eNnzegem
een buiten-kans!

College van burgemeester en schepenen

Publicatieverslag
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Gino Devogelaere, Burgemeester - voozitter
Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout,

Aanwezig

Schepenen
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

Verontschuldigd
Aíwezig:

De voorzitter opent de vergadering om 16u00

1.1.

20í9/CBS/í27 - Goedkeuring verslag zittins 16ianuari2019

Het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 16 janqari 2019 wordt goedgekeurd.

Punt 2. Gemeenteraad

2.1.

20í9/CBS/353 - Annuleren gemeenteraad2g januari 20í9 en organiseren gemeenteraad 3í

anuari 20í9

Punt 3. Burgerlijke stand en Burgerzaken

3.í.

20í9/CBS/240 - Verkiezingsaanplakborden 26 mei 20í9

Het college dient te plaatsen aan te duiden van de verkiezingsaanplakborden voor de verkiezingen van

26 mei 2019

3.2.

20í9/CBS/243 - Verkiezing en van 26 mei 20í9 (varia)

Verkiezingen van 26 mei 201 9
Aanduiden van de personen die de stembiljetten van de stembureaus naar de stemopnemingsbureaus
.moeten brengen.
Hiervoor moet een onkostenvergoeding vastgesteld worden.
Aanduiden van een personeelslid (+ reserve) die aanwezig moet zijn in het hoofdgemeentehuis op de
dag van de verkiezingen.
Aanduiden van een personeelslid van de technische dienst die bereikbaar moet zijn op de dag van de
verkiezingen.

Punt 4. Openbare werken

4.1.

20í9/CBS/245 - Aanleg voetpaden in de Paul Wielemans- en Vlaschaardstraat en maken
plantvakken ln rijweg - Goedkeuring vorderingsstaat 3 (mei 2018 - eindstaat)
Het college keurt vorderingsstaat 3 (mei 2018 - eindstaat) van aannemer Ockier Bernard nv,
Paperrestraat 2 te 8553 Zwevegem, goed.
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4.2.

20í9/CBS/257 - Vaststellen aanvullend verkeercreglement strekkende tot het lnvoeren van
een parkeeruerbod te Kortenberg ter hoogte van huisnummer 3 tot en met huisnummer 1

Vaststellen aanvullend verkeersreglement strekkende tot het invoeren van een parkeerverbod te
Kortenberg ter hoogte van huisnummer 3 tot en met huisnummer 1

Punt 5. Groenonderhoud- en parken

5.{.

2019/CBS/208 - Maaien van grote grasopperulaktes 20í9 - Goedkeuring lastvoorwaarden

en uit te nodigen ondernemerc
Het college keurt het bestek voor de opdracht 'Maaien van grote grasoppervlaktes 2019' en de
plaatsingsprocedure goed en duidt de uit te nodigen ondernemers aan om een offerte in te dienen

5,2.

20í9/CBS/2íí - Maaien van kleine grasoppen laktes in wijk't Schaliënhof 2019 Goedkeuring lasWoonvaarden en uit te nodigen ondernemerc
Het college keurt de technische beschrijving voor de opdracht'Maaien van kleine grasoppervlaktes in wijk
't Schaliênhoí 2019'en de plaatsingsprocedure goed en duidt de uit te nodigen ondernemers aan om een
offerte in te dienen.

5.3.

2O19lCBSl222 - Leveren van schorc 20í9 - Goedkeuring lastvoonataarden en uit te nodigen

ondernemers
Het college keurt de technische beschrijving voor de opdracht 'Leveren van schors 2019' en de
plaatsingsprocedure goed en duidt de uit te nodigen ondernemers aan om een offerte in te dienen.

Punt 6. Patrimonium

6.í.

20í9/CBS/2í3 - Bouwen van brandweerkazerne DeerlijUAnzegem - ruwbouw en afuierking

- Goedkeuring vorderingsstaat 7 (november 2018)
Het college keurt vorderingsstaat 7 (november 2018) voor ruwbouw en afwerking goed voor het bouwen
van de brandweerkazerne DeerlijUAnzegem.

Punt 7. Financiën

7.1.

20í9/CBS/í28 - lnvorderingen/bestelbonnen

Het college keurt de invorderingen en de bestelbonnen goed.

7.2.
7.3,

20í9/CBS/270 - Budgetwijziging 2O1g-1- OCMW
20í9/CBS/286 - klacht raadslid Rik Colman - vraag schorsing drie bestelbonnen

Raadslid Colman heeft op 17 januari 2019 een klacht ingediend bij de gouverneur omtrent de
goedkeuring van 3 bestelbonnen in de raad van 17 januari Ll. Het college neemt hiervan kennis en zal
een antwoord voorbereiden.

Punt 8. ICT en digitalisering

8.í.

20í9/CBS/249 -VPN-toegang voor alle medewerkers

Er is nogalwat vraag vanuit de diensten om van thuis uit te kunnen werken op de gemeentelijke servers.
Er zal enkel gewerkt mogen worden met een laptop van de gemeente. M.a.w. er mag geen verbinding
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met de gemeentelijke server bewerkstelligd worden vanop een niet-gemeentelijk apparaat, dit in het
kader van de informatieveiligheid en om virussen/hacking te vermijden.

8.2.

2O19lCBSl263 - Goedkeuren verwerkercovereenkomst leverancier

De gemeente Anzegem, met name de verwerkingsverantwoordelijke, beschikt over persoonsgegevens
waaÍvan hij bepaalde aspecten van de
verwerking ervan toevertrouwt aan een leverancier van software, een verwerker genaamd. Een
venrerkersovereenkomst heeft als doel de uitvoering en de
organisatie van die verwerking door de verwerker te regelen.

8.3.

20í9ICBS/273 - Mobiele telefonie

-

data-abonnement + smaÉphone

Toewijzing van een smartphone en een abonnement aan twee medewerkers.

Punt 9. Sport

9.í.

20í9/CBS/í93 - Reclamevoerlng in sporthalTorrebos: adverteerderc 2019

Voor het jaar 2019l<wamen 2 aanvragen binnen voor het ophangen van een reclamebord in sporthal
Torrebos in Anzegem.

9.2.

20í9/CBS/200 - Middassport voor gemeente- en OGMW perconeel Anzeqem

De Sportdienst organiseerl al2 jaar middagsport voor gemeente- en OCMW personeel.
Vanaf 31 januari 2019 wil de Sportdienst dit aanbod verder aanbieden, 2 keer per maand kan er van
12u15 tot 13u00 gesport worden in de sporthal van Anzegem.

Punt 1 0. (Buitenschoolse) kinderopvang

í0.í.

20í9/CBS/2í4 - Actie pleegzorggemeenten

De gemeente Anzegem wil zich engageren als pleegzorggemeente.

Punt 1 1. Administratieve organisatie

11.1.

2019/CBS/266 - Bevoegdheden burgemeester

De bevoegdheid Ambtenaar Burgerlijke Stand wordt uitgeoefend door de burgemeester

Punt 12. Personeel

12.1. 2019/CBS/í30 - Kennisgeving van de besluiten van de algemeen directeur inzake het
daqeliiks perconeelsbeheer
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 22 januari 201 9 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.

201

9/CBS/í 89 - Re-integratietraiect technisch assistent

Een nieuw rapport wordt opgesteld in kader van een re-integratietraject van een personeelslid.
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20í9/CBS/268 - Vorlenqlnq werfreserve asslstent-bediende buitenschoolse klndero pvang

De werÍreserve van assistent-bediende buitenschoolse kinderopvang,wordt verlengd met de duur van
jaar.

í

Punt í3. Burgerlijke stand en Burgerzaken

í3.í. 2019lCBSl22í - Aanvraag geboortelijsten 2007 door middelbare school buiten grondgebied
Anzegem
Aanvraag van een middelbare school, niet gelegen op het Anzegemse grondgebied, tot het bekomen van
een adressenlijst in functie van publiciteit rond hun educatief aanbod.

13.2. 20í9/CBS/225 - Verkiezlng van het Europese Parlement van 26 mei 2OÍg.Betekening van de
aanvaarding van de aanvraag om inschrijving op de kiezerslijst.
Verkiezing van het Europese Parlement
Betekening van de aanvaarding van de aanvraag om inschrijving op de kiezerslijst

í3.3. 20í9/CBS/226 - Verkiezing van het Europese Parlement van 26 mei 20í9.Betekening van de
aanvaarding van de aanvraag om inschrijving op de kiezerslijst.
Verkiezing van het Europese Parlement van 26 mei 2019.
Betekening van de aanvaarding van de aanvraag om inschrijving op de kiezerslijst.

13.4.

20í9/CBS/233 - Verkiezingen 26 mei 20í9. Locatie stembureaus

Verkiezingen van 26 mei 2019
Vaststellen van de locatie van de stembureaus

Punt 14. Communicatie & inspraak

14.1.

20í9/CBS/25í -Verspreiden infogids

Naar aanleiding van de start van de nieuwe bestuursploeg stuurde lnforegio een voorstel om opnieuw
een infogids op te maken. Deze infogids kost de gemeente niets (gratis opmaak, druk (8.000 exemplaren)
en verspreiding), want de firma haalt z'n geld uit advertenties. Deze infogids werd in het verleden al twee
keer opgemaakt.

14.2.

20í9/CBS/253 - Zitdagen belastingen

Op vrijdag 17 mei en 24 mei 2019 worden er twee zitdagen voor belastingen georganiseerd.

14.3.

20í9/CBS/254 - Vernieuwen merkregistratie

De merkregistratie van het Anzegemse logo vervalt. Er moet beslist worden of dit mag verlengd worden.

Punt 15. Omgeving

{5.í.

20í9/CBS/232 - Splitsing perceel Insooiqem plaats Anzegem, 3e afdeling sectie B nr 730H

Splitsing perceel lngooigemplaats Anzegem, 3e afdeling sectie B nr 730H

15.2.

20í9/CBS/234 - Groenscherm Bergstraat 5 - 8573 Anzegem
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plaatsing van een groenscherm op een bebouwd perceel

í5.3.

2019/CBS/244 - Afrnijking op geluidsnormen muziekactiviteit 23/03/2019

Goedkeuring aanvraag afwijking op de geluidsnormen bij een muziekactiviteit op 2310312019

Punt 16. Urbanisatie - Ruimtelijke Ordening

16.í. 20í9/CBS/í95 - Teruggave waarborg - aanleg nutsvoorzieningen - verkaveling
ví6200000í/3
Teruggave waarborg

-

aanleg nutsvoorzieningen

-

verkaveling Ví62000001/3

16.2. 20í9ICBS/í96 - Teruggave borgtocht stedenbouwkundige vergunning
Teruggave borgtocht stedenbouwkundige vergunning

8t2015t261

8,1201 51251

Punt I 7. Omgevingsdossiers

17.1. 20í9/CBS/2í8 - Besllssing Project OMV OMV_20í8í34976 -0,120181202- Statiestraat 72
8570 Anzegem voor uitbreiden eengezinswoning na slopen berging en uitbreiden bestaande
tuinberging
Het college neemt een beslissing betreffende Project OMV_2018í 34976

- o.120181202

17.2. 20í9/CBS/2í9 - Project OMV_2018143701 - 0.120181211, voor beperkt vellen van bomen
en/of reliëftvijzigingen, gelegen Helleweg 6 8750 Anzegem - kadastraal bekend: 3de, sectie C,
nummer O77OC.
Het college neemt een beslissing betreffende project OMV_20181 43701

17.3. 20í9/CBS/220 - Prolect OMV_20í8í 37537 voor verbouwen van een bestaande woning

o.120181200 -

-

0.120181211

Scheldestraat í3 8572 - Anzegem

Het college neemt een beslissing betreffende Project OMV-2018137537 - Ol2O18l20O.

17.4.

20í9/CBS/235 - Project OMV_2018í25936 -0.120181184 - bouwen van een overkapping

voor mobilhome, gelegen Harelbekestraat 38 8570 Anzegem

Beslissing OMV_2018125936 bouwen van een overkapping voor mobilhome
17

.5.

20í 9/CBS/239 - Project OMV 20í 8í í 9900
- 8570 Anzegem

Steenovenstraat12

-

Ol2O18l17

í

-

terreinaanpassingen, gelegen

Beslissing OMV_201 81 I 9900 terreinaanpassingen

17.6. 20í9/CBS/256 - Project OMV-20í8í07211-0,120181162 - bouwen van 32 flats met
ondergrondse garages (wijziging vergunning 81201211011, gelegen Peter Benoitstraat 4 te 8570
Anzegem
Het college neemt een beslissing inzake project OMV_20181 072'11

- 0.120181162.

Punt 1 8. lnternationale solidariteit

í8.í.

20í9ICBS/206 - Toekennen projectsubsidies in het kader van ontwikkelingssamenwerking
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ln uitvoering van het subsidiereglement voor projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking
wordt er subsidie toegekend aan zes aanvragers en inwoners van Anzegem die respectievelijk in
Kameroen, Zuid-Afrika, Kenia, Nicaragua, Senegal en Brasilië een project hebben opgezet.

Punt 19. Gultuur

19.í. 2O19lCBSl229 - Antwoord

een

rond een factuur voor

ik zaal Ansold

Er wordt een antwoord bezorgd aan het raadslid met een vraag bij een concrete factuur voor zaal Ansold.

Punt 20. Personeel

20.1. 20í9/CBS/í3í

- Inzagerecht gevraagd door CD&V-Eendracht.

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

Punt 21. Communicatie & inspraak

21.1.

2019/CBS/í29 - Persberichten

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

Punt 22. Energie en nutsleidingen
22.'1. 20í9/CBS/207 - Eandis - uitvoeren van werken op openbaar domein - Pontstraat
(dossiernummer 324983-20259í 53)
Op 19 december 2018 ontvingen we van Eandis lnfrastructuurgebied Leie-Schelde, President
Kennedypark 12, 8500 Kortrijk, de aanvraag tot het uitvoeren van werken te Anzegem, Pontstraat:
uitbreiden van HDPE voor blazen glasvezelkabel, door bvba Gema, Cottagepad 13 bus 13, 8300 KnokkeHeist.

22.2. 20í9/CBS/2í0 - Telenet
(dossiernr. 25028362)

-

uitvoeren van werken op openbaar domein

-

Huttegem

í8

Op 7 januari 2019 ontvingen we van nv Telenet, Netaanleg Dienst Vergunningen, Antoon Catriestraat 18,
9031 Drongen de aanvraag tot het uitvoeren van werken te Anzegem, Huttegem 18: plaatsen van een
ondergrondse kabel.

Punt 23. Openbare werken

23.1.

20í9/CBS/236 - Publiciteit langs gemeentewegen

toneelvoolstellingen

-

GC De Stringe

Publiciteit langs gemeentewegen

23.2.

-

-

9,

9, 10, í5, en 16 februari 2019

2019/CBS/237 -Zondag í0 februari 2019

-

í0, í5, en

-

16 februari 20í9

-

toneelvoorstellingen

-

GC De Stringe

í5e Waterhoek Mountainbiketocht

Zondag 10 februari 2019 - 15e Waterhoek Mountainbiketocht

23.3.

20í9/CBS/238 - Zondag 24 februari 20í9

veldtoeÉocht Flanders Field

-

WTG De NieuwenhovespuÉers

-

V.T
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Zondag 24 Íebruari 2019

-

WTC De Nieuwenhovespurters

-

V.T. veldtoertocht Flanders Field

Punt 24. Erediensten

24.1.

20í 9/CBS/2S7 - lnterne budgetwiiziging Kerkfabriek sint-Stefanus

Punt 25. Feestelijkheden

25.1.

2019lCBSl247 - Data nieuwiaarsreceptie / nieuwiaarcontbiit

Het college neemt kennis van de data die werden vastgelegd voor de nieuwjaarsreceptie en -ontbijt.

Punt 26. Administratieve organisatie

26.1.

20í9/CBS/246 - Verclagen interg emeentelij ke samenwerkin gsverbanden

Het college neemt kennis van verschillende verslagen van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden

Punt 27. Personeel

27.1.

20í9ICBS/202 - Aanvraas stageplaats student Creo KoÉriik

Via e-mail kreeg de Personeelsdienst een aanvraag tot stage door van een student van
volwassenenonderwijs Creo te Kortrijk

Punt 28. Communicatie & insPraak

28.1.

20í9/CBS/252 - Teksten Aktiv

Het college neemt kennis van de teksten voor Aktiv februari.

Punt 29. Woonbeleid

29.1. 20í9/CBS/íí2

- Woning 24 maanden opgenomen in het leegstandsregister op datum van 8

november 20í6
Woning 24 maanden opgenomen in het leegstandsregister op datum van 8 november 2016

29.2. 20íg/CBS/197
í oktober 20í3

- Lijst woningen 60 maanden opgenomen in het leegstandregister op datum

van

Lijst woningen 60 maanden opgenomen in het leegstandsregister op datum van 1 oktober 2013

29.3.

20íg/CBS/í98 - Lijst woningen 36 maanden opgenomen in het leegstandsregister op 27

oktober 2015
Lijst woningen 36 maanden opgenomen in het leegstandsregister op 27 oktober 2015

20í9/CBS/í99 - Lijst woningen 24 maanden opgenomen in het leegstandsregister op
datum van 25 oktober 20í6

29.4.

Lijst woningen 24 maanden opgenomen in het leegstandregister op datum van 25 oktober 2016

Punt 30. Urbanisatie - Ruimtelijke Ordening
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30.í.

20í9/CBS/í94 - Openbaarheid van bestuur

behandeling van vragen openbaarheid van bestuur van de dienst Omgeving

Punt 31. Omgevingsdossiers

31.í. 2019lCBSl227
Krekelheedstraat

í

- Openbaar onderzoek - Project OMV_20í8í33979 -0,120181204
8570 Anzegem, verbouwen en uitbreiden van een won ing

Openbaar onderzoek - Project OMV_2018133979
verbouwen en uitbreiden van een woning

-

C,120181204 Krekelheedstraat 1 8570 Anzegem,

Het openbaar ondeaoek start op 25 januari 2019 en eindigt op 23 februari 2019.

31.2. 2019lCBSl228 - Openbaar ondezoek - Project OMV_20í8í50850 -0,120181220
Beukenhofstraat 25A 8570 Anzegem, bouwen van een carport
Openbaar onderzoek - Project OMV-2018150850
bouwen van een carport

- C,120181220 Beukenhofstraat 25A 8570 Anzegem,

Het openbaar ondeaoek start op 30 januari 2019 en eindigt op 28 februari 20i g.

3í.3. 20í9/CBS/258 - Project-OMv-2Oí8í32498 -o.120181226 - Oudenaardestraat 86 - 8570
Anzeqem - renoveren van loodsen en het bouwen van nieuwe loodsen na afbraak bestaand
Openbaar onderzoek OMV2_2018132498_renoveren van loodsen en het bouwen van nieuwe loodsen na
afbraak bestaand.
De voorzitter sluit de vergadering om 18u30
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Sonja
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