College van burgemeester en schepenen
Publicatieverslag
Notulen uit de zitting van woensdag 20 februari 2019

Aanwezig:

Gino Devogelaere, Burgemeester - voorzitter
Johan Delrue, Anja Desmet, Jeremie Vaneeckhout, Schepenen
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

Verontschuldigd:

Yannick Ducatteeuw, Christophe Vandererven, Schepenen

Afwezig:

/

De voorzitter opent de vergadering om 16u00.
Verslagen

1.1.

2019/CBS/148 - Goedkeuring verslag zitting 13 februari 2019

Het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 13 februari 2019 wordt goedgekeurd.
A-punt
Delrue Johan, Eerste schepen

Punt 2. Patrimonium
2.1.

2019/CBS/612 - Klijtberg - vrijmaken openbaar domein op eis van Cardon

Landmeter Bart Degezelle wordt aangesteld om de ligging van de afvoerbuis op de percelen van
Klijtberg 2A t.e.m. 2E in kaart te brengen, en te bepalen welke oppervlakte per perceel in rekening moet
gebracht worden voor een inname.

Punt 3. ICT en digitalisering
3.1.
2019/CBS/628 - Opname en verwerking van de raadzittingen in functie van het
zittingsverslag
Wegens technische problemen tijdens de gemeenteraad van 14 februari 2019 en aanhoudende kritiek
over het zittingsverslag aan de hand van een audio-opname; worden bij hoogdringendheid wijzigingen
voorgesteld aan de collegebeslissing van 6 februari 2019. Er wordt voorgesteld de audio-opname te laten
verwerken door Notubiz.
Desmet Anja, Derde schepen

Punt 4. Personeel
4.1.

2019/CBS/595 - Diverse aanwervingen bovenop formatie

Er worden diverse vacatures vacant verklaard in kader van een stijgende werkdruk binnen de diensten
en/of inwerkperiode tegen personeelsleden op pensioen gaan.
4.2.

2019/CBS/775 - Vacantverklaring halftijds omgevingsdeskundige

Het college beslist de tijdelijke, halftijdse functie van omgevingsdeskundige (B1-3) vacant te verklaren
voor een contract bepaalde duur tot 1 mei 2020, optie onbepaalde duur.
4.3.

2019/CBS/776 - Vacantverklaring voltijds administratief medewerker Financiën

Punt 5. Onderwijs
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5.1.

2019/CBS/600 - Ontslag bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding

Een onderwijzeres neemt ontslag voor 1 uur aangesteld in haar TAO-opdracht bij de gemeenteschool.
B-punt
Devogelaere Gino, Burgemeester - voorzitter

Punt 6. Openbare werken
6.1.

2019/CBS/582 - Leveren van een spinhoogwerker

Het college keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering voor het leveren van een spinhoogwerker
goed.
6.2.
2019/CBS/584 - Herinrichten Vichteplaats en rioolwerken in de Kerkdreef 1ste fase –
schuldvordering ereloon (tot 100%)
Het college keurt de schuldvordering, zijnde tot 100% ereloon bij definitieve oplevering voor het project
‘herinrichten Vichteplaats en rioolwerken in de Kerkdreef – 1ste fase’, goed.
6.3.
2019/CBS/605 - Asfalteringswerken garageweg Borreberg - Goedkeuring vorderingsstaat 1
(eindstaat)
Het college keurt vorderingsstaat 1 (eindstaat) voor de asfalteringswerken garageweg Borreberg goed.

Punt 7. Groenonderhoud- en parken
7.1.

2019/CBS/588 - Leveren van bomen 2019. Goedkeuring gunning

Het college gunt de opdracht 'Leveren van bomen 2019 (2019-147) voor een bedrag van € 1.210,31 incl.
6% btw. De aanplant is voorzien in het najaar 2019.
7.2.

2019/CBS/589 - Leveren van voorjaarsbeplanting 2019 - Goedkeuring gunning

Het college gunt de opdracht met nr. 2019/148 'Leveren van voorjaarsbeplanting 2019' voor een bedrag
van € 2.905,20 incl. btw.
7.3.

2019/CBS/591 - Leveren van schors 2019 - Goedkeuring gunning

De opdracht ‘Leveren van schors 2019’ wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder.
7.4.
2019/CBS/631 - Maaien gemeentelijke wegbermen 2019 - bijkomende uit te nodigen
ondernemers
Het college beslist een bijkomende ondernemer uit te nodigen om een offerte in te dienen voor de
opdracht 'Kwalitatief maaien van de gemeentelijke wegbermen'.
Delrue Johan, Eerste schepen

Punt 8. Patrimonium
8.1.

2019/CBS/335 - Ansold - aansluitingsovereenkomst periodieke controle lift

Het college besluit om een aansluitingsovereenkomst af te sluiten met een erkend keuringsorganisme
voor het uitvoeren van de 3maandelijkse controle van de lift in de Ansold.
8.2.
2019/CBS/362 - Bouwen van een brandweerkazerne - plaatsen van werfborden bij start
werken - schuldvordering
Het college keurt de schuldvordering voor het plaatsen van werfborden bij de start van de werken goed.
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8.3.
2019/CBS/599 - Vernieuwen buitenschrijnwerk en maken bijkomende nooduitgang SintStefanuskerk - Goedkeuring gunning
Het college gunt de opdracht aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder voor een totaal
bedrag van € 139.478,95 incl. btw. De werken worden voor 30% gesubsidieerd door de Vlaamse
Overheid.
8.4.
2019/CBS/604 - Vernieuwen cv stooklokaal bibliotheek Anzegem - proces-verbaal
voorlopige oplevering
Het college keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering voor het vernieuwen van de cv in het
stooklokaal van de bibliotheek in Anzegem goed.
8.5.

2019/CBS/607 - De Oude kerk - onderhoudscontract verwarming

Afsluiten tweejaarlijkse onderhoudsovereenkomst verwarming Oude Kerk
8.6.

2019/CBS/639 - Werken zwembad

Farys liet weten dat op vrijdag 22 februari het eerste deel van de vloerplaat van de kelder gestort
wordt. Ze starten 's ochtends om 6u met het storten van de vloer. Rond de middag zullen ze met het
polieren starten. Deze werken zouden kunnen duren tot 22u. Volgens art.158 van het GAS-reglement is
het gebruik in de openlucht van grasmaaiers, hout- en kettingzagen of andere bouw- of tuinwerktuigen,
aangedreven door motoren (zowel ontploffings- als elektrische motoren) toegestaan tussen 7u en 22u
van maandag tot en met zaterdag.

Punt 9. Financiën
9.1.

2019/CBS/149 - Invorderingen/bestelbonnen

Het college keurt de voorliggende invorderingen en bestelbonnen goed.
Ducatteeuw Yannick, Tweede schepen

Punt 10. (Buitenschoolse) kinderopvang
10.1.

2019/CBS/615 - Stage BKO Anzegem - KC Jojo Vichte

Jaarlijks loopt een student van RHIZO-Kortrijk stage in BKO Anzegem.
Momenteel heeft zich een kandidaat van deze school zich voorgesteld om stage te lopen in KC Jojo te
Vichte tijdens de 2e en 3e trimester van het schooljaar 2018/2019.
Desmet Anja, Derde schepen

Punt 11. Administratieve organisatie
11.1.

2019/CBS/566 - Huishoudelijk reglement gemeente- en OCMW-raad

Het college besliste een werkgroep ad hoc samen te stellen om het huishoudelijk reglement voor de
gemeenteraad aan te passen. Deze werkgroep wordt samengesteld uit één raadslid per partij en de
voorzitter van de gemeenteraad.
11.2.

2019/CBS/644 - Schriftelijke vraag raadslid Recour

Het college antwoordt op een schriftelijke vraag van raadslid Eddy Recour nopens een mededeling van
de schepen van Financiën, Johan Delrue, geuit op de laatste gemeenteraad.

Punt 12. Personeel
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12.1. 2019/CBS/151 - Kennisgeving van de besluiten van de algemeen directeur inzake het
dagelijks personeelsbeheer
Gelet op artikel 170 van het decreet lokaal bestuur, dat bepaalt dat de algemeen directeur aan het hoofd
van het personeel staat, bevoegd is voor het dagelijks personeelsbeheer en rapporteert aan het college
van burgemeester en schepenen dat op 19 februari 2019 volgende besluiten van de algemeen directeur
inzake het dagelijks personeelsbeheer werden genomen en deze hierna ter kennisgeving worden
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen
12.2.

2019/CBS/203 - Technicus hydranten - selectieprogramma en jury

Het college neemt kennis van de ingediende kandidaturen en legt de jury en selectieprogramma vast
voor de aanwerving technicus hydranten.
12.3.

2019/CBS/272 - Vacantverklaring deeltijdse (25/38), contractuele schoonmaakster

De deeltijdse, contractuele functie (25/38) van schoonmaker/schoonmaakster wordt vacant verklaard.
(contract bepaalde duur 6 maanden met optie onbepaalde duur). Er wordt een werfreserve aangelegd
voor de duur van 6 maanden.
Vandererven Christophe, Vierde schepen

Punt 13. Afval en recyclageparken
13.1.

2019/CBS/412 - Goedkeuren subsidie herbruikbare luiers

Goedkeuren van een subsidie voor het gebruik van herbruikbare luiers
13.2.

2019/CBS/526 - Aanvraag om terugbetaling recyclagepark

Aanvraag van een inwoner om een gedeeltelijke terugbetaling te krijgen van aangevoerd afval wegens
foutieve berekening weegbrug.

Punt 14. Mobiliteit en verkeersveiligheid
14.1. 2019/CBS/626 - Aanleg fietspaden in de Waregemstraat – opmaken start- en projectnota –
aanstellen ontwerper
Het college beslist een studiebureau aan te stellen om een start- en projectnota op te maken voor de
aanleg van fietspaden in de Waregemstraat. Deze nota's zijn noodzakelijk om de subsidiëring te
bekomen van de provincie, die bestaat uit 100% betoelaging van de uitgevoerde werken.
14.2. 2019/CBS/627 - Aanleg fietspaden in de Beukenhofstraat – opmaken start- en projectnota –
aanstellen ontwerper
Het college beslist een studiebureau aan te stellen om een start- en projectnota op te maken voor de
aanleg van fietspaden in de Beukenhofstraat. Deze nota's zijn noodzakelijk om de subsidiëring te
bekomen van de provincie, die bestaat uit 100% betoelaging van de uitgevoerde werken.

Punt 15. Woonbeleid
15.1.

2019/CBS/596 - Schrapping leegstandsregister - dossier 34037_22

Schrapping woning uit het gemeentelijk leegstandsregister
Vaneeckhout Jeremie, Vijfde schepen

Punt 16. Omgeving
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16.1.

2019/CBS/570 - Splitsing magazijn Kapellestraat 23, 5e afdeling sec a deel van nr 1019X2

Splitsing van percelen - Kapellestraat 23 – 8573 Anzegem

Punt 17. Omgevingsdossiers
17.1. 2019/CBS/428 - Aktename omgevingsmelding - Project OMV_2019007600 – Bronbemaling
bij bouwwerken - Harelbekestraat 33
Aktename van volgende omgevingsmelding: Project OMV_2019007600 – O/2019/11 – Bronbemaling bij
bouwwerken - Harelbekestraat 33, 8570 Anzegem
17.2. 2019/CBS/571 - aktename melding - Project OMV_2019013418 – plaatsen veranda gelegen
Butsegem 12 te 8572 Anzegem
Aktename melding - Project OMV_2019013418 – plaatsen veranda - Butsegem 12 8572 Anzegem
17.3. 2019/CBS/580 - Project OMV _2018144084 – O/2018/213 - bouwen van een garage in de
zijtuin, gelegen Mekeirleweg 12 - 8570 Anzegem
Vergunning voor het omgevingsproject OMV _2018144084 – O/2018/213 - Bouwen van een garage in
de zijtuin, gelegen Mekeirleweg 12 - 8570 Anzegem
17.4. 2019/CBS/640 - Project_OMV_2018129426 – O/2018/231 Het verkavelen van gronden en het
uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen te Gijzelbrechtegemstraat / Kwadenbulk
Het college van burgemeester en schepenen brengt advies uit betreffende het omgevingsdossier
Project_OMV_2018129426 – O/2018/231 Danneels Development nv, voor het verkavelen van gronden
en het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen te Gijzelbrechtegemstraat / Kwadenbulk 8570
Anzegem.
C-punt
Devogelaere Gino, Burgemeester - voorzitter

Punt 18. Begraafplaatsen
18.1.

2019/CBS/569 - Aankoop concessies

Het college keurt de aankoop concessies op de begraafplaatsen goed.
Delrue Johan, Eerste schepen

Punt 19. Financiën
19.1.

2019/CBS/583 - Toekennen vaas voor winnaar lokale wielerwedstrijd 30 maart 2019

Ter gelegenheid van een lokale wielerwedstrijd wordt een vaas overhandigd aan de winnaar cf. het
algemeen gemeentelijk subsidiereglement
Ducatteeuw Yannick, Tweede schepen

Punt 20. Bibliotheek
20.1.

2019/CBS/613 - Aanstelling vrijwilligers BIB - boekenkamp krokusvakantie 2019

Aanstellen van de vrijwilligers voor de begeleiding van het boekenkamp van de BIB voor kinderen van het
eerste en tweede leerjaar tijdens de krokusvakantie.

Punt 21. Jeugd
21.1. 2019/CBS/614 - Aanstelling vrijwilligers – Monitoren jeugdactiviteiten Buddy
krokusvakantie 2019
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De Jeugddienst wil naar jaarlijkse gewoonte animatoren aanstellen voor de vakantiewerking op vrijwillige
basis. De jeugdactiviteiten zijn bestemd voor kleuters en kinderen uit de lager school. Deze vinden plaats
op woensdagnamiddag en alle schoolvakanties. Voor de krokusvakantie 2019 wil de Jeugddienst graag
gebruik maken van animatoren voor de week van 4 maart tot en met 8 maart. Voor deze periode werden
kandidaat- animatoren gevonden.

Punt 22. Sport
22.1.

2019/CBS/624 - Busvervoer krokusvakantie: offertes

Het college stelt een busmaatschappij aan om het vervoer van de tieners in de krokusvakantie, op
donderdag 7 maart 2019, te behartigen.
Desmet Anja, Derde schepen

Punt 23. Administratieve organisatie
23.1.

2019/CBS/152 - Inzagerecht gevraagd door CD&V-Eendracht.

Raadsleden hebben het recht om bestuursdocumenten op te vragen. Van deze opvraging wordt kennis
genomen en toelating verleend door het college.
23.2.

2019/CBS/609 - Inzagerecht gevraagd door CD&V-Eendracht

Raadsleden hebben het recht om bestuursdocumenten op te vragen. Van deze opvraging wordt kennis
genomen en toelating verleend door het college.

Punt 24. Personeel
24.1. 2019/CBS/168 - Aanstellen vrijwilliger voor de begeleiding van sportactiviteiten op
woensdagnamiddag
Voor de begeleiding van de kleuters tijdens de sportactiviteiten op woensdagnamiddag in de sporthal van
Anzegem, stelt de gemeente een vrijwilliger aan voor de periode van januari tot en met juni 2019.
24.2.

2019/CBS/509 - Aanstellen vrijwilliger zaalwachter sport - kantine Lendedreef

Om de kantine aan de Lendedreef te Anzegem correct te openen en te laten afsluiten, is het opportuun
hiervoor een vrijwilliger in te schakelen.
Vandererven Christophe, Vierde schepen

Punt 25. Communicatie & inspraak
25.1.

2019/CBS/150 - Persberichten

Wekelijks worden persberichten verspreid. Deze worden vooraf voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen ter goedkeuring.

Punt 26. Lokale economie
26.1.

2019/CBS/636 - Actie 't zot in de kop - 7 en 8 juni 2019

Een Vichtse organisatie richt in het Beukenhofpark een actie in voor het goede doel en vraagt hiervoor
logistieke ondersteuning. Het college neemt akte van de afgifte van de vergunning afgeleverd door de
burgemeester op 20 februari 2019 voor het uitbaten van een occasioneel drankenstandje.
Vaneeckhout Jeremie, Vijfde schepen

Punt 27. Natuur en klimaat
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27.1.

2019/CBS/283 - Natuurbeheerwerken holle wegen en beplante bermen 2019

De jaarlijkse natuurbeheerwerken langs holle wegen en beplante bermen van de gemeente worden via
sociale tewerkstelling (gesubsidieerd door Vlaamse overheid) uitgevoerd.
D-punt
Delrue Johan, Eerste schepen

Punt 28. Erediensten
28.1.

2019/CBS/565 - Kerkraad Sint-Antonius-Abt 18 fanuari 2019

Op 18 januari 2019 vergaderde kerkfabriek Sint Antonius-Abt. Zij bezorgen het verslag ter kennisgeving
aan het college.
28.2.

2019/CBS/634 - Kennisname verslag kerkfabriek Sint-Petrus

Het college neemt kennis van het verslag ven de kerkraad Sint-Petrus van 23 januari 2019.
28.3.

2019/CBS/649 - Kerkraad Sint-Mattheüs 11 en 13 februari 2019

Het college neemt kennis van het verslag van de kerkraad Sint-Mattheüs van 11 en 13 februari 2019.
28.4.

2019/CBS/650 - Verslag kerkraad Sint-Stefanus en Sint-Theodoricus

Het college neemt kennis van het verslag van de kerkraad van Sint-Stefanus en Theodoricus van 5
februari 2019.
Desmet Anja, Derde schepen

Punt 29. Administratieve organisatie
29.1.

2019/CBS/642 - Laattijdig uitleveren van de poststukken

Kennisname reactie van easypost mbt vertraging of niet bezorgen poststukken.

Punt 30. Personeel
30.1.

2019/CBS/567 - Kaart vrijwilligersweek

In het kader van de 33ste Week van de Vrijwilliger, die loopt van 23 februari 2019 tot 3 maart 2019,
maakte de communicatieambtenaar een digitale kaart aan die de Personeelsdienst digitaal kan bezorgen
aan de vrijwilligers als bedanking voor hun engagement. De Week van de Vrijwilliger is een initiatief van
het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw. Het thema dit jaar is 'Vrijwilliger, je bent een supertalent!'.
30.2.

2019/CBS/601 - Mogelijkheid uitbreiden publicatiekanalen vacatures

Via e-mail werd de Personeelsdienst op de hoogte gebracht van een nieuw platform van HOGENT
waarop vacatures kunnen geplaatst worden voor hun studenten en oud-studenten. Ook Hogeschool
VIVES heeft een gelijkaardige vacaturedatabank waarop werkgevers vacatures kunnen posten.
Vandererven Christophe, Vierde schepen

Punt 31. Communicatie & inspraak
31.1.

2019/CBS/616 - Kennisname teksten Aktiv

Het college neemt kennis van de teksten voor Aktiv maart.
31.2.

2019/CBS/618 - Persmoment 'Festival van het Landschap'

Het college neemt kennis van het persmoment voor het Festival van het Landschap
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Punt 32. Afval en recyclageparken
32.1.

2019/CBS/625 - Visitatie OVAM daling restafval

Het OVAM team lokaal materialenbeheer wenst een overleg met de gemeente Anzegem, Wielsbeke en
de intercommunale IMOG.
Vaneeckhout Jeremie, Vijfde schepen

Punt 33. Urbanisatie - Ruimtelijke Ordening
33.1.

2019/CBS/532 - Jaarlijkse inventarisatie Leegstaande bedrijfsruimten

De inventaris leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten wordt overgemaakt aan de Vlaamse
overheid.

Punt 34. Omgevingsdossiers
34.1. 2019/CBS/587 - Project OMV2018113359 - B/2018/214 - Bijstellen verkaveling
Steenbruggestraat/Grote Leiestraat - intrekken dossier
Project OMV2018113359 - B/2018/214 - Bijstellen verkaveling Steenbruggestraat/Grote Leiestraat intrekken dossier
34.2.

2019/CBS/590 - Project OMV_2019011802 – vellen van 3 bomen

Kennisname van volgende aanvraag tot omgevingsvergunning
Project OMV_2019011802 – O/2019/13 - vellen van 3 bomen , gelegen Beukenhostraat 47 - 8570
Anzegem

Punt 35. Natuur en klimaat
35.1.

2019/CBS/619 - Schadegeval accidentele lozing Molecule

Op 10/2/2019 was er een accidentele lozing van mazout in de beek in de Snoekstraat. De oorzaak werd
gevonden bij een defecte stookolietank van 25.000 liter bij een klasse-3 inrichting. Daar het schadegeval
ontstaan is bij een klasse-3 inrichting is de burgemeester van de gemeente de bevoegde overheid. De
bevoegde overheid kan een schadegeval vaststellen, een uitspraak doen over de aanpak van het
schadegeval en maatregelen opleggen ter behandeling van de bodemverontreiniging. Binnen de 30
dagen na de melding of vaststelling dien de bevoegde overheid de beslissing waarin de opgelegde
maatregelen worden vermeld aan de saneringsplichtige mee te delen. De maatregelen tot behandeling
van de bodemverontreiniging dienen binnen 180 dagen na de kennisgeving van de beslissing uitgevoerd
te worden. Een erkend bodemsaneringsdeskundige maakt na afloop van de maatregelen een
evaluatierapport op dat zowel aan de bevoegde overheid als aan de OVAM wordt overgemaakt. Het is
uiteindelijk de OVAM die het evaluatierapport beoordeelt.
De voorzitter sluit de vergadering om 18u30
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens het college,
Algemeen directeur,
Sonja Nuyttens

Burgemeester - voorzitter,
Gino Devogelaere
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