Zittingsverslag van de gemeenteraad

Zittingsverslag van de gemeenteraad van donderdag 31 januari 2019

Aanwezig:

Koen Tack, Voorzitter
Gino Devogelaere, Burgemeester
Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout,
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

Verontschuldigd:

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
MEDEDELINGEN AAN DE RAADSLEDEN
1.1.

2019/GR/040 - Vragen en mededelingen

1. Raadslid Davy Dewaele vraagt om de mogelijkheid te onderzoeken om de buitenschoolse
kinderopvang te openen op volgende dagen: 23-27-30 december 2019 en 3 januari 2020. Desnoods op
één centrale locatie indien er onvoldoende personeelscapaciteit is om meerdere kinderclubs open te
houden.
Schepen Yannick Ducatteeuw, bevoegd voor buitenschoolse kinderopvang, antwoordt dat hij verheugd is
dat er beaamd wordt dat de gemeente over een goede werking beschikt. Op heden laat de huidige
personeelsbezetting echter niet toe dat de kinderopvang open blijft in de kerstvakantie en tijdens andere
periodes van collectieve sluiting. Echter, dit sluit niet uit dat de vraag van het raadslid toch niet kan
onderzocht worden, voor wat betreft de volgende kerstperiode. Een en ander zal ook blijken uit het
meerjarenplan dat dit jaar opgemaakt wordt.
2. Raadslid Davy Dewaele deelt mee dat de strooidiensten mooi werk leveren. Echter hij vraagt om ook
het pad tussen Hoogveld en de VBS Ingooigem in het strooiplan op te nemen.
Burgemeester Gino Devogelaere antwoordt dat hij dit een goed voorstel vindt maar dat het moeilijk ligt
om alle paden die naar de scholen leiden sneeuwvrij te maken. Dit neemt niet weg dat de vraag zal
meegenomen worden.
Raadslid Amandine Eeckhaut deelt mee dat dergelijke paden in feite niet 's morgens vroeg en bij de
eerste sneeuwval dienen gestrooid te worden. De kinderen moeten ook de kans krijgen om te genieten
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van de sneeuwpret. Echter, ze stelt vast dat een strooibeurt later op de dag of de dag erna wel
aangewezen kan zijn omdat het ijs dan aangevroren is en superglad wordt.
3. Raadslid Eddy Recour deelt mee dat hij de financiële beleidsrapporten voor de gemeente- en OCMWraad van 14 februari 2019 ontvangen heeft. Hij vraagt of er al een datum voor een raadscommissie
Financiën gekend is.
Hierop wordt geantwoord door schepen Vaneeckhout dat de raadscommissie niet zal samengeroepen
worden, gezien de samenstelling niet meer representatief is, gezien de recente
gemeenteraadsverkiezingen. De raadscommissie wordt pas opnieuw samengesteld in de gemeenteraad
van maart. Echter, de tijd zal genomen worden voor een grondige bespreking in de raad van 14 februari.
4. Raadslid Rik Colman las in het verslag van het schepencollege van 16 januari l.l. dat een educatieve
inzameling van kledij door een Tiegemse school geweigerd werd. Echter, er staat al weken een
container voor papier en karton op de parking Bollebos. Waarom mag deze school wel afval inzamelen
en de andere school niet.
Er wordt geantwoord dat dit zal onderzocht worden.
5. Raadslid Rik Colman las in datzelfde verslag van het college dat PMD voortaan moet aangevoerd
worden in de reglementaire blauwe zakken. Anderzijds merkt hij dat er in bepaalde handelszaken geen
plastiekzakken meer ter beschikking gesteld worden. Hij vraagt of deze beslissing kan herzien worden.
Schepen Christophe Vandererven antwoordt dat Imog deze richtlijn oplegt waarop Rik Colman repliceert
dat de gemeente ook het recht heeft om zaken aan te brengen. Schepen Vaneeckhout pikt hierop in en
antwoordt dat een mogelijkse toekomstige oplossing voor dit probleem de invoering van statiegeld kan
zijn.
6. Raadslid Rik Colman deelt mee dat er zich achter het voormalige slachthuis een groot stort ontwikkelt.
Dit is niet afgesloten en het vormt bijgevolg een aantrekkingspool voor nog meer vuil. Hij vraagt of dit kan
afgesloten worden.
Schepen Vaneeckhout antwoordt dat dit een gekend probleem betreft. De politie evenals de Milieudienst
is hiermee bezig maar er zal gevraagd worden om de aanpak een versnelling hoger te schakelen. Dit
betreft echter een private site waardoor het voor de gemeente niet evident is om zomaar een afsluiting te
plaatsen of op te leggen.
7. Schepen Delrue doet voorlezing van de brief van Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 28 januari
2019 betreffende een klacht ingediend bij het Agentschap door raadslid Colman inzake de huur door de
gemeente van een pand gelegen aan de Kerkstraat nr 5. De Gouverneur beantwoordde de klacht als
volgt, gericht aan raadslid Colman:
'Na onderzoek van uw klacht en van het dossier en standpunt van de gemeente Anzegem deel ik u het
volgende mee.
In toepassing van artikel 27, §2,3° van het Gemeentedecreet is het voor een gemeenteraadslid verboden
rechtstreeks en onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten met de gemeente. Alhoewel de draagwijdte
van de term 'overeenkomst' in de rechtspraak ruim wordt geïnterpreteerd, is dit niet het geval voor wat
betreft et temporele toepassingsgebied. Gelet op de bewoording in deze bepaling (sluiten van een
overeenkomst), is de verbodsbepaling niet van toepassing wanneer het contract gesloten is vooraleer de
medecontractant van de gemeente gemeenteraadslid geworden is. Zodra hij/zij gemeenteraadslid is, zal
echter niet meer kunnen worden overgegaan tot het sluiten van een overeenkomst. Overeenkomsten die
vooraf werden afgesloten, hoeven ook niet te worden opgezegd.
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De collegebeslissing is een beslissing die onderworpen is aan het algemeen bestuurlijk toezicht.
Dergelijke beslissingen zijn onmiddellijk uitvoerbaar en blijven dit zolang ze niet geschorst of vernietigd
worden door de toezichthoudende overheid. Er bestaat geen wachttermijn of enige andere wettelijke
bepaling die het tekenen van de overeenkomst na de beslissing in de weg staat.
De gemeente wijst in zijn antwoord op chronisch plaatsgebrek aan kantoorruimte en aan archiefruimte.
Het gemeentebestuur is op zoek naar een duurzame uitbreiding van zijn hoofdgemeentehuis om over te
gaan tot een zo ruim mogelijke centralisatie. In afwachting van een oplossing werd besloten om de
diensten voorlopig toch op een meer comfortabele manier te huisvesten en bijkomende ruimte te voorzien
voor opslag van materiaal en archivering. Gelet op de beperkte duurtijd van de huurovereenkomst tot
maximum 5 jaar bik van oordeel at de beslissing niet van die aard is dat ze het beleid van het nieuwe
bestuur kan verstoren. De kostprijs van de aanpassingswerken is evenmin van die aard dat de
toekomstige ontwikkeling van de financiën kan worden verstoord. Een schending van de omzendbrief BB
2017/4 betreffende beslissingen tijdens het jaar van de verkiezingen is dus niet aan de orde.
Tenslotte betreft de afgesloten overeenkomst geen woninghuur. Het feit dat het RSVK deze woning niet
kon huren wegens de staat van de woning is dan ook ter zake niet relevant.
Ik kom tot de conclusie dat er voor mijn ambt geen redenen zijn om over te gaan tot de schorsing van de
door u betwiste collegebeslissing.
Voor zover u aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet, kan u tegen de collegebeslissing nog een
beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging indienen bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via
een beveiligde website van de Raad van State (http://eproadmin.raadvst-consetat.be), of met een ter post
aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040
Brussel).
Hoogachtend,
Carl Decaluwé
Gouverneur

De voorzitter sluit de vergadering om 22u00
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens de raad,
Algemeen directeur,

Voorzitter,

Sonja Nuyttens

Koen Tack
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