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BEKENDMAKING
Beknopt verslag van de gemeenteraad

Zitting van

donderdag 1 4 f ebruari 2Q19

Aanwezig

Koen Tack, Voozitter
Gino Devogelaere, Burgemeester
Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout,
Schepenen
Rlk Colman, Louis Degroote, Willy Demeulemeester, Davy Demets, Sofie Demurie, Peka Devos, Davy
Dewaele, Amandine Eeckhaut, Nathalie Kint, Prudent Lanneau, Matthieu Moerenhout, Eddy Recour, Tine
Temmerman, Stephan Titeca, Pauline Van Marcke, Rino Himpe, Raadsleden
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

Verontschuldigd:

I

Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering om í 8u30.
Bij aanvang van de zitting worden er twee verklaringen gedaan, enerzijds door schepen Johan Delrue en
anderzijds door schepen Christophe Vandererven.

OPENBAAR

Funt

1.1.

1

.

Administratieve organisatie

2019/GR/078 - Goedkeuren audioverslag gemeenteraad als

zitti ngsverslag

Het decreet lokaal bestuur zegt terzake

Artikel 278. (0110112019- ...)

$ 1. De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische
volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat is gegeven aan de punten
waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genom en. Ze maken melding van alle
beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming,
vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. Van die laatste verplichting kan worden
afgeweken voor beslissingen die genomen zijn met unanimiteit.
De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in
chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten
en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. De gemeenteraad kan
beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van
de openbare zitting van de gemeenteraad.
Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 28 in besloten
vergadering behandelt, vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er geen
zittingsverslag opgesteld.

Voorgesteld wordt - voor wat de zittingsverslagen van de gemeenteraad betreft - om voortaan het
audioverslag als zittingsverslag te laten gelden.
Stemming: Verworpen met eenparigheid van stemmen.
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1.2.

2019/GR/074 -

Goedkeuren notulen en zittingsverslag gemeenteraad

31

januari 2019

De raad kan de notulen en zittingsverslag van 31 januari20lg goedkeuren.
Het zittingsverslag bestaat uit twee delen:
enerzijds een audio-opname van het openbare gedeelte van de gemeenteraad tot net vóór de
mededelingen en de vragen van raadsleden
anderzijds een tekstueel gedeelte van de openbare zitting met name de mededelingen en de vragen van
raadsleden.
Stemming: Goedgekeurd mits aanpassing met eenparigheid van stemmen. (zittingsverslag moet
tekstueel)
1.3.

lmog (lntergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het
gewest Kortrijk): kennisname en goedkeuring agenda algemene vergadering van 19 maart
20í9
2019/GR/048 -

De gemeenteraad kan kennis nemen van de agendapunten die zullen voorgelegd worden op de
Buitensewone Alqemene veroaderino van lmog die doorgaat op dinsdag 19 maart 2019 met volgende
agenda:

í.

SamensÍelling van het bureau2. Benoeming van de nieuwe bestuurders3. VasÍsÍe//en
n4. V aria

pre se ntiege lde

Het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordigers op deze algemene vergadering moet
bepaald worden.

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.4.

20191GN047 - TMVS -

dv: kennisname en goedkeuring agenda algemene vergadering van 20

maaÉ 20í9.
De gemeente Anzegem is aangesloten bij TMVS dv en onderschreef de statuten.
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv voor 20 maart
2019, waarin de agenda werd meegedeeld:
1. Toetredingen en uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uittredingen

3. Benoeming raad van bestuur

4. Mededelingen
5. Varia

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger een mandaat
te verlenen strekkende tot het goedkeuren van deze agendapunten.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

í.5

20í9/GR/046 - TMVW -

22maart2019

ov: kennisname en goedkeuring agenda algemene vergadering van

De gemeente Anzegem is aangesloten bij TMVW ov en onderschreef de statuten.
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Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMMTV ov voor 22 maart
2019, waarin de agenda werd meegedeeld:
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding van
toetredingen en gedeeltelijke uittredingen

3. Benoemingen raad van bestuur
4. Benoemingen regionale adviescomités Domeindiensten
5. Benoemingen adviescomité Secundaire diensten
6. Mededelingen

T.Yaria
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger een mandaat
te verlenen strekkende tot het goedkeuren van deze agendapunten.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.6.

2019/GR/045 - lntergemeentelijke Vereniging voor Grematoriumbeheer in Zuid-WestVlaanderen: kennisname en goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering 26
maart 2019

De buitengewone algemene vergadering van Psilon (lntergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer Zuid-WestVlaanderen) gaat door op 26 maart 2019 met volgende agenda:
1

. Kennisname voordrachten kandidaat-bestuurders

2. Aanduiding effectieve bestuurders

2. Kennisname aanduiding bestuurder met raadgevende stem
Voorgesteld wordt om de aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om voormelde punten,
waaryoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.7.

2019/GR/044 - lntercommunale Leiedal: Kennisname en goedkeuring agenda algemene
vergadering van 28 maart 2019

De bijzondere algemene vergadering van Leiedal gaat door
Benoeming van de nieuwe bestuurders

op

2B maart 2019 met volgende agenda

Voorgesteld wordt om de op 31 januari2019 aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om
voormeld punt, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

í.8.

2019/cR/05í - Goedkeuring oprichting en samenstelling gemeenteraadscommissies tijdens

de legislatuur 2019-2024: Financiën en Algemene Zaken, Ruimte, Mens, Tuchtcommissie
en Deontologische Commissie
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om - naar analogie met vorige legislatuur - per
beleidsdomein een gemeenteraadscommissie op te richten zodat er per thema voorbereidende
besprekingen kunnen plaatsvinden om de beleidsplanning en -voering uit te werken en vorm te geven
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Dit betekent dat volgende raadscommissies kunnen worden ingericht:

a) Financiën en AlgemeneZaken
b) Ruimte

c) Mens
Ook volgende raadscommissies dienen te worden samengesteld: Deontologische commissie en
Tuchtcommissie.
Het komt de gemeenteraad toe om de samenstelling en verdeling van de mandaten vast te leggen.
Er wordt voorgesteld om de verdeling van de mandaten volgens het systeem D'Hondt te voorzien gezien
dit een weerspiegeling geeft van de huidige meerderheid/minderheid in de gemeenteraad:

Samen Eén: vier mandaten
lnzet: één mandaat
CD&V-Eendracht: twee mandaten

Conform artikel 37 van het DLB kan - als ten gevolge van de toepassing van de evenredige
vertegenwoordiging, vermeld in het eerste lid van het voormelde artikel, een fractie niet vertegenwoordigd
is in een commissie, deze fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de
commissie,zetelt.
Dit betekent dat N-VA één raadslid met raadgevende stem kan aanwijzen.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

1.9.

2019/cR/049 - CVBA Mijn Huis: aanduiden van één effectief en één plaatsvervangend

afgevaard igde in de algemene vergaderi ng
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 werden na 1 januari 2019 de
nieuwe gemeentebesturen geïnstalleerd. De gemeente dient - als aandeelhouder van cvba Mijn Huis zijn nieuwe vertegenwoordigers aan te duiden.
De gemeente heeft recht op één afgevaardigde in de algemene vergadering.

Stemming:
Met geheime stemming:

effectief gemeentelijke vertegenwoordiger: 23 stemmen voor Matthieu Moerenhout
plaatsvervangend vertegenwoordiger:22 stemmen voor Tine Temmerman en 1 stem voor Matthieu
Moerenhout

1.10.

Mijn Huis - Voordracht van een bestuurder (voorkeurskandidaat) en
een bestuu rder (reservekandid aat)
2019/GR/050 - CVBA

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden na 1 januari 2O1g
nieuwe gemeentebesturen geïnstalleerd. De raad van bestuur van Mijn Huis telt voortaan 13 leden.
lngevolge het Besluit Vlaamse Regering van 16 mei 2014 dient ook rekening te worden gehouden met de
genderdiversiteit binnen de raad van bestuur waarbij maximaal 213 van de leden tot hetzelfde geslacht
mogen behoren.

4113

eNnzegem
een balten-kans!

.

De gemeenteraad wordt verzocht om één afgevaardigde voor te dragen voor de raad van bestuur en
hierbij rekening te houden met de eis tot genderdiversiteit als volgt:

.
.

er moet een voorkeurskandidaat voorgedragen worden
er moet ook een reservekandidaat voorgedragen worden.

Beiden moeten van verschillend geslacht zijn.
Het is de bedoeling dat, aan de hand van de ingediende voorstellen, het directiecomité van CVBA Mijn
Huis een samenstelling van de raad van bestuur zal uitwerken d.ie voldoet aan de wettelijke vereisten. Dit
voorstel zal naar de openbare besturen teruggekoppeld worden waarna Mijn Huis in de loop van de
maand april ook de private aandeelhouders zal aanschrijven om de kandidaturen op te vragen.

Stemming:
Met geheime stemming:

voorkeurskandidaat raad van bestuur cvba Mijn Huis: 23 ja-stemmen voor Willy Demeulemeester
reservekandidaat raad van bestuur cvba Mijn Huis: 23 ja-stemmen voor Petra Devos
1.11

zuidwest: kennisname aanstelling schepen voor
cultuurbeleid als stemgerechtigd lid van de raad van bestuur
2019/GR/057 - Projectvereniging

Statutair is vastgelegd dat de raad van bestuur van zuidwest bestaat uit stemgerechtigde leden en uit
leden met raadgevende stem.
De stemgerechtigde leden zijn de schepenen voor cultuurbeleid van de deelnemende gemeenten. Als lid
met raadgevende stem duidt elke deelnemende gemeente één raadslid aan die verkozen is op een lijst
waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het CBS.
Stemming: Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen.

'1.12. 2019/cR/059 - Projectvereniging zuidwest: aanduiding van een lid met raadgevende stem
voor de raad van bestuur
Statutair is vastgelegd dat de raad van bestuur van zuidwest bestaat uit stemgerechtigde leden en uit
leden met raadgevende stem.
De stemgerechtigde leden zijn de schepenen voor cultuurbeleid van de deelnemende gemeenten. Als lid
met raadgevende stem duidt elke deelnemende gemeente één raadslid aan die verkozen is op een lijst
waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeenteraad dient een adviserend (niet-stemgerechtigd) lid in de raad van bestuur van zuidwest
aan te duiden.

Stemming:
Met geheime stemming: 23 ja-stemmen voor Davy Dewaele

1.í3.

20í9/cR/058 - RSVK vzw (Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Waregem): aanduiden van een

gemeentelijk afgevaardigde voor de algemene vergadering
De gemeente is in de vorige legislatuur toegetreden tot het Regionaal Sociaal Verhuur Kantoor van
Waregem vzw. Deze huurt woningen op de private huurmarkt om deze door te verhuren op een sociale
manier. Momenteel huurt en verhuurt men meer dan 140 panden in de regio.
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Het lidgeld wordt berekend op basis van het aantal RSVK-woningen op het grondgebied (64€ per woning
qe1_1rynd) met een plafond van 1€ per inwoner. Op dit moment bedraagt het tidgéld op jaarbasis dus cá
4.600 € bedragen. Vanaf 19 woningen op het grondgebied wordt het ptafond berèit<t. Dit lidgetd is ten
laste van het OCMW-bestuur.
Het OCMW besliste op 20 april 2017 om toe te treden. Ook de gemeente trad toe. Voordelen voor de
gemeente:

.
o
r

de huurwoningen tellen mee voor het bereiken van het BSO (bindend sociaal objectief)
het huuraanbod wordt verhoogd met kwalitatieve woningen (dubbel glas, geïsoleerd, edm)
de verhuurder die via verhuurt via het RSVK geniet interessante premies bij renovatie (die anders
niet kunnen genoten worden)

.

een kwetsbare doelgroep kan op een betaalbare wijze een kwalitatief goede woning huren.
De gemeente zetelt enkel in de algemene vergadering en heeft daar ook stemrecht. Ze dient hiertoe
een gemeentelijke vertegenwoordiger af te vaardigen. Dit dient niet noodzakelijk een mandataris te zijn
maar het geniet de voorkeur om de schepen bevoegd voor huisvesting af te vaardigen namens de
gemeente.

Stemming:
Met geheime stemming: 23 ja-stemmen voor Christophe Vandererven

1.14.

2019/GR/069 -

Bosgroep ljzer en Leie vzw: aanduiding van één afgevaardigde en één

plaatsvervan ger

De bosgroep helpt de boseigenaars om hun bos duurzaam te beheren. Dat betekent niet dat alle bossen
op dezelfde manier beheerd moeten worden. Elke eigenaar heeft zijn visie en legt zijn eigen klemtonen.
Elke boseigenaar kan lid worden van de vzw uit zijnthaar regio. Jaarlijks worden alle leden uitgenodigd
voor de Algemene Vergadering van de bosgroep. Zoals in elke vzw beslist de Algemene Vergádering
over het activiteitenverslag en de jaarrekening van het voorbije werkjaar en over de planning en begioting
voor het volgende werkjaar. Zo werkt de bosgroep transparant en in nauw overleg samen met de
boseigenaars.
De Algemene Vergadering kiest uit de leden ook een Raad van Bestuur die voor de meerderheid moet

bestaan uit private boseigenaars.
De Raad van Bestuur begeleidt via meerdere vergaderingen per jaar de concrete werking van de
bosgroep.

Bij raadsbeslissing van 6 oktober 2009 trad het gemeentebestuur Anzegem toe tot de Bosgroep lJzer en
Leie vzw. Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 met een algehele iernieuwing
van de gemeenteraad als gevolg, dienen de gemeentelijk afgevaardigde en plaatsvèrvanger opnieuw
aangeduid te worden om in de algemene vergaderingen de gemeente te vertegenwoordigen.
Dit hoeven niet noodzakelijk gemeenteraadsleden te zijn.

Stemming:
Met geheime stemming:

effectief lid Bosgroep ljzer en Leie: 18 stemmen voor Pedro Verbrugge en 5 ongeldige stemmen
plaatsvervangend lid Bosgroep ljzer en Leie: Filip Goussaert 18 ja-stemmen en 5 ongeldige stemmen
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í.15.

2019/GR/080 - Voordracht van één bestuurder

voor Bosgroep ljzer en Leie vzw

De bosgroep helpt de boseigenaars om hun bos duurzaam te beheren. Dat betekent niet dat alle bossen
op dezelfde manier beheerd moeten worden. Elke eigenaar heeft zijn visie en legt zijn eigen klemtonen.
Elke boseigenaar kan lid worden van de vzw uit zijnlhaar regio. Jaarlijks worden alle leden uitgenodigd
voor de Algemene Ver$adering van de bosgroep. Zoals in elke vzw beslist de Algemene Vergadering
over het activiteitenverslag en de jaarrekening van het voorbije werkjaar en over de planning en begroting
voor het volgende werkjaar. Zo werkt de bosgroep transparant en in nauw overleg samen met de
boseigenaars.
De Algemene Vergadering kiest uit de leden ook een Raad van Bestuur die voor de meerderheid moet

bestaan uit private boseigenaars.
De Raad van Bestuur begeleidt via meerdere vergaderingen per jaar de concrete werking van de
bosgroep.

Aan de gemeenteraad kan gevraagd worden dat de gemeenielijke vertegenwoordiger voorgedragen
wordt als lid van de raad van bestuur.

Stemming:
met geheime stemming: 20 stemmen voor Jeremie Vaneeckhout, 2 stemmen voor Rik Colman en 1 stem
voor Willy Demeulemeester

í.í6.

2019/cR/070 -V.Z.W. Lokaal Gezondheidsnetwerk KoÉrijk (LOGO Kortrijk)

vergadering: aanduiding van een veÉegenwoordiger en plaatsvervanger.

-

algemene

Logo (lokaal gezondheidsoverleg) Leieland wil de gezondheid van alle mensen in haar werkingsgebied
bevorderen zodat dit bijdraagt tot meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren. De gemeenteraad wordt
gevraagd uit haar leden een afgevaardigde aan te duiden om in de algemene vergaderingen van LOGO
de gemeente te vertegenwoordigen. De gemeentelijke afgevaardigde mag, maar moet niet een politiek
mandataris zijn (ook een ambtenaar is toegestaan).

Stemming:
Met geheime stemming:

effectief afgevaardigde: Gino Devogelaere bekomt

I

stem

Stephan Titeca bekomt 20 stemmen
Bernard Vaneeckhoutte bekomt 2 stemmen

Plaatsvervangend afgevaardigde : Nathalie Kint bekomt 22 stemmen

Amandine Eeckhaut bekomt 1 stem
1.17

WSG - algemene vergadering: aanduiden van een gemeentelijk
veÉegenwoordiger en plaatsvervanger.
2019/GR/07í - V.Z.W.

Op 28 maart 1994 heeft het gemeentebestuur beslist aan te sluiten bij de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten. lngevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 dient de
gemeenteraad over te gaan tot de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en
plaatsvervanger voor de huidige legislatuur. Vanuit het WSG wordt gevraagd om in de mate van het
mogelijke een lid van het college van burgemeester of schepenen als vertegenwoordiger af te vaardigen
of de voorzitter van de gemeenteraad. Zij of hij vormt de brug tussen de gemeente en het WSG.
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Stemming:
Met geheime stemming:
effectief afgevaardigde: Koen Tack bekomt 22 stemmen - er wordt 1 ongeldige stem uitgebracht
plaatsvervangend afgevaardigde: Jeremie Vaneeckhout bekomt 20 stemmen, één stem voor Willy
Demeulemeester, één stem voor Eddy Recour en één stem voor Louis Degroote

1.'18.

20í9/cR/073 - Leiebekken: aanduiden effectief en plaatsvervangend gemeentelijk

vertegenwoordi

in het bekkenbestuur

Het decreet lntegraal Waterbeleid vormt het juridisch kader voor het integraal waterbeleid in Vlaanderen.
Het bereiken van een goede waterkwaliteit in onze waterlopen, de problematiek van overstromingen en
verdroging, ecologie van de waterlopen..., vallen allemaal onder de noemer'lntegraal Waterbeleid'. Op
Vlaams niveau wordt het integraalWaterbeleid gecoórdineerd door de CIW (Coórdinatiecommissie
lntegraal Waterbeleid). ln het bekkenbestuur, dat wordt voorgezeten door de gouverneur, zetelen ook de
vertegenwoordigers van gemeente- en provinciebesturen.

Vlaanderen is voor het lntegraal Waterbeleid opgedeeld in 11 bekkens. Onze gemeente maakt deel uit
van het Leiebekken. De gemeente dient een gemeentelijk mandataris en een plaatsvervanger aan te
duiden voor het bekkenbestuur dat éénmaal per jaar samenkomt.

Stemming:
Met geheime stemming:
Effectief afgevaardigde: 20 stemmen voor Jeremie Vaneeckhout, 1 stem voor Willy Demeulemeester en 2
stemmen voor Davy Dewaele
Plaatsvervangend afgevaardigde:22 stemmen voor Sofie Demurie en

1.19. 20í9/GR/082

í

stem voor Petra Devos

- Bovenscheldebekken: aanduiden effectief en plaatsvervangend gemeentelijk

verteg

in het bekkenbestuur

Het decreet lntegraal Waterbeleid vormt het juridisch kader voor het integraal waterbeleid in Vlaanderen.
Het bereiken van een goede waterkwaliteit in onze waterlopen, de problematiek van overstromingen en

verdroging, ecologie van de waterlopen..., vallen allemaal onder de noemer'lntegraalWaterbeleid'. Op
Vlaams niveau wordt het integraalWaterbeleid gecoórdineerd door de CIW (Coórdinatiecommissie
lntegraal Waterbeleid). ln het bekkenbestuur, dat wordt voorgezeten door de gouverneur, zetelen ook de
vertegenwoordigers van gemeente- en provinciebesturen.
Vlaanderen is voor het lntegraal Waterbeleid opgedeeld in 11 bekkens. Onze gemeente maakt ook deel
uit van het Bovenscheldebekken. De gemeente dient een gemeentelijk mandataris en een
plaatsvervanger aan te duiden voor het bekkenbestuur dat éénmaal per jaar samenkomt.

Stemming:
Met geheime stemming:
Effectief afgevaardigde: 20 stemmen voor Jeremie Vaneeckhout, í stem voor Willy Demeulemeester en I
stem voor Prudent Lanneau en 1 stem voor Christophe Vandererven
Plaatsvervangend afgevaardigde:22 stemmen voor Sofie Demurie en 1 stem voor Tine Temmerman

1.20.

20191GRJ077 - OVSG -

aanstellen van een gemeentelijk veÉegenwoordiger voor de

algemene
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Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraden en de samenstelling van het college
van burgemeester en schepenen richt OVSG (Onderwijsvereniging van steden en gemeenten) een
oproep aan alle gemeenten die lid zijn van OVSG om een afgevaardigde aan te duiden voor de algemene
vergaderin.
De afgevaardigde dient lid te zijn van de gemeenteraad. De algemene vergadering komt jaarlijks één
keer samen. Het mandaat is onbezoldigd.

Stemming:
Met geheime stemming:
Effectief afgevaardigde: Anja Desmet bekomt 21 stemmen en

ïine Temmerman bekomt

2 stemmen

Plaatsvervangend afgevaardigde: Pauline Van Marcke bekomt 21 stemmen en Tine Temmerman bekomt
2 stemmen

1.21.

20í9/cR/079 - Kennisname besluit van de deputatie houdende geldigverklaring van de

verkiezi ng leden en plaatsvervangers voor de politieraad zone Mira

De deputatie besliste op 24 januari 2019 om de verkiezing van 4 januari 2019 van de leden en opvolgers
voor de politieraad van de politiezone Mira geldig te verklaren. De gemeenteraad neemt deze beslissing
ter kennis.

Punt 2. Financiën

2.1.

2019/cR/007 - Goedkeuren bestelbonnen

Gezien de gemeente niet beschikt over uitvoerbare kredieten voor 2019 moet de gemeenteraad de
bestelbonnen goedkeuren.

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.2.

20í9lGR/052 - Goedkeuring 8e aanpassing meerjaren plan

n in

g 201 4-2022

De gemeenteraad dient zich te buigen over de voorgelegde voorstel van de 8e aanpassing van het
meerjarenplan 2O14-2022, waar het te voeren beleid en de bijhorende financiën in voorgesteld worden.

Stemming: Met 17 stemmen voor (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw,
Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout, Louis Degroote, Willy Demeulemeester,
Davy Demets, Sofie Demurie, Petra Devos, Nathalie Kint, Matthieu Moerenhout, Tine Temmerman,
Pauline Van Marcke, Rino Himpe), 6 stemmen tegen (Rik Colman, Davy Dewaele, Amandine Eeckhaut,
Prudent Lanneau, Eddy Recour, Stephan Titeca)

2.3.

2019/cR/053 - Vaststelling budget 2019

De gemeenteraad dient zich te buigen over de voorgelegde voorstel van budget 2019, waar het te voeren
beleid en de bijhorende financiën in voorgesteld worden.

Stemming: Met 17 stemmen voor (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw,
Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout,,Louis Degroote, Willy Demeulemeester,
Davy Demets, Sofie Demurie, Petra Devos, Nathalie Kint, Matthieu Moerenhout, Tine Temmerman,
Pauline Van Marcke, Rino Himpe), 6 stemmen tegen (Rik Colman, Davy Dewaele, Amandine Eeckhaut,
Prudent Lanneau, Eddy Recour, Stephan Titeca)
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2.4.

20í9lcR/06í - Goedkeuring

20í9 cultuurraad

Het ontwerp jaarplan culturele raad 2Q19, werd gunstig geadviseerd op 5 december 2018 en moet
samen met het gemeentelijk budget worden goedgekeurd.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.5.

2019/cR/062 - Goedkeuring jaa rplan

20í9 spoÉraad

Het ontwerp jaarplan sportraad 2019 werd gunstig geadviseerd op 19 november 2018 door de algemene
vergadering van de sportraad en wordt ter goedkeuring voorgelegd samen met het gemeentelijk Éudget

2019.

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
2.6.

2019/cR/063 - Goedkeuren jaarplan 20íg jeugdraad

H,et ontwerp jaarplan jeugdraad 2019 werd voorgelegd aan de jeugdraad voor advies op 2 december
2018 en moet - volgens het reglement - goedgekeurd worden samèn met het gemeenteiilk budget 20í9

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
2.7

20'19/cR/067 - Goedkeuren jaarplan 2019 - LOKA

Het ontwerp jaarplan 2019 voor LOKA (Lokaal Overleg Kinderopvang) zoals hieronder vermeld, werd
gunstig geadviseerd op 25 oktober 2018.
Het is aangewezen dit plan te behandelen samen met de vaststelling van het gemeentelijk budget 2019
gelet op de gemeentelijke subsidie die aan de adviesraad wordt opgenomen elin.

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.8.

20í9/cR/064 - Goedkeuren

2019 wereldraad.

Het ontwerp jaarplan lnternationale Solidariteit
wereldraad.

2019 werd besproken op 3 december 2018 in de

Gezien de gemeentelijke toelage hierin vervat zit, is het aangewezen de goedkeuring van het plan te
laten samenlopen met de goedkeuring van het gemeentelijk budget.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.9.

2019/cR/065 - Goedkeuren

n 2019 Gezins- en Welzijnsraad

Het ontwerp jaarplan gezin en welzijn 2019 werd gunstig geadviseerd op 14 november 2018. Gezien de
gemeentelijke subsidie waarmee dit adviesorgaan werkt, is het aangewezen om het jaarplan goed te
keuren samen met de vaststelling van het gemeentelijk budget 20i9.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.10.

2019/cR/066 - Goedkeuren

an 201 9 SeniorenAdviesraad

Het ontwerp jaarplan 2019 seniorenraad werd per post overgemaakt aan de leden van de SAR. Er
kwamen geen opmerkingen.
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Het is aangewezen het jaarplan goed te keuren na de vaststelling van het gemeentelijk budget 20í 9
gezien de er in opgenomen gemeentelijke subsidie.

Stemming: Goedgekèurd met eenparigheid van stemmen.

2.11.

20í9/cR/068 - Goedkeuren dotatie politiezone Mira 2019

Er wordt voorgesteld de bijdrage voor 2019 aan de politiezone Mira vast te stellen op:

o

exploitatie

-

dotatie 2O19: 1.122.576 euro (2018:1.049.136 euro

-

verhoging van

7o/o)

redenen:

-

kaderverhoging
kosten die gepaard zullen gaan met inrichting nieuwe gebouw

o

investering
kazerne.

-

dotatie 2019: 453.139 euro (2018: 42.439,00 euro) --> reden: bouw nieuwe

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 3. Patrimonium

3.1.

2019/cR/056 - Aankoop

site Escolys. Goedkeuren wederzijdse aan- en verkoopbelofte.

De gemeenteraad keurt de wederzijdse aan- en verkoopbelofte m.b.t. het onroerend goed gelegen
Heirbaan 73 te Anzegem goed.

Amendementen:
Fractie CD&V-Eendracht vraagt de afvoering van het punt.
Met 6 stemmen voor (Rik Colman, Davy Dewaele, Amandine Eeckhaut, Prudent Lanneau, Eddy Recour,
Stephan Titeca), 17 stemmen tegen (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw,
Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout, Louis Degroote, Willy Demeulemeester,
Davy Demets, Sofie Demurie, Petra Devos, Nathalie Kint, Matthieu Moerenhout, Tine Temmerman,
Pauline Van Marcke, Rino Himpe)

Ter zitting wordt nog voorgesteld om volgend ander amendement toe te voegen:
De verkoopbelofte wordt goedgekeurd mits het college over garanties vanuit de hogere overheden
beschikt mbt de invulling van de gebouwen en terreinen op ruimtelijk planologisch en vergunningsniveau
Het college zal hierover de finale beslissing nemen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Stemming (over het punt zelf): Met í 7 stemmen voor (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue,
Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout, Louis Degroote,
Willy Demeulemeester, Davy Demets, Sofie Demurie, Petra Devos, Nathalie Kint, Matthieu Moerenhout,
Tine Temmerman, Pauline Van Marcke, Rino Himpe), 6 stemmen tegen (Rik Colman, Davy Dewaele,
Amandine Eeckhaut, Prudent Lanneau, Eddy Recour, Stephan Titeca)

Punt 4. Sport
4.1.

loopwedstrijd Dwars door Grijsloke 31 augustus 2019: toekennen
geldelijke en logistieke ondersteuning.

2019/GR/043 - Organisatie
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Sedert jaar en dag vraagt en ontvangt de loopclub Dwars door Grijsloke logistieke ondersteuning van het
gemeentebestuur. Deze bestaat uit:

o
o
.

Nadars, vlaggen en vlaggenmasten plaatsen en weghalen: inzet van 2 arbeiders, 2 dagen
telkens 4u à 480 euro + huurprijs feestmateriaal
Gras maaien en ledigen afvalbakken (wordt meegenomen in de vaste ronde, dus geen extra
kost)
Opbouw en afbraak terras: 2 arbeiders,2 dagen telkens 4u à 480 euro

De totale logistieke ondersteuning kan gewaardeerd worden op minstens 960 euro (zonder het te huren
feestmateriaal).
Verder werd er in het verleden, via het toenmalige subsidiereglement Toerisme en Promotie, elk jaar ook
nog een geldelijke ondersteuning van 250 euro gezien (sport).
Aangezien dit de grootte-orde overschrijdt zoals voorzien in het kadersubsidiereglement van i7 mei 2016
(en latere wijzigingen), valt de toekenning van deze betoelaging in natura en geld onder de bevoegdheid
van de gemeenteraad.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 5. Handhaving
5.í.

Goedkeuring sluiten gentlemen's agreement inzake het verbod op het
plaatsen van verkiezingsborden voor de federale, regionale en Europese verkiezingen van
26 mei 2019.
2019/GR/060 -

Het is zo dat aanplakborden op privaat domein in het kader van het recht op vrije meningsuiting niet
algemeen verboden kunnen worden, alhoewel een specifiek verbod in het kader van de openbáre orde
wel mogelijk kan zijn.
Echter het gemeentebestuur wil hierin nog een stapje verder gaan.

Als milieubewuste gemeente wenst ze het voorbeeld te geven en allerlei verkiezingsaffiches en
constructies op private eigendommen uit het straatbeeld te weren. Zulks creëert heel wat overlast (bvb.
rondwaaiend papier) en leidt de aandacht van de weggebruikers af wat gevaarlijke situaties in de hand

werkt.

Daarom wordt voorgesteld dat er in consensus volgende afspraken worden gemaakt in de vorm van een
gentlemen's agreement.
Verkiezingsaffiches mogen alleen aangebracht worden:
- op de plaatsen die door het college van burgemeester en schepenen zijn bestemd voor het aanplakken
van verkiezingsaffich'es: zie collegebesluit van 23 januari 2019.
- achter het venster van gebouwen en voertuigen
- op de achterruit van voertuigen.

Onder verkiezingsaffiches wordt verstaan: alle affiches, beelden, fotografische voorstellingen,
vlugschriften, opschriften en plakbriefjes die bestemd zijn voor de federale, regionale en Europese
verkiezingen).
Stemming: Verworpen met eenparigheid van stemmen.

Punt 6. Punten van raadsleden
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6.1

2019/GR/087 - Beslissing tot richten van een officieel schrijven vanuit de gemeenteraad van
Anzegem aan het Agentschap Onroerend Erfgoed, het Bisdom Brugge, architect Dries
Vanhove en de verzekeringsmaatschappij KBC teneinde hun standpunt te kennen in
verband met de herop bouw van de Sint-Janskerk van Anzegem.

Stemming: Met 6 stemmen voor (Rik Colman, Davy Dewaele, Amandine Eeckhaut, Prudent Lanneau,
Eddy Recour, Stephan Titeca), 16 stemmen tegen (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue,
Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Jeremie Vaneeckhout, Louis Degroote, Willy Demeulemeester, Davy
Demets, Sofie Demurie, Petra Devos, Nathalie Kint, Matthieu Moerenhout, Tine Temmerman, Pauline
Van Marcke, Rino Himpe)

Punt 7. Vragen en rnededelingen

7.1.

20í9/GR/075 - Vragen en mededelingen van raadsleden

a) Raadslid Davy Dewaele vraagt aandacht voor de gebrekkige accommodatie waarin de Chiromeisjes
lngooigem zijn ondergebracht. Hij verwijst naar opstijgend grondvocht, beperkt sanitair, kleine lokalen
voor binnenactiviteiten, dreigend toekomstig verlies van buitenspeelruimte. Hij vraagt of de mogelijkheid
kan onderzocht worden om de accommodatie van de er naastliggende gemeentelijke lagere school kan
ter beschikking gesteld worden van de Chiromeisjes op momenten dat deze niet gebruikt wordt voor
schoolse of andere activiteiten (verhuur). Dit zou kunnen gaan om het sanitair, de refter en de
speelplaats.

b) Raadslid Rik Colman refereert aan de auate mazoutvervuiling die zich afgelopen weekend voordeed in
Vichte. Hij steekt de loftrompet over het adequate optreden van de brandweer. Niettemin vreest hij dat er
mazout in de oevers zal gedrongen zijn.
Hij stelt hierbij enkele vragen:

a) naar bereikbaarheid van de gemeente op dergelijke momenten. Bijwelke instantie kon de persoon die
het incident wenste te rapporteren of te melden terecht, tijdens het weekend?
b) hoe komt het dat de VMM dit heeft moet horen via via... Normaal moet deze instantie onmiddellijk
worden opgebeld. Waarom werd geen noodplan opgestart?

c) is er opvolgmonitoring gepland?

De voorzitter sluit de vergadering om 20u00

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld
Namens de raad,
Voorzitter,

f,

Koen Tack

ns
I
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