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Afiflezig:

De voorzitter opent de vergadering om 18u00

1.1.

20í8/CBS/000 - Goedkeuring verclaq zittinq 28 december20lS I Goedgekeurd

Het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 28 december 2018 wordt goedgekeurd.

Punt 2. Handhaving

2.1. 2019/CBS/0í4 - Geluidswetgeving bij muziekactiviteiten - principes atuiijking
oeluidsnormen niet-i noedeelde inrichtinq I
Het college besluit:
Bij aanvragen voor afwijkingen op de geluidsnormen, volgens art. 6.7.3.$3 van VLAREM
niet-ingedeelde muziekactiviteiten volgende principes blijvend te hanteren:

Art.í:

.
.

ll,

bij

Er wordt geen afwijking toegestaan voor privé-feesten.

Een afwijking wordt toegestaan tot 1 uur in open lucht of tent en tot 3 uur in een zaal.

Punt 3. Administratieve organisatie

3.í.

2019/CBS/0í6 - Datums Gollege Burg emeester & Schepen/Vast bureau

20í9

| Goedgekeurd

Het college van burgemeester en schepenen beslist elke woensdag te vergaderen om 16u.

Punt 4. Communicatiê & insPraak
20í9/CBS/0í5 - Maatschappelijke zetel OCMW en Gemeente: De Vierschaar í '8570
Anzegem I Goedgekeurd

4.1.

De letel van beide organisaties, gemeente en OCMW van Anzegem, wordt vastgesteld op "De
Vierschaar 1 - 8570 Anzegem".

Punt 5. Gemeenteraad

5.í.

20í8/CBS/007-Bevoegdheidsverd eling schepenen

I

Het college beslist de bevoegdheidsverdeling vast te leggen tussen de burgemeester en schepenen
Dezeziel ef uit als volgt
1t8

De Vierschaar 1
8570 Anzegem
Tel 056 69 44 40
rnÏo@anzegem.pe
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5.2.

2019/CBS/040 - Site Escolys - principiële beslissing tot aan koop en vraag van raadslid
Eddy Recour gesteld op de gemeenteraad van í9 december. I Goedgekeurd

Raadslid Eddy Recour stelde op de gemeenteraad van 19 december 2018 een vraag rond de
persberichten inzake de veorgenomen aankoop van de site Escolys. Er werd toen mèegedeeld dat er
schriftelijk zal geantwoord worden. Het college beslist te antwoorden dat het ondezoek-nopens de
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aankoop momenteel lopende is maar dat het college op heden een optie neemt op de aankoop,
weliswaar onder voorbehoud van het resultaat van het schattingsverslag en het akkoord van de eigenaar
Dit voornemen (onder voorbehoud) tot aankoop zal ook gemeld worden naar de verkoper toe.

5.3.

2019/CBS/í70 - Agenda gemeenteraad í7 ianuari 2019 | Goedgekeurd

Volgende agenda van de gemeenteraad van 17 januari 2019 wordt vastgesteld:
Punt
1

1.

Administratieve organisatie

.1 201 9/GR/001 - Goedkeuren notulen gemeenteraad 1 9 december 201 9

1.2.2O19IGN002 - Goedkeuren notulen en zittingsverslag 4 januari 2019
Punt 2. Financiën
2.1 . 2O1gtGN003 - Goedkeuren bestelbonnen

Punt 6. Openbare werken

6.í.

20í9/CBS/030 - lnname openbaar domein op Klijtberg

-

kennisname schriiven Publius

I

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van een dagvaarding in naam van het college inzake inname van het openbaar
domein.

Punt 7. Patrimonium

7.1.

20í8/CBS/008 - Klacht raadslid i.v.m, huur pand Kerkstraat

5.

I

Goedgekeurd

Het gemeentebestuur ontving op 27 december 2018 een aangetekend schrijven van Agentschap
Binnènlands Bestuur - gedateerd 21 december 2018 en met als kenmerk 2018.000572 - betreffende een
klacht neergelegd door Rik Colman, toendertijd schepen en thans gemeenteraadslid. Het college stuurt
een omstandig antwoord aan de heer Gouverneur.

7.2.

20í8/CBS/014 - notulen kerkraad Sint-Mattheus'í5 december

20í8

|

Goedqekeurd

Het college neemt kennis van de notulen van de kerkfabriek Sint-Mattheus d.d. 15 december 2018 en
beslist het dossier nopens de aankoop van een appartement op te vragen in kader van het bestuurlijk
toezicht.

Punt 8. Erediensten

B.í.

20í8/CBS/009 - Kennisname verslag kerkraad 6 december 2018 - Kerkfabriek Sint-Theresia

van het Kind Jezus I Goedgekeurd
Het college neemt kennis van het verslag van de kerkfabriek Sint-Theresia d.d. 6 december 2018 en
vraagt het dossier op betrefÍende het vervangen van de klokkeninstallatie en het torenuurwerk.

8.2.

20í9ICBS/002 - kennisname notulen kerkraad Sint-stefanus en Theodoricus - í2 december

2018 I Goedgekeurd
Het college neemt kennis van de notulen van de kerkfabriek Sint-SteÍanus van 12 december 2018 en
beslist de budgetw'tjziging (punt 4) op te vragen.

Punt 9. Feestelijkheden
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EN
9.í.

20í9ICBS/04í - Nieuwjaarsreceptie

I Goedgekeurd

Het college geeft toelating aan Dólage om tijdens de nieuwjaarsreceptie een appel en een bon uit te
delen aan de bezoekers.

Punt 10. Protocol en plechtigheden

í0.í.

2019/CBS/046 - Gouden

bruiloft | Goedgekeurd

De jubilarissen worden uitgenodigd op het gemeentehuis voor een feestelijke ontvangst en dit op 12
januari 2019 om 13u30.

Punt 1 1. Administratieve organisatie

11.1.

20í8/CBS/012 -Yraag raadslid Eddy Recour I Goedgekeurd

Het college neemt kennis van de vraag d.d. 31 december 2018 van raadslid Recour naar de reden tot het
aÍgelasten van een vergadering inzake de Sint-Janskerk en beslist een schrijven te richten aan het
raadslid met opgave van de reden.

11.2.

20í9/CBS/004 - Huishoudelijk reglement gemeente- en OCMW-raad I Goedgekeurd

Het college beslist 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 + de
vooaitter van de gemeenteraad. Als basis van het werkstuk wordt hét model van het WSG genomen en
het huidige reglement.

11.3.

20í9ICBS/007 - vraag raadslid Eendracht ivm vraag kopie plannen Brouwerchof

Goedgekeurd

I

Het college beslist kennis te nemen van de e-mail van raadslid Maurice Vanmarcke en hem een
antwoord over te maken.

11.4.

20í9/CBS/022 -inzagelokaal raadsleden I Goedgekeurd

De raadsleden moeten de dossiers van de gemeenteraad evenals de bestuursdocumenten/dossiers
kunnen inkijken. Hiervoor zal het schepenvergadezaaltje gereserveerd worden.

11.5.

20í9/CBS/052 - Anzegems mailadres I Goedgekeurd

Alle raadsleden ontvingen een Anzegems e-mailadres. Er wordt gevraagd dit mailadres te gebruiken in
kader van informatieveiligheid en GDPR. Mails toegekomen op dit mailadres mogen niet doorgestuurd
worden naar een privémailbox. Alle raadsleden ontvingen een in te vullen verklaring.

Punt 12. Personeel
12.1
2018/CBS/003 - Kennisgeving van de besluiten van de algemeen directeur inzake het
dagelii ks perconeelsbeheer I Goedgekeurd

ln toepassing van artikel 170 van het decreet lokaal bestuur, dat bepaalt dat de algemeen directeur aan
het hoofd van het personeel staat en bevoegd is voor het dagelijks personeelsbeheer, worden de
beslissingen d.d. 7 januari 2019 van dagelijks personeelsbeheer gerapporteerd aan het college van
burgemeester en schepenen.
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EN
12.2.

20í9/CBS/028 - Aanstelling vriJwilligeÍs - Logistieke ondersteuning gemeentel'tike recepties

I Goedqekeurd

Geregeld organiseert het gemeentebestuur verschillende recepties bij evenementen. Het .
gemeintebeltuur doet hiervoor graag beroep op enkele vrijwilligers voor de logistieke ondersteuning
tijdens en na de recepties.

12.3,

20í9/CBS/039-Gezondheidsonderzoek - gericht onderzoek I Goedgekeurd

ldewe organiseert tweejaarlijks een algemeen ondezoek en specifiek gericht ondezoek. ln 2019 zal er
een spec'ífiek ondezoek doorgaan. Er kan gekozen om een cardioscan uit te voeren voor het
gemeentelijk en OCMW-Personeel.

12.4.

20í9/CBS/048 - GesPrek Perco neelslid rond verdere inzetbaarheid I Goedgekeurd

personeelslid wordt uitgenodigd voor een gesprek inzake de inzetbaarheid binnen de dienst'

20í9/CBS/05í - Vraag om niet-opgenomen verlofdagen over te zetten naar volgende
dienstiaren lGoedgekeurd

12.5.

Aan een personeelslid wordt toelating verleend om 137 werkuren en 2 niet-opgenomên keuzedagen
(dienstjaar 2018) uitzonderlijk over te dragen naar de volgende dienstjaren wegens overmacht.

Punt 13. Communicatie & insPraak

í3.í.

2019/CBS/043 - Drukwerk I Goedgekeurd

Het college keurt het drukwerk dat werd opgemaakt goed: afÍiches Film The Bookshop, Film Janneman
en voorstelling De Vlaschaard.

Punt í4. Lokale economie

14.1.

20í9/CBS/042 - Toelagen Unizo Aktiv'o in

20í9

|

ln het schepencollege van 19 november 2013 werd er vastgelegd dat Unizo Aktiv'o 250 euro toelage
krijgt per ondernemórscafé, met een maximum van vier per jaar. Unizo Aktiv'o heeft nu al de vier
activiieiten voor 2019 doorgegeven. Hierbij zitten er twee ondernemerscafés, een ledenfeest en een
nieuwjaarsontmoeting.Ze vragen of ze hiervoor op de toelage van de gemeente mog.en rekenen. De
toelage van 250 euro-voor dJnieuwjaarsontmoeting werd al goedgekeurd op het college van 5 december
ZO1g. echter, deze beslissing wordt ingetrokken gezien de nieuwjaarsreceptie afgelast is.

Punt 15. Mobiliteit en verkeersveilighead

15.í. 2019/CBS/037

- Tijdelijk verkeersreglement

- vrijdag í8 ianuari

VBS Vichte - Parkins Kerkd reef t.h.v. Spev I Goedqekeurd

20{9

-

themawandeling

De aanvraag van Vrije Basisschool De Ranke voor het organiseren van een themawandeling "100 jaar
geleden, waÏ een evólutie" voor de kinderen van het derde en vierde leerjaar (VBS en GLS). De parking
ial gebruikt worden voor de plaatsing en het gebruiken van een huifkar.
Naar aanleiding van de inwilliging van deze vraag zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het
oog op de veiligheid van de wèggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer.

Punt 1 6. OmgevingsdossierË

EN
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í6.í. 20í9/CBS/026 - Advies in omgevingsproject OMV_20í7008683 waaryan de beslissing
genomen wordt door de deputatie - Mannebeekstraat í9 te Waregem en deels te Anzegem
I
Goedgekeurd

Er w_erd een omgêvingsaanvraag ingediend door nv TAVAS (slotenmakerij) bij de deputatie op 11 oktober

2018. De provincie vraagt aan het college om advies te verlenen.

Punt 17. Energie en nutsleidingen
17.1
2019/CBS/034 - Aanvraag jaarvergunning 20í9 - werkputten voor klantenaansluitingen
Eandis + lasputten Eandis en klantenaansluiti nqen Proximus - OMV-Natie I

OMV-Natie vraagt in hun schrijven van 21 december 2018 een jaarvergunning voor het uitvoeren van
werken: werkputten voor klantenaansluitingen Eandis + lasputten Eandis en klantenaansluitingen
Proximus.

17.2. 2019/CBS/035 - Aanvraag jaaruergunning 20í9 - defecten en dringende werken,
aansluitingswerken herstellingen en kleine onderhoudswerken - Broeders & Co I Goedgekeurd
Broeders & Co vraagt in hun schrijven van 26 december 2018 een jaarvergunning voor het uitvoeren van
defecten en dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken.

17.3. 20í9/CBS/036 - Aanvraag jaarvergunning 20í9 - werken Ge categorie voor dringende
onderhoudswerken op de gewestwegen van het grondgebied van de gemeente Anzegem
Aqentschap
& Verkeer I Goedqekeurd
Agentschap Wegen & Verkeer vraagt in hun schrijven van í7 december 2018 een jaarvergunning voor
het uitvoeren van werken van 6e categorie voor dringende onderhoudswerken (o.á. vullen van putten in
het wegdek, plaatsen en vervangen signalisatie, interventies in elektrische kasten, dringende werken voor
de veiligheid van de weggebruiker) op de gewestwegen op het grondgebied van de gemeente Anzegem.

Punt 18.Zorg en welzijn

í8.í.

20í9ICBS/045 - Beslissingen OCMW-raad 20 december 20íg lGoedgekeurd

het college neemt kennis van de besluiten ocMW-raad d.d. 20 december 201g.

Punt 19. Cultuur

19.í.

2019/CBS/000 - Vraaq popup-café in voormalig gemeentehuis Kaster

I

Goedgekeurd

Een vereniging mag onder voorbehoud van gunstig advies Fluvia, het voormalig gemeentehuis te Kaster
inrichten en uitbaten voor een pop-up café op 26 en 27 april 2019.

Punt 20. Feestelijkheden

20.1.

20í9/CBS/006 - Buurtfeest Vichteptaats I G oedgekeurd

Er wordt een toelage van 50 euro toegekend voor het buurtfeest Vichteplaats dat doorgaat op 23 maart

a.s.

Punt 21. Administratieve organisatae

21.1.

20í8ICBS/004 - lnzagerecht qevraaqd door Eendracht. I Goedqekeurd

6/8
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Raadsleden hebben het recht om documenten op te vragen. Deze opvraging wordt ter kennis genomen
en goedgekeurd door het college.

Punt 22. Personeel

22.1.

20í 9/CBS/027 - Ken n isqevinq stopzettinq vriiwill igersen gagementen lGoedqekeurd

Alle vrijwilligers met een langdurig engagement kregen in december een formulier waarop ze hun
engagement kunnen bevestigen. Enkele vrijwilligers wensen het vrijwilligersengagement stop te zetten.

Punt 23. Zorg en welzijn

23.1.

20í9/CBS/038 - Kennisname vooriaarsbrochure Seniorenraad

I

Goedqekeurd

Het college neemt kennis van de voorjaarsbrochure van de Seniorenraad

Punt 24. Cultuur

24.1.

2019/CBS/00í -Antoniuswinterommegang I Goedgekeurd

een vereniging tot geldelijke ondersteuning wordt meegenomen naar betrokken
adviesraad. Twee gratis consumpties worden aangeboden aan de Koninklijke Fanfare De Eendracht uit
lngooigem op zondag 20 januari 2019 voor het opluistering van de Sint-Antonius-\A/interommegang.
De vraag van

Punt 25. Landbouw & tuinbouw

25.1.

20í9/CBS/0í3 - Openbaar onderzoek ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6) | Goedgekeurd

ln uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) heeft de Vlaamse overheid een ontwerp
mestactieprogramma (MAP 6) opgesteld voor de periode 2019-2022.
Het mestactieprogramma omvat maatregelen om de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater door
nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Het openbaar
ondezoek over het ontwerp-MAP 6 loopt van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019.
Eén van de stappen in de totstandkoming van het zesde mestactieprogramma is de uitvoering van een
plan-milieueffectrapportage (plan-MER). Daarin worden de effecten van het ontwerpmestactieprogramma op het leefmilieu ondezocht.
ln overeenstemming met artikel 4.2.11 van het DABM.wordt een openbaar onderzoek voor het ontwerpMAP 6 met bijhorend ontwerp van het plan-MER georganiseerd van 24 december 2018 tot en met 21
februari 2019.
Wie dat wil, kan via een digitaal formulier op de VlM-website op een eenvoudige manier een reactie
indienen. Alle reacties op het openbaar onderzoek die via dat digitale formulier worden ingediend, zullen
in overweging genomen worden bij de vaststelling van het definitieve mestactieprogramma 2019-2022 en
het plan-MER. Ook de besprekingen met de Europese Commissie kunnen nog wijzigingen
teweegbrengen aan het defi nitieve mestactieprogramma.
De VLM zal de mensen die thuis geen pc met internetaansluiting hebben, doorverwijzen naar een
openbare bibliotheek in hun buurt.

Punt 26. Administratieve organisatie

26.1.

20í9ICBS/047'- Kennisname verslag MAT 2í november 20í8 | Goedgekeurd

IIÓ
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EN

Het college neemt kennis van het verslag van het MAT van

2í

november 2018.

Punt 27. Omgeving

27.1.

20í9/CBS/009 - Kennisgeving beslissing omgevingsvergunning hogere overheid

I

Goedgekeurd
Besluit van de deputatie betreffende omgevingsvergunningsdossier : Project 2017010230- 0.120181148 Green Point Supplies - Kerkstraat 125,8570 Anzegem - kennisname
De voorzitter sluit de vergadering om 19u30
':i,\.
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