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BEKENDMAKING
Beknopt verslag van de gemeenteraad
Zitting van:

donderdag 31 januari 2019
Koen Tack, Vooaitter

Gino Devogelaere, Burgemeester
Johan Delrue, Yannick Ducafteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout,
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Schepenen
Rik Colman, Louis Degroote, Willy Demeulemeester, Davy Demets, Sofie Demurie, Petra Devos, Davy
Dewaele, Amandine Eeckhaut, Nathalie Kint, Prudent Lanneau, Matthieu Moerenhout, Eddy Recour, Tine
Temmerman, Stephan Titeca, Rino Himpe, Raadsleden
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur
Pauline Van Marcke, Raadslid
)

Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering om 18u30
Naar aanleiding van het tragische overlijden afgelopen vrijdag bij een ontploffing bij een Vichtse firma,
vraagt de voorzitter om een minuut stilte te houden.

OPENBAAR

Punt 1. Administratieve organisatie
2019/GR/04í - Punt toe te voegen met spoedeisendheid - aanpassing bedrag van

1.1

goedgekeurde bestelbon

201 9/67

Stemming: Aanvaard (hoogdringendheid) met eenparigheid van stemmen
20í9/GR/054 - Punt toe te voegen met spoedeisendheid - goedkeuring bijkomende
bestelbon 20191167

1.2.

Stemming: Aanvaard (hoogdringendheid) met eenparigheid van stemmen.

1.3.

2019/GR/037 - Goedkeuring notulen en

zittingsverslag gemeenteraad van 17 januari 2019

Stemming: Goedgekeurd mits aanpassing met eenparigheid van stemmen
Ë

1.4.

20í9/GR/01í - Kennisgeving bestaand huishoudelijk reglement en deontologische code

gemeenteraadsleden.

lngevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden op 4 januari 2019 nieuwe
gemeenteraadsleden geïnstal leerd.
De bestaande deontologische code voor gemeenteraadsleden evenals het huidige huishoudelijk
reglement worden ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad.
ln de komende weken en maanden worden beide documenten in een werkgroep bekeken, zo nodig
herwerkt en daarna opnieuw ter goedkeuring voorgelegd.
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Stemming: Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen.

í.5.

2019/cR/012 - lmog (lntergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het
gewest Kortrijk) - Voordracht van één bestuurder met stemrecht voor de legislatuur 2019-

2024.
lngevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en de installatie van de nieuwe
gemeenteraad op 4 januari l.l. dient ook de afvaardiging in de intercommunales terug bepaald te
worden. Artikel 445 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat - voor wat de opdrachthoudende of
dienstverlenende verenigingen betreft - binnen de eerste drie maanden van het jaar dat volgt op dat van
de verkiezingen, een algemene vergadering bijeengeroepen moet worden waarbij tot een algehele
vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan.

Voor de gemeente Anzegem dient één effectieve bestuurder te worden aangeduid. Zijn of haar mandaat
vangt aan vanaf 19 maart 2019 voor een periode van 6 jaar.
De verkozen bestuurder mag zich niet in een toestand van onverenigbaarheid bevinden.

Stemming:
met geheime stemming: 20 stemmen voor Willy Demeulemeester en 1 blanco stem
1.6.

20í9/cR/0í6 - lmog (lntergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het
gewest KoÉrijk) - Voordracht van één bestuurder met raadgevende stem voor 20í9

lngevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en de installatie van de nieuwe
gemeenteraad op 4 januari l.l. dient ook de afvaardiging in de intercommunales terug bepaald te
worden. Artikel 445 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat - voor wat de opdrachthoudende of
dienstverlenende verenigingen betreft - binnen de eerste drie maanden van het jaar dat volgt op dat van
de verkiezingen, een algemene vergadering bijeengeroepen moet worden waarbij tot een algehele
vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan.
Voor dè gemeente Anzegem dient er tevens 1 bestuurder met raadgevende stem te worden aangeduid
(vanuit de oppositie). Zijnlhaar mandaat vangt aan op 19 maart 2019 voor een periode van één jaar.
Dit dient een gemeenteraadslid te zijn.

Stemming:
met geheime stemming: 20 stemmen voor Prudent Lanneau en 1 stem voor Amandine Eeckhaut
1.7.

2019/cR/017 - lmog (lntergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het
gewest KoÉrijk) - Algemene vergaderingen tijdens de legislatuur 2019-2024: aanduiden

veÉegenwoord iger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.
lngevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en de installatie van de nieuwe
gemeenteraad op 4 januari l.l. dient ook de afvaardiging in de intercommunales terug bepaald te
worden. Artikel 445 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat - voor wat de opdrachthoudende of
dienstverlenende verenigingen betreft - binnen de eerste drie maanden van het jaar dat volgt op dat van
de verkiezingen, een algemene vergadering bijeengeroepen moet worden. Het komt de
gemeenteraad toe om een effectief en plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen aan te duiden.

Stemming:
met geheime stemming:
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effectief afgevaardigde: 20 stemmen voor Christophe Vandererven en 1 stem voor Rik Colman
plaatsvervangend afgevaardigde: 21 stemmen voor Anja Desmet

í.8.

20í9/GR/019 - Gaselwest (lntercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit):
Voordracht van een kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) voor de
periode van 25 maaÉ 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het iaar 2025.

Elke gemeente heeft overeenkomstig artikel 17.punt 2. van de statuten recht om één kandidaat-lid voor
te dragen voor het Regionaal Bestuurscomité.

ln principe dienen de gemeentelijke leden van het RBC gemeenteraadslid, burgemeester, schepen, te
zijn. lndien de deelnemende gemeenten een kandidaat-lid voordragen dat geen lid is van de
gemeenteraad, maar van wie de deskundigheid met petrekking tot de statutair bepaalde doelstellingen
manifest aantoonbaar is, wordt deze voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd.
De door de deelnemende gemeenten voorgedragen kandidaten mogen geen enkele functie of activiteit
uitoefenen, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een producent, een invoerder van buitenlands aardgas,
een houder van een leveringsvergunning of een tussenpersoon.

Daarnaast bestaat er een onverenigbaarheid tussen lid van het RBC en de volgende mandaten, functies
of ambten:
1. Lid van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en
gemeenschappen;

2. lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en
gemeenschappen;
3. lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie

4. provinciegouverneur of adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant
5. arrond issementscom

m

issaris of adjunct-arrondissementscom

m

issaris

6. provinciegriffier
7. lid van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke rechtspersoon,
die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als de opdrachthoudende vereniging;

8. behoudens wast bepaald is in artikel 434 S2,tweede lid van het decreet, werknemer van een
deelnemend openbaar bestuur, of van een administratie die is belast met hetzij de uitoefening van
het gewoon toezicht op de lokale besturen, hetzij de uitoefening van een specifiek toezicht op grond
van de doelstellingen van de opdrachthoudende vereniging.
Niemand kan mandaten gelijktijdig uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie
dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen.

Stemming:
met geheime stemming: 21 stemmen voor Matthieu Moerenhout
1.9.

20191GN021- Gaselwest (lntercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit):
Voordracht van een lid voor de raad van bestuur voor de periode van 25 maaÉ 2019 tot
aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.

lngevolge de gemeenteraadverkiezingen van 14 oktober 2018 en de installatie van de nieuwe
gemeenteraad op 4 januari l.l. moeten ook de voordrachten voor de benoeming van de leden van de
Raad van Bestuur voor Gaselwest terug uitgevoerd worden.
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Elke gemeente heeft het recht om een kandidaat voor de Raad van Bestuur voor te dragen. Het gaat
verplicht om dezelfde persoon die voorgedragen wordt/is als kandidaat van het Regionaal
Bestuurscomité (RBC - zie vorig punt).
De benoeming is voorzien voor de Algemene Vergadering van 25 maart 2019.

Stemming:
met geheime stemming: 21 stemmen voor Matthieu Moerenhout
1.10.

20191cN022 - Gaselwest (lntercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit):
Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de
algemene vergaderingen voor periode van heden tot het einde van de gemeentelijke
legislatuur.

De vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten worden door de gemeenteraad aangeduid
onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen. Er bestaat een onverenigbaarheid
tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van één van de
andere organen.
Deze aanduiding dient te worden bepaald in een gemeenteraadsbesluit en kan - bijvoorkeur - vastgelegd
worden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur (maximale periode van 6 jaar, nl. tot aan de eerste
algemene vergadering van 2O25).

Stemming:
met geheime stemming:

effectief afgevaardigde: 20 stemmen voor Christophe Vandererven en één blanco stem
plaatsvervangend afgevaardigde: 20 stemmen voor Anja Desmet en één ongeldige stem

1.11.

20í9/cR/018 - Gaselwest (lntercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit) Kennisname agenda Buitengewone Algemene Vergadering van 25 maart 2019 en

goedkeuring enig agendapunt.
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, lntercommunale MaatschappU voor Gas en Elektriciteit van het
Westen.
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 2í december 2018 opgeroepen om deel te nemen
aan de algemene vergadering van Gaselwest die op 25 maart 2019 plaats heeft in domein Maelstede,
Brugsesteenweg 455 - 8520 Kuurnë. Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van
bestuur in zitting van 17 december 2018 werd aan de gemeente overgemaakt.

Agenda:
1

. statutaire ontslagnemingen en benoemingen.

Aan de aangestelde gemeentelijke vertegenwoordiger wordt opdracht gegeven dit punt goed te keuren.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

1.12.

2019/GR/024 -

Intercommunale Leiedal: Voordracht van één bestuurder met stemrecht voor

de legislatu ur 2019-2024.
lngevolge de gemeenteraadsverkiezingen.van 14 oktober l.l. dienen de mandaten in de diverse
intergemeentel ijke samenwerkingsverbanden opnieuw ingevuld te worden.
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Voor de dienstverlenende intercommunale Leiedal moet een bestuurder worden voorgedragen voor de
nieuwe legislatuur. Deze moet minstens gemeenteraadslid zijn en mag niet aangeduid zijn voor het
bijwonen van de Algemene Vergaderingen van Leiedal.

Stemming:
met geheime stemming: 20 stemmen voor Jeremie Vaneeckhout en één stem voor Stephan Titeca
1.13

20í9/cR/023 - Intercommunale Leiedal: Algemene Vergaderingen tijdens de legislatuur

2019-2024: aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.
De gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats op 14 oktober 2O18 met als gevolg dat op 4 januari 2019
een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd werd. Dit heeft zijn gevolgen voor de gemeentelijke
vertegenwoord ig ngen n d e ntergem eenteÍij ke sarn enwerki ngsverbanden.
i

i

i

Aft.44 van de statuten van Leiedal zegt hetlvolgende:

De algemene vergadering

is samengestetd uit de vertegenwoordigers van de deelnemers.

Voor de gemeenten worden deze vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door de
gemeenteraden uit hun leden en voor de overige deelnemers door de organen die
krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen bevoegd zijn tot deelneming
of toetreding Íe bes/issen.

Er bestaat een onverenigbaarheid Íussen het mandaat van vertegenwoordiger op de
algemene vergadering en dat van lid van de raad van bestuur.
De onverenigbaarheden die gelden voor de bestuursleden zijn eveneens van toepassing op
de vertegenwoordigers op de algemene vergadering.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een effectief en plaatsvervangend afgevaardigde
aan te duiden om deel te nemen namens de gemeente Anzegem aan de Algemene
Vergaderingen van de intercommunale Leiedal.

Stemming:
met geheime stemming:
Effectief vertegenwoordiger: 21 stemmen voor Sofie Demurie
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: 21 stemmen voor Nathalie Kint

1.14.

voor Grematoriumbeheer in Zuid-WestVlaanderen: Algemene Vergaderingen voor de duur van de legislatuur 2O19.-2O24:.
aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.
20í9/GR/025 - lntergemeentelijke Vereniging

Elke gemeente-vennoot heeft een of meerdere gemandateerden binnen de algemene vergadering van
Psilon. Deze moeten raadslid, schepen of burgemeester zijn. leder deelnemende gemeente duidt
minstens één vertegenwoordiger aan.
De aanduiding van deze vertegenwoordiger kan eenmalig beslist worden voor de duur van de gehele
legislatuur. Het is ook aangewezen om, bij deze aanduiding van de vertegenwoordiger uit de
gemeenteraad, meteen ook een vaste plaatsvervanger aan te duiden. Zo kan bij verhindering van de
eerste gemandateerde flexibel doorgeschakeld worden naar de plaatsvervanger.
Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene
vergadering en dat van lid van de raad van bestuur.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om één effectief en één plaatsvervangend gemeentelijk
vertegenwoordiger aan te duiden.

Stemming:
met geheime stemming:
effectief afgevaardigde: 19 stemmen voor Koen Tack, één stem voor Stephan Titeca en één ongeldige
stem.
plaatsvervangend afgevaardigde: 21 stemmen voor Rino Himpe

1.15.

;

20í9/cR/026 - TMVW: Algemene Vergaderingen voor de duur van de legislatuur 2019-2O24:

àÍrnduidenveÉegenwoordigerenplaatsvervangendveÉegenwoordiger.

lngevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 4 januari 2019 en de daaropvolgende vernieuwing
van de bestuursorganen binnen de verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is het
noodzakelijk dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van de vertegenwoordigers bij TMVW
opdrachthoudende verenigi ng.
De vertegenwoordigers (één effectief en één plaatsvervanger) dienen door de gemeenteraad aangeduid
te worden onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen. Het mandaat heeft een
looptijd van zes jaar en vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering die volgt op de vernieuwing van de
gemeenteraden en het is vernieuwbaar.

Stemming:
met geheime stemming:
effectief afgevaardigde: 20 stemmen voor Davy Demets en één stem voor Louis Degroote
plaatsvervangend afgevaardigde: 21 stemmen voor Sofie Demurie

1.í6.

20191GN027 - TMVW: Adviescomité secundaire diensten: Voordracht van één
vertegenwoordiqer

De gemeente Anzegem heeft recht op één vertegenwoordiger in het adviescomité Secundaire Diensten.
Dit moet een gemeenteraadslid, schepen of burgemeester zijn. Het mag uitdrukkelijk niet dezelfde
persoon zijn als de vertegenwoordiger(s) aangeduid voor de Algemene Vergaderingen.

Artikelen 39 en 40 van de statuten van TMMff regelen de modaliteiten waaraan moet worden voldaan
voor de aanstelling van het lid van het adviescomité.
Het adviescomité is verantwoordelijk voor het afleveren van adviezen betreffende de dienstverlening
inzake de secundaire activiteit en dit in de ruimst betekenis van het woord, aan de klanten op het
grondgebied van de regio.

Stemming:
met geheime stemming: 19 stemmen voor Yannick Ducatteeuw, één stem voor Jeremie Vaneeckhout en
één ongeldige stem

1.17.

Algemene Vergaderingen voor de duur van de legislatuur 2019-2024
aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervan gend vertegenwoord iger
2019/GR/029 - TMVS:

lngevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 4 januari 2019 dienen de bestuursorganen van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opnieuw samengesteld te worden.
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TMVS dienstverlenende vereniging heeft als opdracht: de studie, organisatie en promotie van
ondersteunende diensten op het vlak van logistiek, projectorganisatie, aankoop, facility management,
HRM, infrastructuurmanagement, lCT, service management en aanverwante en de uitvoering ervan ten
behoeve van de deelnemers. De deelnemers hebben de mogelijkheid om via een systeem van
dienstverlening een beroep te doen op de diensten van de vereniging.
Voor de algemene vergadering van TMVS moet er één effectief vertegenwoordiger en één
plaatsvervanger aangeduid worden. Dit moet minstens een gemeenteraadslid zijn. De mandaten hebben
een looptijd van zes jaar, ze vervallen na de jaarvergadering die volgt op de vernieuwing van de
gemeenteraden en zijn hernieuwbaar.

Stemming:
met geheime stemming:

effectief afgevaardigde:21 stemmen voor Louis Degroote
plaatsvervangend afgevaardigde: 21 stemmen voor Petra Devos

í.18.

20í9/GR/030 - De Watergroep

een veÉegenwoordiger

-

VMW: Aandeelhoudersbestuur drinkwater : aanduiden van

I januari20l9 worden de bureaus van de provinciale comités afgeschaft en worden de provinciale
comités omgevormd tot één aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten en één
aandeelhoudersbestuur voor de rioolwaterdiensten, het Riopactcomité genoemd. De
aandeelhoudersbesturen hebben een adviserende functie,zoals vermeld in artikel 27 van de statuten.
Vanaf

Voor De Watergroep moet er een vertegenwoordiger voor het aandeelhoudersbestuur drinkwater
aangeduid worden. De door de gemeente aan te duiden persoon treedt op als afgevaardigde van het
gemeentebestuur en dient lid te zijn van de gemeenteraad (artikel 26S2 statuten), bij voorkeur met een
bevoegdheid die aanSluit bij de maatschappelijke opdracht van De Watergroep. Voor dit mandaat mogen
personen worden aangeduid die reeds lid zijn van de raad van bestuur van De Watergroep. De
onverenigbaarheden worden vermeld in art. 26$5 van de statuten (die zich in het dossier tei inzage
bevinden).
De leden van de aandeelhoudersbesturen worden aangeduid voor een termijn van 6 jaar en zijn
herbenoembaar.
Er worden voor de aandeelhoudersbesturen geen plaatsvervangers aangeduid.

Stemming:
met geheime stemming: 20 stemmen voor Willy Demeulemeester en één ongeldige stem

1.19.

20í9lGR/03í - De Watergroep

-

VMW: Aandeelhoudersbestuur rioolwaterdiensten

: aanduiden van een afgevaardi
1 januari2019 worden de bureaus van de provinciale comités afgeschaft en worden de provinciale
comités omgevormd tot één aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten en één
aandeelhoudersbestuur voor de rioolwaterdiensten, het Riopactcomité genoemd. De
aandeelhoudersbesturen hebben een adviserende functie,zoals vermeld in artikel 27 van de statuten.

Vanaf

Voor De Watergroep moet er een vertegenwoordiger voor het aandeelhoudersbestuur rioolwaterdiensten
aangeduid worden. De door de gemeente aan te duiden persoon treedt op als afgevaardigde van het
gemeentebestuur en dient lid te zijn van de gemeenteraad (artikel 2652 statuten), bij voorkeur met een
bevoegdheid die aansluit bij de maatschappelijke opdracht van De Watergroep. Voor dit mandaat mogen
personen worden aangeduid die reeds lid zijn van de raad van bestuur van De Watergroep. De
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onverenigbaarheden worden vermeld in art. 26$5 van de statuten (die zich in het dossier ter inzage
bevinden).
De leden van de aandeelhoudersbesturen worden aangeduid voor een termijn van 6 jaar en zijn
herbenoembaar.
Er worden voor de aandeelhoudersbesturen geen plaatsvervangers aangeduid.

Stemming:
met geheime stemming: 19 stemmen voor Johan Delrue, één stem voor Yannick Ducatteeuw en één
ongeldige stem

1.20.

20í9/cR/032 - De Watergroep - VMW: Algemene Vergaderingen voor de duur van de
leg is latu u r 201 9-2024: aand u iden veÉegenwoord i ger en pl aatsvervan gend

vertegenwoordiger.
Naast de vertegenwoordiging in de aandeelhoudersbesturen, dient de gemeente ook een afgevaardigde
én een plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van De Watergroep aan te duiden. Deze personen
hoeven geen gemeenteraadslid te zijn. De Watergroep organiseert haar jaarlijkse algemene vergadering
in principe op de eerste vrijdag van de maand juni.

Stemming:
met geheime stemming:
effectief afgevaardigde: 19 stemmen voor Bernard Vaneeckhoutte en twee ongeldige stemmen
plaatsvervangend afgevaardigde: 20 stemmen voor Matthieu Moerenhout en één stem voor Yannick
Ducatteeuw

1.21.

20í9/GR/033 - Toerisme Leiestreek: Raad van Bestuur: voordracht van één bestuurslid

Toerisme Leiestreek vzw vraagt om bij de opstart van de legislatuur de vertegenwoordigers aan te duiden
voor de beheersorganen van Toerisme Leiestreek vzw.
Voor de raad van bestuur kan de gemeente één politiek mandataris voordragen als kandidaat-bestuurder.
Dit is bij voorkeur de schepen bevoegd voor toerisme en mag tegelijkertijd ook de vertegenwoordiger zijn
die wordt aangeduid als lid van de Algemene Vergadering.

Stemming:
met geheime stemming: 19 stemmen voor Yannick Ducatteeuw, één stem voor Matthieu Moerenhout en
één blanco stem

1.22.

Toerisme Leiestreek: Algemene Vergaderingen voor de duur van de
u iden veÉegenwoord ger en plaatsvervan gend
vertegenwoordiger.
2019/GR/034 -

legis latu u r 2O19-2024: aand

i

Toerisme Leiestreek vzw vraagt ook om voor de Algemene Vergaderingen een vertegenwoordiger en een
plaatsvervanger aan te duiden. De effectief afgevaardigde moet minstens gemeenteraadslid zijn, de
plaatsvervanger niet.

Alle mandaten binnen Toerisme Leiestreek vzrr,t zijn onbezoldigd en vervallen wanneer de persoon in
kwestie niet langer zijnlhaar mandaat in de gemeente bekleedt.
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Stemming:
met geheime stemming:

effectief vertegenwoordiger: 19 stemmen voor Yannick Ducatteeuw en twee ongeldige stemmen
plaatsvervangend vertegenwoordiger: 20 stemmen voor Jeremie Vaneeckhout en één stem voor Willy

Demeulemeester
1.23

20í9/cR/028 - Vaststellen politieverordening

tot invoeren van tijdelijke maatregelen naar
aanleiding van de verkiezingscampagne" van26 mei20í9 (federale, regionale en
Eu ropese verkiezi ngen).

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de politieverordening tot invoeren van tijdelijke maatregelen vast
n.a.v. de verkiezingscampagne voor de regionale, federale en Europese verkiezingen van 26 mei 2019,
vast te stellen, dit opdat deze verkiezingen en de campagne er naar toe ordentelijk zou verlopen.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 2" Personeel
20í9/cR/000 - Aanstelling waarnemend algemeen directeur in geval van afwezigheid van de
titularis tijdens de legislatuur 2O19-2024.

2.1.

De aanstelling van een waarnemend algemeen directeur in geval van afwezigheid van de titularis tijdens
de legislatuur 2019-2024 kan gedelegeerd worden naar het College van burgemeester en schepenen.

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.2.

2019/cR/039-Assistent-bediende Buitenschoolse kind

ln de personeelsformatie, vastgesteld door de gemeenteraad op 3 juli 2018, is de contractuele functie van
een assistent-bediende Buitenschoolse kinderopvang opgenomen (0,3 VTE). Het contract van de huidige
assistentbediende vervalt op 18 februari 2019.

Gezien de uiterst krappe bezetting van de buitenschoolse kinderopvang, is het cruciaal dat de functie
open verklaard wordt teneinde deze in te vullen.
Er zijn op heden twee werfreserves aangelegd voor de functie assistent-bediende, met name:

.

werfreserve aangelegd op 25 januari 2018 voor assistent-bediende BKO: geldig voor 1 jaar
(geldigheid verlengd met een jaar in college van 23 januari 2019) en geldig voor alle contracten:
1 persoon opgenomen.

.

werfreserve aangelegd op 26 juni 2018 voor assistent-bediende BKO: geldig voor 1 jaar voor
vervangingscontracten of contracten van maximaal 3 maanden: 1 persoon opgenomen.

De gemeenteraad kan de functie van assistent-bediende BKO (0,3 VTE) vacant verklaren voor de duur
van 3 maanden. Er wordt eerst beroep gedaan op de bestaande werfreserves. lndien beide personen op
de werfreserves de functie weigeren, wordt deze functie extern gepubliceerd teneinde deze te kunnen
invullen.
Op de gemeenteraad van í 9 december 2018 werd beslist de voorgelegde 8e aanpassing van het
meerjarenplan 2014-2022 niet goed te keuren. Dit hield ondermeer in dat het hieruit voortvloeiend budget
2019 niet uitvoerbaar kon worden verklaard. Hierdoor beschikt de gemeente op heden niet over
uitvoerbare kredieten.
Concreet wil dit zeggen dat er teruggevallen wordt op art 265 en art 268 van het decreet lokaal bestuur.
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Bestaande verbintenissen, aangegaan voor 1 januari 2019 kunnen uitgevoerd worden. Nieuwe of
gewijzigde verbintenissen vanaf 1 januari 2019 kunnen maar aangegaan worden en uitgevoerd als
cumulatief aan volgende vooruvaarden is voldaan. Het moet gaan om verbintenissen kaderend in de
exploitatie, de courante werking, bestaande dienstverlening en de gemeenteraad moet de verbintenis
goedkeuren. Aanwervingsprocedures kunnen gezien worden als een verbintenis van de gemeente ten
aanzien van het personeelslid. Deze situatie blijft tot wanneer de gemeente terug over uitvoerbare
kredieten beschikt. Normaliter behoort de vacantverklaring van een functie echter tot de bevoegdheid van
het college van burgemeester en schepenen.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 3" Patrimonium

3.1.

Sint-Janskerk: Beslissing tot stopzetting van de studieopdracht deel schip
Princip iële beslissinq tot uitwerken van een nieuwe invulli ng deelschip.

2019/GR/015 -

De gemeenteraad beslist principieel tot stopzetting van de studieopdracht van het deel schip van de SintJanskerk en beslist principieel tot het uitwerken van een nieuwe invulling van het deel schip.

Amendementen:
De fractie CD&V-Eendracht vraagt de afvoering van het punt.

Met 5 stemmen voor (Rik Colman, Davy Dewaele, Prudent Lanneau, Eddy Recour, Stephan Titeca), 16
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, Rino Himpe)
Stemming: Met 16 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, Rino
Himpe), 5 stemmen tegen (Rik Colman, Davy Dewaele, Prudent Lanneau, Eddy Recour, Stephan Titeca)
3.2.

2019/GR/0í4 - Bekrachtiging beslissing schepencollege d.d. 8 januari 2019 strekkende

tot

de principiële beslissing tot aankoop van de site Escolys, gelegen aan de Heirbaan nr. 73 Anzegem
De gemeenteraad beslist principieel tot de aankoop van de site Escolys, gelegen aan de Heirbaan 73,

8570 lngooigem.
Amendementen:
De fractie CD&V-Eendracht vraagt de afvoering van het punt.

Met 5 stemmen voor (Rik Colman, Davy Dewaele, Prudent Lanneau, Eddy Recour, Stephan Titeca), 16
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, Rino Himpe)
Stemming: Met 16 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, Rino
Himpe), 5 stemmen tegen (Rik Colman, Davy Dewaele, Prudent Lanneau, Eddy Recour, Stephan Titeca)
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3.3.

2019/cR/005 - Overdracht aan de gemeente van de Varentstraat (N382a). Goedkeuren

overeenkomst.
De Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, wenst de gewestweg N382a-Varentstraat over te
dragen aan de gemeente. Deze weg vervult immers geen functie meer als gewestweg.
De goede staat van de over te dragen weg ís een voorwaarde van overdracht.
Als de weg zich niet in goede staat bevindt, wordt een investeringssubsidie toegekend om de weg in
goede staat te brengen.
ln overleg met AWV werd een maximum investeringssubsidie bepaald van € 130.982,50 incl. btw. Dit om
de onverharde stroken tussen rijweg en fietspad aan te leggen in gefundeerd gras: het gras wordt hierbij
ingezaaid op een mengsel van teelaarde, steenslag en lavakorrels. Dit om te vermijden dat nog diepe
sporen gereden worden in de bermen.
De raming voorziet ook nog 120 m2 sierbetonverharding voor plaatselijke verbreding aan opritten (waar
nodig).

De hoeveelheden en de prijzen in de raming zijn voldoende ruim genomen om binnen dit budget te
kunnen blijven bij uitvoering van de werken.
De investeringssubsidie wordt enkel en alleen uitbetaald bij uitvoering van de werken.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
3.4.

2019/GR/036 - Principiële

beslissing naamgeving weg doorheen nieuwe verkaveling

Deerlijkstraat.
Het college keurde op 12 december 2018 een verkaveling goed aan de Deerlijkstraat. De gemeenteraad
wordt verzocht principieel een naam toe te kennen aan de nieuwe straat doorheen deze verkaveling.
De gemeenteraad gaat er principieel mee akkoord om de naam 'Houfstraete' of 'Ter Serre' toe te kennen
aan de straat door de nieuw te realiseren verkaveling aan de Deerlijkstraat. Deze beslissing moet voor
advies voorgelegd worden aan de culturele raad.

Amendementen:
Volgend amendement wordt ter zitting aangebracht. ln de plaats van Ter Houstrate wordt de naam
Houfstraete weerhouden. De suggestie van de bewoners van de straat, nl 'Ter Serre', wordt ook
weerhouden. Beide namen worden voorgelegd voor advies aan de culturele raad.

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Punt 4. Jeugd
4.1

20í9/GR/008 - Goedkeuren

voorbereid

i

n

voor 20í9 van de bijdrage animatoren in het vormings- en

gsweekend

De Jeugddienst organiseert tijdens het weekend van 1 tot 3 februari a.s. een teambuildingsweekend voor
de animatoren van de speelpleinwerking en Buddy, dit om hen te bedanken voor hun inzet van vorige
zomer en om hen opnieuw warm te maken voor een nieuwe zomer als vrijwilliger op het speelplein. Er
werd gezocht naar een volwaardige weekendplaats, nl. De Warande in Kortrijk. De maaltijden op het
weekend worden verzorgd door een kookploeg (bestaande uit de Jeugddienst en enkele animatoren).
Daarnaast worden er vormingen gegeven door externe organisaties en worden er activiteiten voorzien die
zowel door de animatoren van de kern als de Jeugddienst worden georganiseerd.
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Aangezien de voorbije jaren een kleine bijdrage van 25 euro werd gevraagd - in overleg met de
speelpleinkern en beslist op de Gemeenteraad 7 juli 2015 - wordt voorgesteld om opnieuw een bijdrage
van 25 euro aan te rekenen voor het weekend van í februari 2019 tot 3 februari 2019. Dit betekent dat
de animatoren een bijdrage leveren van ongeveer í/3 van de werkelijke verblijfskosten en dat het
gemeentestuur hiervoor 213 voor zijn rekening neemt. De kosten voor vorming of bijkomende animatie
tijdens dit weekend vallen integraal ten laste van het gemeentebestuur.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 5. Financiën
Goedkeuring herbevestiging gemeenteraadsbesluit van 8 september 2009 en
gewijzigd op 15 december 2014 houdende goedkeuring definitie van het begrip dagelijks
bestuur en dagelijks personeelsbeheer, uitzonderingen op het verplichte visum door de
financieel directeur.
2019/GR/009 -

5.1

ln het kader van een vlotte werking kan de gemeenteraad bepaalde van haar bevoegdheden, zoals
omschreven in het decreet voor de lokale besturen van 22 december 2017 delegeren naar het college
van burgemeester en schepenen.

Amendementen:
Volgend amendement wordt toegevoegd door de fractie CD&V-Eendracht
Onder het begrip'dagelijks bestuui'conform art.418o van het decreet over het lokaal bestuur moet
worden verstaan:

r
.
r

alle opdrachten waarvoor kredieten op het exploitatiebudget zijn voorzien en waarvan het bedrag
van de opdracht niet hoger is dan het bedrag van €67€O0SO €50.000 exclusief btw;
opdrachten waarvan de kredieten op het investeringsbudget zijn voorzien en waarvan het bedrag
van de opdracht niet hoger is dan het bedrag van €6730OSO €50.000 exclusief btw;
verbintenissen die over meer dan één jaar lopen maar zonder schade jaarlijks opzegbaar zijn,
worden beschouwd als eenjarige verbintenissen en als zijde dagelijks bestuur , voor zover de
jaarlijks impact beperkt blijft tot €67S00PO € 50.000 exclusief btw.

Met 6 stemmen voor (Rik Colman, Davy Dewaele, Amandine Eeckhaut, Prudent Lanneau, Eddy Recour,
Stephan Titeca), í6 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, Tiné Temmerman, Rino
Himpe)
Stemming: Met 16 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, Rino
Himpe), 6 stemmen tegen (Rik Colman, Davy Dewaele, Amandine Eeckhaut, Prudent Lanneau, Eddy
Recour, Stephan Titeca)

5.2.

20í9: lntrekking bestelbon nr BB/2019/70 goedgekeurd door de
gemeenteraad op í7 ianuari 2019. Goedkeuren bestelbonnen.
2019/GR/006 - Bestelbonnen

Gezien de gemeente niet beschikt over uitvoerbare kredieten voor 2019 moet de gemeenteraad de
bestel bonnen goedkeuren.
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ln een bestelbon goedgekeurd in zitting van 17 januari 2019 stak een foutje. Deze bon dient te worden
ingetrokken

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
20í9/cR/035 - Goedkeuren belastingsreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde

5.3.

drukwerken en van gelijkgestelde producten (van 1 februari 20í9 tot en met 3í december
201

Het voorliggende reglement voorziet:

o

De heffingstermijn: van 1 februari 20í9 tem 31 december 2O19 met vrijstelling voor de
periode van 1 februari 2019 tem 31 maaÉ 2019.

Op heden eindigt de looptijd van alle gemeentelijke belastingen op 31 december 2019. Het is dus aan de
de huidige legislatuur om deze belasting dan te verlengen/te herzien. Er wordt dan ook voorgesteld de
looptijd van deze nieuwe belasting te beperken tot 31 december 2019.
De vrijstelling van 1 februari2019 tot en met 31 maart 2019 wordt voorgesteld om aldus een
inloopperiode te voorzien zodat de uitgevers, handelaars,... voldoende kunnen geÏnformeerd worden en
zich kunnen schikken naar deze nieuwe belasting. Ook de dienst Financiën moet zich fysiek kunnen
voorbereiden (bvb. aanmaak aangifte formulieren, aanwerven bijkomend personeel edm)

.

Het belastbaar feit:

Het verspreiden van niet-geadresseerd drukwerk en daarmee gelijkgestelde producten op het
grondgebied van de gemeente, ongeacht ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare
weg worden verspreid.

.

De belastbare grondslag: definities belangrijk!

Volgend termen worden gedefinieerd: niet-geadresseerd drukwerk/gelijkgestelde
producten/verspreiding/niet-geadresseerd (collectieve adresaanduidingen) / aantal brievenbussen
De belasting wordt, op basis van het gewicht van het niet-geadresseerde drukwerk en de gelijkgestelde
producten vastgesteld als volgt:

.
.
o
.
.

gram:
50-99 gram:
100-499 gram:
5OO-999 gram:
Vanaf 1000 gram:
0-49

0.10 euro/bedeeld exemplaar
0,20 euro/bedeeld exemplaar
0,30 euro/bedeeld exemplaar
0,40 euro/bedeeld exemplaar

0,80 euro/bedeeld exemplaar

Vrijstelling wordt verleend voor:

51.

Vier verspreidingen van eenzelfde verspreider van drukwerk met handelskarakter beperkt
tot 49 gram per verspreiding. Van zodra deze vier verspreidingen overstegen worden, dan is de
belasting verschuldigd vanaf de 5" verspreiding.

52

De periodieke verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk, waarvan de bedrukte
meer
dan 50% ingenomen wordt door tekst en/of afbeelding zonder handelskarakter.
oppervlakte

53
54

Publicaties van publiekrechtelijke rechtspersonen

Publicaties van erkende sport-, jeugd-, socio-culturele verenigingen, feestcomités,
dorpsraden, gemeentelijke adviesraden, onderwijsinstellingen en politieke partijen. Dit voor zover deze
verenigingen/instellingen/organisaties hun hoofdactiviteit hebben op Anzegems grondgebied.
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Publicaties die namens politieke partijen of groeperingen die een lijst indienden, verspreid
54.
worden ter gelegenheid van wettelijk of decretaal voorziene verkiezingen, in een periode ingaande op de
datum vastgesteld voor het indienen van de voordrachten tot en met de verkiezingsdatum.
Alle verspreidingen van drukwerk tussen 1 februari 2019 en 31 maart 2O19 zijn vrijgesteld
56.
van de belasting.

Advies RED (Raad Economische Dynamiek):
De RED kan zich vinden in een belasting op reclamedrukwerk, maar vindt het aantal verspreidingen te
laag. Om er zeker van te zijn dat zo min mogelijk Anzegemse handelaars geraakt worden, wordt
voorgesteld om het aantal onbelaste verspreidingen van 4 naar 6 te verhogen én daarbij niet bij een
zevende verspreiding de vorige 6 in rekening te brengen.

Amendementen:
de fractie CD&V-Eendracht voegt volgende amendementen toe:

amendement 1: het aantal vrijstellingen wordt verhoogd van

4

naar 6 per jaar.

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, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout, Louis Degroote, Willy Demeulemeester,
Davy Demets, Sofie Demurie, Petra Devos, Nathalie Kint, Matthieu Moerenhout, Tine Temmerman, Rino
Himpe)
amendement 2: reclamedrukwerk met coupons of kortingsbonnetjes wordt vrijgesteld van deze belasting
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, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout, Louis Degroote, Willy Demeulemeester,
Davy Demets, Sofie Demurie, Petra Devos, Nathalie Kint, Matthieu Moerenhout, Tine Temmerman, Rino
Himpe)
Stemming: Met 16 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, Rino
Himpe), 6 stemmen tegen (Rik Colman, Davy Dewaele, Amandine Eeckhaut, Prudent Lanneau, Eddy
Recour, Stephan Titeca)

5.4.

2019tGRi042 - Aanpassing bedrag

van goedgekeurde bestelbon

20,19167

Bestelbon 2019167 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 januari 2019 en betrof de aankoop van
Anzegembonnen voor de huldiging sportlaureaten 20í8, wat doorgaat op vrijdag B februari2019. De
bestelbon diende ten laatste op woensdag 9 januari 2019 opgesteld te worden zodat deze kon
goedgekeurd worden op de gemeenteraad van 17 januari 2019. 'Op dat moment waren nog niet alle
laureaten gekend. Op basis van de laureaten van de voorbije jaren werd een raming gemaakt. Na
bekendmaking van de laureaten bleek er de bestelbon ontoereikend. De gemeenteraad kan beslissen
deze bestelbon op te trekken zodoende de nodige Anzegembonnen te kunneri voorzien.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5.5.

2019/cR/05s - Goedkeurins biikomende bestelbon

20i9/i6Z

Amendementen:
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geen rouwkrans maar de gelden te storten op een rekening'om voor de slachtoffers de medische kosten
te betalen

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 6.Zorg en welzijn

6.í.

20í9/GR/038-Welzijnsvereniging W13 - kennisname budgetwiiziging 2018 en budget 2019

W13 is de welzijnsvereniging van 14 OCMW's in Zuid-West-Vlaanderen (waaronder Anzegem) en het
CAW Zuid-West-Vlaanderen. W13 werd in 2015 opgericht met als doel het voeren van een gezamenlijke
sociaal welzijns-en zorgbeleid voor de regio.
De gemeenteraden van de diverse deelgenoten van W13 moeten kennis nemen van zowel de
budgetwijziging 2018 als het budget 2019.

Stemming: Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen.
MEDEDELINGEN AAN DE RAADSLEDEN

6.2.

2019/GR/040 -

en mededelingen

De voorzitter sluit de vergadering om 22u00
I

Aldus beslist

voormeld

i

'I

NS

Voorzitter,
Koen Tack
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