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Punt 1.
Goedkeuren verslag gemeenteraad van 2 juli 2013.
GOEDGEKEURD

Punt 2. Algemeen Bestuur
2.1. Goedkeuring reglement gebruik logo door derden.
Het gemeentelijk logo is ontworpen in opdracht van het Anzegemse gemeentebestuur (zie
gemeenteraadsbeslissing van 4 september 2007) en daarom heeft het gemeentebestuur
automatisch het auteursrecht op dit logo. Dat betekent dat de gemeente Anzegem als enige dit werk
mag openbaar maken of vermenigvuldigen. Zonder toestemming van het gemeentebestuur mag het
logo dus niet worden gebruikt. Het is evenwel praktisch niet mogelijk om elke vraag van een ander
bestuur of van een vereniging apart aan de gemeenteraad voor te leggen. Dat leidt niet alleen tot
lange wachttijden (de gemeenteraad vergadert immers maar een keer per maand), maar het
betekent in de praktijk ook veel administratief werk en een verzwaring van de agenda’s.
Toch wil de gemeente Anzegem het gebruik van het logo toestaan bij activiteiten en evenementen die
ondersteund worden door het bestuur.
Om te vermijden dat de gemeenteraad voor elke aanvraag apart haar toestemming moet geven, wordt
voorgesteld om aan derden het gebruik van het gemeentelogo in het algemeen toe te staan voor
informatiemateriaal dat wordt aangemaakt in het kader van een samenwerkingsverband tussen een
overheid of vereniging en het gemeentebestuur.
Dat kan efficiënt met een algemeen besluit dat het gebruik van het logo toestaat voor alle
informatiemateriaal dat wordt aangemaakt in een samenwerkingsverband met de gemeente. Bij
twijfelgevallen is het dan het college van burgemeester en schepenen dat het laatste woord zal
hebben.
GOEDGEKEURD

2.2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - legislatuur 2013-2018:
2.2.1. Algemene vergaderingen Ethias. Aanduiden effectief en plaatsvervangend gemeentelijk
vertegenwoordiger.
De gemeente is lid van de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias. De vereniging heeft als
hoofddoel verzekeren. De laatste statutenwijziging dateert van 18 juni 2012.
Volgens artikel 6 van de statuten heeft de gemeente recht op een vertegenwoordiger in de algemene
vergadering. Deze hoeft geen gemeenteraadslid te zijn.
Naar aanleiding van de hernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2013 dient dit mandaat
hernieuwd te worden.
Op grond van artikel 43 §2, 5° van het gemeentedecreet valt dit onder de bevoegdheid van de
gemeenteraad.
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Op 7 mei 2013 duidde het college van burgemeester en schepenen – onder voorbehoud van
bekrachtiging door de gemeenteraad – volgende personen aan om de gemeente te
vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van Ethias:

 Youri Devlaminck,Beukenhostraat 110 – 8570 Anzegem, gemeenteraadslid, als effectief
vertegenwoordiger

 Johan Delrue, Kerkstraat 131 – 8570 anzegem, schepen bevoegd voor financiën, als
plaatsvervangend vertegenwoordiger

De gemeenteraad kan deze beslissing bekrachtigen.
BEKRACHTIGD

2.2.2.  Algemene vergaderingen Erkend Regionaal Samenwerkingsverband West-Vlaanderen –
ERSV. Aanduiden effectief en plaatsvervangend gemeentelijk afgevaardigde.
De gemeenteraad heeft op 11 oktober 2004 de toetreding van de gemeente tot de
vereniging zonder winstoogmerk “ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband West‐
Vlaanderen) goedgekeurd.
Het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband West‐Vlaanderen is de vzw die als juridische
hulpstructuur opereert in functie van de RESOC’s (regionaal sociaaleconomisch
overlegcomité) en de SERR’s (sociaaleconomische raad) van West‐Vlaanderen. Het ERSV
staat in voor het financieel beheer en het personeelsbeheer van de verschillende teams op
streekniveau. Via het ERSV worden de overkoepelende aspecten verbonden aan de werking
van RESOC en SERR op een efficiëntere manier aangepakt en zorgt het ervoor dat de
RESOC’s en SERR’s zich met de inhoud kunnen bezighouden en zich niet hoeven te verliezen
in organisatie en beheer. Het ERSV werd hiervoor erkend door de Vlaamse Regering. De
Provincie West‐Vlaanderen is de hoofdpartner voor wat betreft de financiering van deze
ondersteunende structuur.
Na de verkiezingen van 14 oktober 2012 wordt de gemeenteraad gevraagd een nieuwe
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen aan te stellen voor de ganse legislatuur
(2013 ‐ 2018). Op 9 april 2013 stelde het college onder voorbehoud van bekrachtiging door de
gemeenteraad, schepen Mia Tack-Defoirdt, Elf Novemberlaan  79 – 8570 Anzgem – bevoegd voor
Sociale Zaken - aan als effectief gemeentelijk vertegenwoordiger.
Er wordt voorgesteld om schepen Johan Delrue, Kerkstraat 131 – 8570 Anzegem, schepen voor
financiën en lokale economie, aan te stellen als plaatsvervanger.
GOEDGEKEURD

2.2.3. Raad van Bestuur Bosgroep Ijzer en Leie vzw: Bekrachtiging collegebesluit 14 mei 2013
houdende kandidaatstelling als bestuurslid.
Het gemeentebestuur ontving op 19 april 2013 een schrijven van Bosgroep Ijzer en Leie vzw met de
vraag of de gemeente zich kandidaat wenste te stellen om te zetelen in de raad van bestuur van deze
organisatie.  Het college van burgemeester en schepenen stelde zich op 14 mei 2013 kandidaat als
bestuurslid. De kandidatuur werd aanvaard op de raad van bestuur van de Bosgroep Ijzer en Leie vzw
op 10 juni 2013. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze kandidatuur te bekrachtigen.
DE COLLEGEBESLISSING VAN 14 MEI 2013 HOUDENDE KANDIDATUURSTELLING VAN DE
GEMEENTE ANZEGEM ALS BESTUURSLID IN DE BOSGROEP IJZER EN LEIE, WORDT
BEKRACHTIGD. RIK COLMAN, SCHEPEN – WONENDE KERKSTRAAT 24 – 8570 ANZEGEM,
VERTEGENWOORDIGT HET GEMEENTEBESTUUR TIJDENS DE KOMENDE 3 JAAR IN DE
RAAD VAN BESTUUR.

2.3. Gemeenteraadscommissies - legislatuur 2013-2018:
2.3.1. Gemeenteraadscommissie ‘Financiën en Algemene Zaken’:

 Aktename samenstelling
 Aanduiding voorzitter.



Beknopt Verslag

3/10

Het gemeentebestuur wenst bepaalde dossiers inzake ‘Financiën en Algemene Zaken’  te  bespreken
in een raadscommissie, dit vooraleer deze uiteindelijk aan de voltallige  gemeenteraad   ter
goedkeuring voor te leggen.
Daartoe werd op 2 juli l.l. beslist om een gemeenteraadscommissie ‘Financiën en Algemene Zaken’
op te richten. Ook de samenstelling van deze commissie werd geregeld op 2 juli 2013.

De mandaten in de commissie werden door de gemeenteraad evenredig verdeeld over de fracties
waaruit de gemeenteraad is samengesteld (systeem D’Hondt) en wel op basis van de voordrachten
die werden ingediend door de fracties. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk
van de kandidaat-commissieleden ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden
van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Niemand kan meer dan een
akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie.

In het reglement van orde van de gemeenteraad staat bepaald dat de gemeenteraad bevoegd is voor
het aanduiden van de voorzitter van de gemeenteraadscommissie. De voorzitter mag geen lid van het
schepencollege zijn.
VOORZITTER: JOLANTA STEVERLYNCK – KOKOSZKO, BEUKENHOFSTRAAT 48 –
8570 ANZEGEM, RAADSLID,
GOEDGEKEURD

2.3.2. Gemeenteraadscommissie ‘Mens’:
 Aktename samenstelling
 Aanduiding voorzitter.

Het gemeentebestuur wenst bepaalde dossiers betreffende het beleidsdomein ‘MENS’  te  bespreken
in een raadscommissie, dit vooraleer deze uiteindelijk aan de voltallige  gemeenteraad   ter
goedkeuring voor te leggen.
Daartoe werd op 2 juli l.l. beslist om een gemeenteraadscommissie ‘MENS’ op te richten. Ook de
samenstelling van deze commissie werd geregeld op 2 juli 2013.

De mandaten in de commissie werden door de gemeenteraad evenredig verdeeld over de fracties
waaruit de gemeenteraad is samengesteld (systeem D’Hondt) en wel op basis van de voordrachten
die werden ingediend door de fracties. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk
van de kandidaat-commissieleden ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden
van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Niemand kan meer dan een
akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie.

In het reglement van orde van de gemeenteraad staat bepaald dat de gemeenteraad bevoegd is voor
het aanduiden van de voorzitter van de gemeenteraadscommissie. De voorzitter mag geen lid van het
schepencollege zijn.
VOORZITTER: YOURI DEVLAMINCK, BEUKENHOFSTRAAT 110 – 8570 ANZEGEM,
RAADSLID,
GOEDGEKEURD

2.3.3. Gemeenteraadscommissie ‘Ruimte:
 Aktename samenstelling
 Aanduiding voorzitter.

Het gemeentebestuur wenst bepaalde dossiers betreffende het beleidsdomein ‘RUIMTE’  te
bespreken in een raadscommissie, dit vooraleer deze uiteindelijk aan de voltallige  gemeenteraad   ter
goedkeuring voor te leggen.
Daartoe werd op 2 juli l.l. beslist om een gemeenteraadscommissie ‘RUIMTE’ op te richten. Ook de
samenstelling van deze commissie werd geregeld op 2 juli 2013.
De mandaten in de commissie werden door de gemeenteraad evenredig verdeeld over de fracties
waaruit de gemeenteraad is samengesteld (systeem D’Hondt) en wel op basis van de voordrachten
die werden ingediend door de fracties. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk
van de kandidaat-commissieleden ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden
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van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Niemand kan meer dan een
akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie.
In het reglement van orde van de gemeenteraad staat bepaald dat de gemeenteraad bevoegd is voor
het aanduiden van de voorzitter van de gemeenteraadscommissie. De voorzitter mag geen lid van het
schepencollege zijn.
VOORZITTER: YOURI DEVLAMINCK, BEUKENHOFSTRAAT 110 – 8570 ANZEGEM,
RAADSLID,
GOEDGEKEURD

2.4. Wereldraad: goedkeuring afvaardiging als niet-stemgerechtigd lid door fractie Eendracht.
De gemeenteraad keurde op 28 mei 2013 de samenstelling van de gemeentelijke adviesraad
‘Wereldraad’ goed. Volgens de goedgekeurde statuten bestaat de algemene vergadering uit
stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. Tot de niet-stemgerechtigde leden behoort één
afgevaardigde van elke in de gemeenteraad vertegenwoordigde fractie. Pas op 9 juli 2013 heeft de
fractie Eendracht zijn kandidaat voor de Wereldraad overgemaakt. Deze persoon kan nog aanvaard
worden als niet stemgerechtigd lid van de algemene vergadering.
GOEDGEKEURD

2.5 – Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité - Resoc
Bekrachtiging Streekpact 2013-2018 “Samen grenzen verleggen”
Resoc Zuid-West-Vlaanderen is het regionaal overlegplatform tussen de sociale partners, de provincie
en de gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen. Resoc heeft als kerntaak om een streekpact op te
maken met een langetermijnvisie over de sociaal-economische streekontwikkeling in brede zin. Voor
de uitvoering van het streekpact werkt Resoc samen met de lokale en provinciale overheden en met
vele streekpartners en streeknetwerken op het vlak van economische ontwikkeling en tewerkstelling,
onderwijs en opleiding, zorg en welzijn, toerisme en recreatie, cultuur, klimaat en natuur.
Het ontwerp streekpact 2013 – 2018 ‘Samen grenzen verleggen’ werd unaniem goedgekeurd door de
Raad van Bestuur van Resoc op 21 juni 2013 en door de Agendacommissie van Resoc Zuid-West-
Vlaanderen.
Het voorstel van streekpact bevat een aantal ambities voor Zuid-West-Vlaanderen:
Ambitie 1 : Een wervende regio
Ambitie 2 : Een duurzame regio
Ambitie 3 : Een warme regio

Volgende hefboomprojecten worden voorzien:
1. Topregio voor de creatieve maakindustrie.
2. Zuid-West ontwikkelt en werft talent.
3. Blauw-Groen Netwerk als drager van omgevingskwaliteit en identiteit voor de regio.
4. Leven in een klimaatneutrale regio tegen 2050.
5. Cultuur, sport en toerisme als bouwstenen voor streekontwikkeling.
6. Zorg & Innovatie.
7. Warme buurten.

Voorstel om het Streekpact te bekrachtigen
BEKRACHTIGD MET UITZONDERING VAN DEELACTIE 1.9. UITBOUW VAN SLIMME
LOGISTIEKE POORTEN MEER BEPAALD HET ITEM ‘MISSING LINKS I.K. REGIONAAL
INFRASTRUCTUURNETWERK AANPAKKEN’.

2.6 – Afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van
biometrische paspoorten aan Belgische burgers. Goedkeuren van overeenkomst met de
Belgische  Staat en de gemeente Anzegem.
Teneinde te voldoen aan de Europese normen zullen de toekomstige verblijfstitels (kaarten A B
C D H) en de toekomstige paspoorten dezelfde gegevens moeten bevatten:
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1/ een foto die voldoet aan de normen van de Internationale Organisatie voor de Civiele
Luchtvaart (I.C.A.O.)
2/ de vingerafdrukken van 2 vingers (bij voorkeur de wijsvingers).
De gemeente moet tussen 1 september 2013 en 31 januari 2014 volledig operationeel zijn voor
de afgifte van elektronische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van paspoorten
met biometrische gegevens aan Belgen, overeenkomstig de richtlijnen van de federale
overheidsdienst Binnenlandse Zaken en van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
GOEDGEKEURD

Punt 3. Noodplanning
Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Eventing – Kasteeldomein Hemsrode – zondag 29
september 2013 – Aanvaarding.
De vzw Military Waregem organiseert op 26, 27, 28 en 29 september 2013 de Internationale Eventing
Waregem & Anzegem – editie 2013 op het grondgebied van Waregem en Anzegem. Eventing is een
discipline in de paardensport waarbij de verschillende aspecten van de training aan bod komen. Het
bundelt een dressuurproef, een terreinproef (cross country) en een springparcours.
De cross country, waarvoor het voorliggend veiligheidsplan is opgemaakt, wordt afgelegd op zondag
29 september 2013 in de bossen en weilanden van het kasteeldomein ‘Hemsrode’ van de familie de
Maere d’Aertrycke – de Limburg Stirum, gelegen Hemsrode 3 te Anzegem. Paard en ruiter leggen een
parcours af met ongeveer 26 hindernissen. Wandelend kan de toeschouwer door bos, weide en
akkers een aangeduid parcours volgen om de wedstrijd van dichtbij te volgen.
Er wordt eveneens een Lifestyle Tuinbeurs georganiseerd op het grasplein van het Kasteel met
diverse verkoopsstandjes met ambachtelijke producten, antiek en brokante, kunst, tuinaccessoires,
countrykledij, dieren en zaken uit het milieu van jacht en paardensport.
Op het domein worden diverse drank- en eetgelegenheden voorzien.

Het BNIP Eventing – Kasteeldomein Hemsrode – zondag 29 september 2013 heeft als doel om een
werkwijze te beschrijven waarmee zowel bestuurlijke autoriteiten als operationeel betrokken partijen
zo effectief mogelijk kunnen inspelen op een noodsituatie die zich voordoet tijdens dit evenement.
Dit BNIP vult het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP) van de gemeente
Anzegem, goedgekeurd door de gouverneur van West-Vlaanderen bij besluit van 18 maart 2010, aan
met specifieke richtlijnen voor bijzondere risico’s verbonden aan dit evenement.

Het BNIP werd besproken in de gemeentelijke veiligheidscel van 19 augustus 2013 en vastgesteld
door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 augustus 2013.

Er wordt aan de Raad voorgesteld om dit BNIP te aanvaarden. Dit BNIP wordt ter goedkeuring
opgestuurd naar de gouverneur van West-Vlaanderen.
WERD AANVAARD

Punt 4. Openbare Werken
Herinrichten doortocht N36 te Ingooigem en weg- en rioleringswerken Pastoor Verriestraat:
dossier ondergronds brengen laagspannings- en openbaar verlichtingsnet - gedeelte
gewestweg N36:
 laagspanningsnet: goedkeuren gemeenteaandeel
 openbare verlichting: goedkeuren wijziging gemeenteaandeel
In het kader van het project ‘herinrichten doortocht N36 – Ingooigem en weg- en rioleringswerken
Pastoor Verrieststraat’ werden reeds volgende studies inzake nutsleidingen door de gemeenteraad
goedgekeurd:
 8 november 2011: ondergronds brengen van laagspannings- en openbare verlichtingsnetten in de

Pastoor Verrieststraat – gemeenteaandeel: € 106.158,66 incl. 21% btw op openbare verlichting
(visum financieel beheerder: 2011/38)
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 5 juni 2012: ondergronds brengen openbare verlichtingnetten langs de gewestweg N36 voor een
bedrag van € 115.203,80 incl. 21% op openbare verlichting (visum financieel beheerder: 2012/15).

Door Gaselwest werd recent de definitieve studie nr. 229978-20188803 overgemaakt voor het
ondergronds brengen van nutsleidingen langs de gewestweg N36 – Ingooigem (delen van de
Ingooigemstraat, Ingooigemplaats en S. Streuvelsstraat):

 laagspanningsnet: aandeel gemeente: € 94.810,45 (aandeel Gaselwest: € 27,500,16)
 gasnet lage druk: aandeel gemeente: € 0 (aandeel Gaselwest: € 7.603,87)
 openbare verlichting: aandeel gemeente: € 101.614,94 incl. 21% btw op openbare verlichting

(aandeel Gaselwest: € 5.345,00). Dit deel vervangt het dossier zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad van 5 juni 2012 (gemeenteaandeel: € 115.203,80 incl. 21% btw op openbare
verlichting). De wijziging heeft geen invloed op het verlichtingsdossier, zoals conform verklaard
conform door de provinciale auditcommissie Wegen en Verkeer West-Vlaanderen op 12
december 2011, met betrekking tot de subsidiëring via module 4 ‘wegverlichting doortochten’
(koepelmodule goedgekeurd door de gemeenteraad van 1 februari 2011);

Budget is voorzien in het meerjarenplan (2014: ACT-13: € 230.000).
Visum financieel beheerder: 2013/19 voor het gemeenteaandeel voor het ondergronds brengen van
het laagspanningsnet.
GOEDGEKEURD

Punt  5. Patrimonium
Goedkeuren wijziging overeenkomst verhuren grond langs het containerpark Vichte voor het
installeren, onderhouden en exploiteren van de zend- en ontvangststation voor
telecommunicatie.
Sedert 16 juli 2003 verhuurt de gemeente een perceeltje grond gelegen naast het containerpark
Vichte, Otegemstraat aan KPN Group Belgium (Base) om een zend- en ontvangststation voor
telecommunicatie te installeren, te onderhouden en te exploiteren. Momenteel herziet KPN Group
Belgium haar antennepark en haar antennelocaties waardoor een selectie ontstaat die de
telefoonoperator zo efficiënt mogelijk wilt gaan beheren.
Door de huurder wordt thans voorgesteld de bestaande huurovereenkomst te wijzigen met ingang van
1 januari a.s.
 jaarlijkse huurprijs: € 2.500 (voorheen € 3.750) en betaalbaar per driemaandelijkse schijf van €

625,00 (voorheen € 937,50). Ter info : hun eerste wijzigingsvoorstel was € 1.900 per jaar of € 475
driemaandelijks.

 duur: 9 jaar telkens verlengbaar met periodes van 6 jaar.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld deze wijziging goed te keuren.
GOEDGEKEURD

Punt 6. Buitenschoolse Kinderopvang
Aanpassing  huishoudelijk reglement Buitenschoolse Kinderopvang.
Na grondige evaluatie van de kinderopvang en rekening houdend met de opmerkingen van de
inspectie van Kind&Gezin besliste het college van burgemeester en schepenen om een aantal
aanpassingen door te voeren vanaf 1 september 2013.
Deze aanpassingen werden in het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang
opgenomen. Er wordt voorgesteld deze van kracht te laten gaan vanaf 4 september 2013. Zij hebben
betrekking op volgende zaken:

 vermelding van locaties van erkende kinderclubs
 vermelding van locaties van gemelde opvang in de scholen
 bedragen vermeld op basis van indexatie van 2013
 webstek gewijzigd in website
 E-postadres  gewijzigd in e-mailadres
 gemelde opvang in Anzegem is vanaf september in school VBS Anzegem en niet langer in

lokaal onder de BIB
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 gemelde opvang op woensdagnamiddag in Anzegem is open tot 15u en niet meer tot 14u
GOEDGEKEURD

Punt 7. Toerisme
Regionale Toeristisch-recreatieve werking Toerisme Leiestreek vzw: goedkeuring
overeenkomsten:

a) met Westtoer inzake ontwikkelen strategisch partnership met als doel de verdere
ontwikkeling en promotie van de toeristisch-recreatieve troeven van de gemeente.

b) Met vzw XIM en Westtoer inzake de opstart van regionale werking op vlak van
zakentoerisme.

De gemeente was de voorbije beleidsperiode geëngageerd in de regionale toeristisch-recreatieve
werking van Toerisme Leiestreek vzw  d.m.v. haar lidmaatschap en de samenwerkingsovereenkomst
tussen de gemeente en Westtoer.
In deze overeenkomst werden een aantal wederzijdse engagementen vastgelegd. Een van die
engagementen was de jaarlijkse financiële bijdrage vanuit de gemeente aan Westtoer. Deze bijdrage
omvatte enerzijds een luik voor de sturcturele werking van Westtoer waar o.a.  het onderhoud van de
recreatieve routes en netwerken en de regiowerking onder vallen en anderzijds een promotioneel luik
dat werd doorgestort aande vzw Toerisme Leiestreek.
Het gemeentebestuur ontving recentelijk een brief van Toerisme Leiestreek waarin gemeld werd dat
er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst kan afgesloten worden voor de periode 2014-2019.Voor
de periode 2014-2019 wenst Westtoer terug een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met haar
lokale partners. Om de succesvolle opstart van de regionale werking op vlak van zakentoerisme onder
de noemer Kortrijk Regional Convention Bureau te kunnen bestendigen wordt daarnaast ook
voorgesteld een afzonderlijke overeenkomst af te sluiten tussen de gemeente, de vzw XIM als
rechtspersoon achter Kortrijk Regional Convention Bureau en Westtoer.
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 1411.19 euro 1200 euro

Promotioneel luik (door te storten
naar vzw Toerisme Leiestreek)

3345,83 euro 3345,83 euro

Opstart regionale werking
zakentoerisme tussen Anzegem
en vzw XIM (= rechtspersoon
achter Kortrijk Regional
Convention Bureau en Westtoer)

- 250 euro

TOTAAL 4757.02 EURO 4795.83 EURO

De overeenkomsten dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

Vanuit Toerisme Leiestreek vraagt men het akkoord tegen 20 september 2013.

Voorgesteld wordt dat de gemeente zich  op basis van de ontwerpovereenkomsten verder engageert
in de regionale toeristisch-recreatieve werking voor de periode 2014-2019.
GOEDGEKEURD

Punt 8. Mededelingen

Punt 9. Punten gevraagd door raadsleden
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9.1. Is er al enig zicht op de opbrengst van de zonnepanelen (groene stroom certificaten  en
vermindering van het energieverbruik)?
Op diverse plaatsen werden zonnepanelen geïnstalleerd teneinde te kunnen besparen op
energiekosten. Eandis heeft aan de gemeente  gegevens overgemaakt betreffende de opwekking en
het verbruik  van energie door de zonnepanelen op Landergemstraat 1 en Beukenhofstraat 42; deze
gegevens zijn evenwel moeilijk interpreteerbaar.  Graag een duidelijk overzicht per installatie (grote en
kleine).
WERD TOEGELICHT

9.2. Oprichten autonoom gemeentebedrijf:
Welke realiteitsvolle case werd aan Prof. Peeters voorgesteld?
Aan welke aankoop van een gebouw denkt men?
Aan welk oprichten van een gebouw denkt men?
Aan welke aankopen van aandelen in een commerciële vennootschap denkt men?
Welk advies werd telkens verkregen?
Hoeveel bedraagt de kostprijs voor dit advies?
In zitting van 04-06-2013 besliste het College om op basis van een realiteitsvolle case bij prof. Dr.
Bruno Peeters een advies in te winnen omtrent de mogelijkheden (regelgevend, fiscaal en btw-matig)
en de eventuele voordelen van een autonoom gemeentebedrijf, en dit naar aanleiding van hetzij de
aankoop van een gebouw, hetzij het oprichten van een gebouw, hetzij het exploiteren van een aantal
gemeentelijke taken, hetzij het al dan niet aankopen van aandelen in een bestaande commerciële
vennootschap en het omvormen tot een autonoom gemeentelijk bedrijf.
WERD TOEGELICHT

9.3. Bedrijf Byttebier-Michels
Wat is de werkelijke reden achter deze overdracht van een opdracht (schatting
aankoopwaarde)?
Zijn er kosten bij de annulatie van de opdracht aan het Comité tot Aankoop?
Aan welke gemeentelijke functies wordt gedacht?
Hoeveel bedraagt de vraagprijs?
Hoeveel bedraagt de schattingsprijs?
In zitting van 04-06-2013 heeft het College het Comité tot Aankoop aangesteld voor schatting van de
aankoopwaarde van het vroegere textielbedrijf Byttebier-Michels aan de Oudenaardestraat, daar deze
site te koop staat en geschikt is om een aantal gemeentelijke functies in onder te brengen. In zitting
van 09-07-2013 werd deze beslissing ingetrokken en werd de schatting toevertrouwd aan landmeter
Bart Degezelle “omdat die dat veel sneller kan”.
WERD TOEGELICHT

9.4. Eventuele verwerving van een perceel voor uitbreiding van het gemeentelijk
administratief centrum.
Welk resultaat gaven de besprekingen met de heer Vindevoghel?
Hoeveel bedraagt de vraagprijs?
Hoeveel bedraagt de schattingsprijs?
In zitting van 04 juni 2013 heeft het College beslist Jan Vindevoghel uit te nodigen  voor een gesprek
aangaande de eventuele verwerving van een perceel voor uitbreiding van het gemeentelijk
administratief centrum. In zitting van 02-07-2013 werd het Comité tot Aankoop aangesteld voor het
opmaken van een schattingsverslag.
WERD TOEGELICHT

9.5. Opmetingen van de zone in de omgeving van sporthal Torrebos.
Aan welke ontwikkelingen wordt gedacht?
Welke zijn de conclusies?
Wat is de kostprijs van deze opdracht?
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In zitting van 23-04-2013 heeft het College landmeter Bart Degezelle aangesteld voor opmetingen van
de zone in de omgeving van sporthal Torrebos, teneinde de mogelijkheden na te gaan met betrekking
tot toekomstige ontwikkelingen.
WERD TOEGELICHT

9.6. RUP Jagershoek 3 - Wat is de stand van zaken?
In de laatste jaren van de vorige legislatuur werd de procedure opgestart voor het opmaken van een
RUP Jagershoek 3. De eerste fase (voorontwerp) was zo goed als rond.
WERD TOEGELICHT

9.7. Reorganisatie buitenschoolse kinderopvang: beslissing tot inrichten van een erkende
kinderopvang van 28 kinderen in het gemeentehuis van Tiegem en inrichten van aanvullende
gemelde kinderopvang in de Vrije Basisschool Bergop.
In zitting van 25-06-2013 besliste het College om vanaf 1 september de Buitenschoolse Kinderopvang
te heroriënteren. Daarbij werd de erkende opvang in de kinderclub Kiekeboe in Tiegem afgeschaft en
vervangen door een gemelde kinderopvang, ingericht door de gemeente maar ondergebracht in de
Vrije Basisschool Bergop in Tiegem.
De kwaliteitseisen voor een erkende kinderopvang liggen hoger dan bij een gemelde opvang
(diplomavereisten begeleidsters, aantal begeleiders per kind, aantal m² oppervlakte per kind).
In het oud-gemeentehuis van Tiegem beschikt de gemeente over voldoende ruimte om een kwalitatief
hoogstaande erkende kinderopvang in te richten.
Noot: in zitting van 09-07-2013 keurde het College een samenwerkingsovereenkomst met de scholen
goed voor de organisatie van gemelde buitenschoolse kinderopvang. Dit is bevoegdheid van de
Gemeenteraad, en de samenwerkingsovereenkomst moet dus onverwijld aan de Gemeenteraad
voorgelegd worden!
WERD AFGEVOERD

9.8. Realisatie trage wegen.
In zitting van 18-06-2013 besliste het College om de provincie West-Vlaanderen te vragen in welke
mate zij ondersteuning kan verlenen (visie en uitwerking op het veld) voor het realiseren van trage
wegen

* rondom de gemeente (een zachte ring rond Anzegem)
* binnen de gemeente (een verbindingsweb naar binnen)
* buiten de gemeente (een verbinding naar naburige gemeenten en naburige routes).

Welk gevolg verleende de provincie hieraan?
WERD TOEGELICHT

9.9. Sportvloer Torrebos: beslissing tot de onmiddellijke heraanleg van de sportvloer in
sporthal Torrebos
Om reden van de ongerustheid bij velen, de beschikbaarheid van subsidies, het continue gebruik van
de sportvloer, de slechte toestand van de vloer, de loskomende tegels, de slijtage aan de belijning de
onmogelijkheid om de vloer te herstellen en de opname van de investering in de begroting besliste het
College in zitting van 25-06-2013 om in het najaar door te gaan met de heraanleg van de sportvloer in
sporthal Torrebos indien er blijkt dat er geen andere ingrijpende werken aan de sporthal moeten
gebeuren. Dergelijke ingrijpende werken zijn eigenlijk nooit aan de orde geweest.
WERD AFGEVOERD

9.10 A. beslissing om geen prijsverhogingen van de afvalzakken toe te passen
B. de retributies te blijven innen in eigen beheer.

Gelet op de regionale solidariteit en samenwerking heeft het College in zitting van 02-07-2013 beslist
akkoord te gaan met volgende prijsverhogingen voorgesteld door IMOG: de grote restafvalzak: van
1,30 naar 1,60 euro/zak;  kleine afvalzak: van 0,75 naar 0,85 euro/zak; PMD-zak: van 0,125 naar 0,25
euro/zak; intergemeentelijke inning van de retributies met verdeelsleutel over de deelnemende
gemeenten; prijsverhoging van grof vuil op afroep van 12 euro voor 2 stukken plus 5 euro per
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bijkomend stuk tot 12 euro voor ophaling + 0,20 euro/kg.
De verhoging van de prijs voor de afhaling van grof vuil op afroep is geen gemeentelijke bevoegdheid.
De verhoging van de prijs voor de huisvuilzakken is wel een gemeentelijke bevoegdheid, maar
evenzeer een regelrechte aanfluiting van de belofte om de belastingen niet te verhogen.
WERD AFGEVOERD

9.11. Principes achter stijging budgetten kerkfabrieken – vraag toelichting.
In het overleg tussen het Centraal Kerkbestuur en het College op 12-06-2013 werd overeengekomen
dat de exploitatie-uitgaven voortaan moeten vertrekken van de reële uitgaven in 2012: in een
budgetwijziging mag het budget voor 2013 dat van de reële uitgaven 2012 zijn +16,4%; het budget
voor 2014 mag het reële budget van 2012 zijn +16,00% en voor 2015 het reële budget van 2012 +
2,7%; daarna mag het budget jaarlijks met 1,5% toenemen.
Welke principes zitten hier achter?
Hoe komt men aan deze eigenaardige stijgingspercentages?
WERD TOEGELICHT

9.12. Terugvordering 619.000 euro verkoopsom voor rioleringsstelsel aan de Watergroep.
Welke is de stand van zaken?
De gemeente voert een gerechtelijk procedure met korte debatten voor de terugvordering van 619.000
euro verkoopsom voor het rioleringsstelsel aan De Watergroep. De zaak zou eind juni een eerste keer
voorkomen voor de Rechtbank van Eerst Aanleg te Brussel.
WERD TOEGELICHT

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 Greet Coucke vraagt of de pic-nicbank die vroeger opgesteld stond in de omgeving van de
Oude Kerk niet kan teruggeplaatst worden.

Schepen Gino Devogelaere antwoordt dat er eerst gras zal ingezaaid worden en dat daarna de bank
wordt teruggeplaatst en dat dit zal uitgevoerd zijn tegen Vichte Kermis.

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 10. Algemeen bestuur.
10.1. Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening):
10.1.1. Aanduiding van de vertegenwoordigers namens de verschillende maatschappelijke
geledingen, de effectieve en plaatsvervangende deskundigen en de voorzitter.
AANGEDUID

10.1.2. Benoeming van de leden van de gecoro.
BENOEMD

Namens de gemeenteraad
Patrick Vandeputte Stephan Titeca
Gemeentesecretaris Voorzitter


