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Verontschuldigd

t.

Afilezig:

De voorzitter opent de vergadering om 16u00

1.1.

20í9ICBSIí43 - Goedkeuring verclag zitting 6 februari 20í9

Het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 6 februari 2019 wordt goedgekeurd,

Punt 2. Patrimonium

2.1. 20í9/CBS/5í5 - Subsidieaanvraag speelplaats diverce scholen: VBA/Groene Poortje/GLS
Vichte en lngooigem (proiect MOEV)
Het college neemt kennis van de subsidieaanvraag voor de speelplaats van diverse scholen (project
MOEV).

Punt 3. Toerisme

3.í.

20í9ICBS/5í1 - Deelname KunsEomer 2019

De modaliteiten voor de organisatie van Kunstzomer 2019 worden goedgekeurd

Punt 4. Personeel

4.1.

2019/CBS/545 - Technisch assistent - vacantverklaring

De functie van voltijds technisch assistent wordt vacant verklaard. Er wordt beroep gedaan op de huidige
werfreserve.

Punt 5. Omgevingsdossiers

5.í.

2019/CBS/6íí -Aanstellen raadsman

Het college beslist een raadsman aan te stellen om de juridische haalbaarheid te ondezoeken inzake de
invulling voor gemeentelijke diensten op ruimtelijk vergunnings- en planningsvlak in de site Escolys.

Punt 6. Groenonderhoud- en parken

6.í.

2019/CBS/5í6 -Ondertekening charterVredesbomen
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ln het kader van de aanplant van vredesbomen, aangeleverd door de Vlaamse overheid, in november
2018 naar aanleiding van 100 jaar Groote Oorlog stelt het ANB en het Agentschap Onroerend Erfgoed
voor het charter Vredesbomen te ondertekenen.

Punt 7. Financiën

7.1.

2019/CBS/{44 - lnvorderingen/bestelbonnen

Het college beslist bestelbonnen en invorderingen goed te keuren.

Punt 8. Toerisme

8.í.

2019/CBS/498 - Goedkeuring concessiecontract uitbating cafetaria sint arnolduspark

Het concessiecontract voor de uitbating Sint-Arnolduspark wordt goedgekeurd.

8.2.

20í9/CBS/544 - Goedkeuring uitzonderlijke openingsuren Sint Arnolduspark nav
organisatie Festival van het Landschap door Leiedal

Naar aanleiding van het Festival van het Landschap worden uitzonderlijk de openingsuren van het SintArnolduspark ten behoeve van een aantal speciÍieke activiteiten verlengd.

Punt 9. Jeugd

9.í.

20í9/CBS/525 - Leetuieek Chiroiongens

em - lokalen De Paloeder

Chirojongens lngooigem krijgen toelating tot overnachting in hun jeugdlokaal nl. De Paloeder, mits
verholpen is aan de veiligheidstekorten in het gebouw. Dit in het kader van een leefiteek die doorgaan

van 18 lot24 maart2019.

Punt í 0. Feestelijkheden

í0.í.

2019/CBS/500 - Oorkondes iubilea en gulden boek

Jubilarissen krijgen voorlopig een fles champagne in plaats van een handgeschreven oorkonde wegens
afwezigheid van de vrijwilliger die dit behartigt.

Punt I 1. Administratieve organisatie

11.1.

2019/CBS/535 - Aanvraag vorming

Schepen Yannick Ducatteeuw neemt deel aan het congres: sterk beleid voor jonge inwoners

Punt 12. Personeel

12.1. 20í9/CBS/146- 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 12februari 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
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20í9/CBS/476 - Verlengen werfreserve bediende BKO

Een werfreserve voor de functie van bediende buitenschoolse kinderopvang wordt verlengd met

1

jaar.

Punt 13. Onderwijs

13.1.

20í9/CBS/538 - Afvaardiging Beheerscomité

Het college beslist Anja Desmet, bevoegd voor onderwijs af te vaardigen naar het Beheerscomité
(scholengemeenschap).

Punt 14. Burgerlijke stand en Burgerzaken

14.1.

20í9ICBS/490 - Verkiezing van het Europese Parlement van 26 mei 20í9

Verkiezing van het Europese Parlement - Betekening van de aanvaarding van de aanvraag om
inschrijving op de kiezerslijst.

14.2.

20í9/CBS/497 - Ambtshalve afivoering Uit de bevolkinqsreqisterc

Na onderzoek blijkt een voormalig inwoner daadwerkelijk de gemeente verlaten te hebben om zich te
vestigen op een nieuw adres zonder de vereiste aangifte gedaan te hebben. De plaats van de nieuwe
verblijfplaats kon niet vastgesteld worden.

14.3. 20í9rc8S/524 -Verkiezing van het Europese Parlement van 26 mei 20í9. Betekening van
de aanvaarding van de aanvraag om inschriiving op de kiezercliist.
Verkiezing van het Europese Parlement van 26 mei 2019 - Betekening van de aanvaarding van de
aanvraag om inschrijving op de kiezerslijst.

Punt 15. Communicatie & inspraak

í5.1.

20í9/CBS/548 - Publicatie buitenschermen

Het college keurt de aanvragen voor publicatie op de buitenschermen goed.

15.2.

2019/CBS/550 - Integratie Mijn Burgerprofiel op website

Het college beslist om op vraag van Leiedal in te tekenen op 'Mijn BurgerproÍiel'

Punt 16. Lokale economie

í6.í.

20í9/CBS/5í7 - Markt Vichte - spaarkaartactie 20í8

Het college neemt kennis van de winnaars van de spaarkaartactie 2018 (oktober-november-december
2018). De winnaars werden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en ontvingen de gewonnen
waardebonnen om te besteden op de vrijdagvoormiddagmarkt te Vichte.

16.2.

20í9ICBS/560 - Deelname subsidieoproep 'Het internet, ook uw zaak'

Het college beslist om in te tekenen op de subsidieoproep'Het internet, ook uw zaak'van Agentschap
lnnoveren en Ondernemen.

Punt 17. Woonbeleid
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17.1.

20í9/CBS/507 - Schrapping leegstandsregister - dossier 34002 78

Schrapping woning uit het gemeentelijk leegstandsregister

17.2.

ister - dossier

20í9ICBS/508 - Sch

Schrapping woning uit gemeentelijk leegstandsregister

17.3.

20í9/CBS/5í0 - Schrapping leegstandsregister - dossier 34018_37

Schrapping woning uit gemeentelijk leegstandsregister

Punt 18. Omgeving

í8.í.

20í9ICBS/503 - Splitsen percelen Groenstraat Anzegem, 1e afdeling sec A nrc 8/02, 9c en

í0.
Splitsen percelen Groenstraat Anzegem

18.2.

2019/CBS/520 - Teruggave

2' helft groenwaarborg dossier 2Ul2O14

Teruggave 2de helfi groenwaarborg dossier 24412014

í8.3.

20í9IGBS/557 - vervuiling en afval - site slachthuis

Er worden maatregelen getroffen om de verdere vervuiling van de site tegen te gaan.

Punt I 9. Omgevingsdossiers

í9.í. 20í9ICBS/471 - Project OMV_20í8í 52779 -0,120181224 - bouwen eengezinswoning,
gelegen Zijptestraat 14 - 8570 Anzegem
Beslissing OMV_20181 52779 - bouwen van een eengezinswoning gelegen Zijptestraat 14
Anzegem

-

8570

19.2. 20í9/CBS/5í9 - Project OMV_20í8í28940 -o,12018119í Verbouwen en functiewijziging
bijgebouw, gelegen Sint-Dierikserf 6 8570 Anzegem
Project OMV_20í8í28940
Dierikserf 6 8570 Anzegem

í9.3.

- C,120181191 Verbouwen en functiewijziging bijgebouw, gelegen Sint-

20í9/CBS/540 - Prolect OMV_20 {8í50833 -0.120181225 - bouwen mestsilo - advies college

Het college geeft advies inzake de omgevingsaanvraag - Project OMV_2018150833

- 0.120181226

Punt 20. Personeel

20.1.

20í9/CBS/í47 - lnzagerecht 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.

2O.2. 20í9ICBS/563 - Inzagerecht gevraagd door GD&V-Eendracht
Raadsleden hebben het recht om bestuursdocumenten op te vragen. Van deze opvraging wordt kennis
genomen en toelating verleend door het college.
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Punt 21. Communicatie & inspraak

21.1.

20í9/CBS/í45 - Persberichten

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

Punt22. Afval en recyclageparken

22.1.

20í9/CBS/462 - Deelname kippenproJect IMOG 20Í9

ln de afualkrant van maart, die in de week van 4 maart in de bus valt, belicht IMOG o.a. het houden van
kippen ter preventie van de organische fractie en organiseert daartoe een kippenverkoopactie (van 15
maart tot en met 31 mei 20í 9). De kippen kunnen bij de deelnemende handelaars besteld worden tegen
een richtprijs van € 9 per kip. IMOG schrijft de handelaars van Anzegem aan. IMOG vraagt of de
gemeente eventueel een bijkomende betoelaging geeft. IMOG organiseert 3 infoavonden rond kippen
houden: op zaterdag 30 maart om 10u in de Bib Box, Boekenplein 1, 8790 Waregem; op woensdag 3
april om 19u in het dakcafé, ingang Papenstraat, 8500 Kortrijk; op dinsdag 23 april om í 9u in Aveve
tuincentrum Lateur, Ellestraat 27,8550 Zwevegem. Net als voorgaande jaren beslist het college om
geen bijkomende betoelaging te geven maar wel deel te nemen en te communiceren over de actie via de
gebruikelljke gemeentelijke kanalen.

Punt 23. Energie en nutsleidingen

23.1.
Ff

20í9/CBS/5í3 - Uitvoeren van werken op openbaar domein: OlekenbosstraaUOverakker uvius (synergiedossiernummer 43379921

Het college neemt kennis van de aanvraag tot uitvoering van werken door Fluvius Site Leie-Schelde in
een private verkaveling tussen de Olekenbosstraat en Overakker en geeft toelating onder de gewone
voorwaarden.

Punt 24. Open bare werken

24.1.

2019/CBS/549 - Wandeltocht Benefiet voor Juul op zaterdag

í6 februari 20í9

Kennisname wandeltocht Benefiet voor Juul op zaterdag 't6 februari 20í9.

Punt 25. Erediensten

25.1.

2019/CBS/555 - Kennisname notulen kerkraad SintJan-de-Doper en Eligius - 28 januari

2019
Het college neemt kennis van de besluiten van de kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper en Eligius van 28

januari 2019

Punt 26. Jeugd

26.1.

20í9/CBS/522 - Schade cultuurgebouw Ansold

-

herstelbemiddeling

De Jeugddienst brengt verslag uit i.v.m. het proces herstelbemiddeling, betreffende de schade aan
Ansold die werd toegebracht d.m.v. graffiti in de nacht van 111O212O17 op 1210212017.

Punt

27 .

Adm in istratieve organ isatie
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27.1.

20í9/CBS/546 - Verslagen intergemee

samenwerki nqsverbanden

Het college neemt kennis van het verslag RVB Leiedal van 25 januari 2019

Punt 28. Personeel

28.1.

20í9/CBS/506 - Vraag vrijwilligerswerk in het kader van opleiding

Via e-mail kreeg de Personeelsdienst een aanvraag voor vrijwilligerswerk in het kader van een opleiding
'OfÍice Management', en dit binnen de BIB van Anzegem.

Punt 29. Burgerlijke stand en Burgerzaken

29.1.

2019/CBS/512 - Demoqrafie

í ianuari20í9

Hpt college neemt kennis van de nieuwe cijfers van de demografie op datum van

I januari 2019.

Punt 30. Communicatie & inspraak

30.í.

20í9/CBS/547 - Migratie website

Het college neemt kennis van de migratie van de website.

Punt 31. Omgeving

31.í.

20í9/CBS/495 - Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur

31.2.

-

kopie omgevingsvergunning

2019/CBS/542 - advies herstelvordering Hoqe Raad voor Handhavinqsuitvoerinq

Advies Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering betreffende herstelvordering bouwinbreuk

Punt 32. Omgevingsdossiers

32.1. 20í9/CBS/491 - Openbaar onderzoek Project_OMv_20í8í30í58 - O/20í8/210 Slopen
woning, uitbreiding groothandelen verbouwen woning, plaatsen garage-units, gelegen
Stientjesstraat 6-8-1 0 8570 Anzegem
Openbaar onderzoek Project_OMv_20í8í30í58 - O/2018/210 Slopen woning, uitbreiding groothandel
en verbouwen woning, plaatsen garage-units, gelegen Stientjesstraat 6-8-10 8570 Anzegem

32.2. 20í9lCBS/5Oi - Project OMV-20Í900í488 - Ot2l1gt2 Finanko voor de
verkavelingsaanvraag voor het verdelen van een aantal percelen in vijf loten, bestemd voor wonen
en één lot overte dragen aan de gemeente Anzegem, gelegen Buyckstraat 10 -12 8570 Anzegem kadastraal bekend:íste afdelinq. sectie F, nummens 1032C. í 038N en í035C.

-

Project OMV_2019001488
0.1201912 Verkavelingsaanvraag voor 5 woningen bestemd voor wonen,
gelegen Buyckstraat 10 - 12 8570 Anzegem - Openbaar ondezoek

32.3. 20í9/CBS/5í4 - Openbaar ondezoek Project OMV-20í8159770 -Ot2O19t4 Slopen
qefeqen Grote Leiestraat92 8570 Anzegem
bestaande biigebouw en bouwen nieuw
Openbaar ondezoek Project OMV_20í8í59770 - Ol2O19l4 Slopen bestaande bijgebouw en bouwen
nieuw bijgebouw, gelegen Grote Leiestraal92 8570 Anzegem
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32.4.

2019/CBS/523 - Proiect OMV

9003296 -Ol2O19l7- bouwen van een carport

Kennisname van volgende aanvraag tot omgevingsvergunning: Project OMV -2019003296
Ot2O19t7 bouwen van een carpoÉ, gelegen Zoutstraat 1 8573 Anzegem

-

2019/CBS/527 - Proiect OMV 20í8154576 -0,1201916 - Regularisatie veranda en volière en
en Engeldreef í 8570 Anzegem
bouwen overdekkinq en carport bil een woning,

32.5.

Het college neemt kennis van het ondezoek scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor
gemene éigendom inzake Project OMV_20181 54576 C,1201916 - regularisatie veranda en volière en
bouwen overdekking en carport bij een woning

-

Punt 33. lnternationale solidariteit

33.1.

20í9/CBS/52í - Verslag vergaderi ng van de Wereldraad dd 3 december 20í8

Het college neemt kennis van het verslag van de Wereldraad dd 311212018.
De voorzitter sluit de vergadering om 18u30

als voormeld.
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