijs voor dit bedrijf te kunnen vernemen, en uiteindelijk

een antwoord te mogen ontvangen op de door onze fractie gestelde vragen in de gemeenteraad
van 03-09-13.

WERD TOEGELICHT

8.3. Intrekking van alle beslissingen genomen in punt 10 van de gemeenteraad van 3 september
2013.

Alle beslissingen genomen in punt 10 van de gemeenteraad van 3 september  2013 zijn onwettig:
 de beslissing over de stembrief waarmee alle stemmingen ineens verricht worden, is onwettig

omdat één stembrief voor alle stemmingen ineens bepaalde gemeenteraadsleden belet deel te
nemen aan stemmingen waarvoor geen enkel wettelijk beletsel tot deelname bestaat

 de aanstelling en de benoeming van de leden van de GECORO zijn gebeurd op een moment dat
de gemeenteraad niet meer in voldoende aantal aanwezig was om geldig te kunnen beslissen (11
raadsleden op 23 – artikel 26 eerste lid van het gemeentedecreet).

WERD AFGEVOERD

8.4. Aanduiding van de vertegenwoordigers namens de verschillende maatschappelijke
geledingen, de effectieve en plaatsvervangende deskundigen en de voorzitter van de GECORO:
8.4.a) Aanduiding van de afgevaardigde namens de maatschappelijke geleding milieu en natuur
8.4.b) Aanduiding van de eerste afgevaardigde namens de maatschappelijke geleding
zelfstandigen en diens plaatsvervanger
8.4.c) Aanduiding van de tweede afgevaardigde namens de maatschappelijke geleding
zelfstandigen en diens plaatsvervanger
8.4.d) Aanduiding van de eerste afgevaardigde namens de maatschappelijke geleding
werkgevers en diens plaatsvervanger
8.4.e) Aanduiding van de tweede afgevaardigde namens de maatschappelijke geleding
werkgevers en diens plaatsvervanger
8.4.f) Aanduiding van de eerste afgevaardigde namens de maatschappelijke geleding
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werknemers en diens plaatsvervanger
8.4.g) Aanduiding van de tweede afgevaardigde namens de maatschappelijke geleding
werknemers en diens plaatsvervanger
8.4.h) Aanduiding van de eerste afgevaardigde namens de maatschappelijke geleding
landbouwers en diens plaatsvervanger
8.4.i) Aanduiding van de tweede afgevaardigde namens de maatschappelijke geleding
landbouwers en diens plaatsvervanger
8.4.j) Aanduiding van de eerste effectieve deskundige
8.4.k) Aanduiding van de tweede effectieve deskundige
8.4.l) Aanduiding van de derde effectieve deskundige
8.4.m) Aanduiding van de vierde effectieve deskundige
8.4.n) Aanduiding van de voorzitter
8.4.o) Aanduiding van de plaatsvervanger van de eerste deskundige niet-voorzitter
8.4.p) Aanduiding van de plaatsvervanger van de tweede deskundige niet-voorzitter
8.4.q) Aanduiding van de plaatsvervanger van de derde deskundige niet-voorzitter
8.4.r) Aanduiding van de secretaris
Voor elk van deze stemmingen wordt een afzonderlijke stembrief opgemaakt; voor punt 2.n) en voor
punt 2.r) is er telkens slechts één kandidaat, voorgedragen door het College.  De 23
gemeenteraadsleden mogen aan alle stemmingen deelnemen behalve aan die waarbij artikel 27§1,1°
van toepassing is (verbod tot deelname aan stemmingen/beraadslagingen waar verwanten tot de
tweede graad bij betrokken zijn); voor raadslid Anne Marie Ampe is dat bij punt  2.b) en/of 2.c), voor
raadslid Jolanta Kokoszko is dat bij punt 2.j) en/of punt 2.k) en/of punt 2.l) en/of punt 2.m) en bij punt
2.n) . Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij punt 10 van de gemeenteraad van 3
september 2013.

8.5. Benoeming van de leden van de GECORO.
GEEN VERDERE BESPREKING OF BERAADSLAGING GEZIEN AFVOERING
AGENDAPUNT 8.3

Mededelingen

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:
 In de gemeenteraad van 02 juli 2013 onder punt 6.9 heeft onze fractie een beslissing gevraagd

tot NIET- opsplitsing van de redactieraad van Aktiv in een interne en een externe redactieraad.
Schepen Colman heeft toen uitstel gevraagd.
In de redactieraad van 09 juli 2013 werd meer uitleg verstrekt bij de werking van de redactieraad.
Er werd  bevestigd  dat in de interne redactieraad alleen ambtenaren en geen mensen van het
schepencollege zitten.
In het verslag van het college van 19 september 2013 onder punt 15 staat te lezen dat het
college de voorgestelde teksten van de redactieraad AKTIV heeft goedgekeurd.
Waar is de rol van de externe redactieraad dan gesitueerd  en hoe kan men deze contradictie
verklaren?

 In de gemeenteraad van 30 april 2013 werd bij agendapunt 10.7  gevraagd om een
parkeerverbod in te stellen voor voertuigen van meer dan 2,5 ton  aan weerszijden van het
infobord aan de Wortegemsesteenweg.  Na goedkeuring in de gemeenteraad werd in de
verkeerscommissie beslist om het parkeren aldaar fysiek onmogelijk te maken door het plaatsen
van een aantal houten catafootpaaltjes.
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Wanneer zullen deze beslissingen uitgevoerd worden?

Raadslid Greet Coucke:
 Vraagt om de in – en uitrit van de Kerkdreef met het kruispunt met de Beukenhofstraat die zeer

smal is aan te passen door mogelijks de direct aanpalende beplanting van het Beukenhof wat te
verwijderen.

BEANTWOORD TER ZITTING

Raadslid Maurice Vanmarcke:
 Vraagt welke criteria gehanteerd worden om de vergoedingen te bepalen die de vrijwilligers

krijgen die werken voor de gemeente.
BEANTWOORD TER ZITTING

Bij toepassing van artikel 5 van het huishoudelijk reglement Gemeenteraad zal op deze mondelinge
vragen ten laatste tegen de volgende zitting schriftelijk geantwoord worden.

Namens de gemeenteraad

Patrick Vandeputte Stephan Titeca
Gemeentesecretaris Voorzitter


