t~nzegem
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College van burgemeester en schepenen
Publicatieverslag
Notulen uit de zitting van woensdag 3 april 2019

Aanwezig:

Gino Devogelaere, Burgemeester - voorzitter
Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Jeremie Vaneeckhout, Schepenen
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

Verontschuldigd:

Christophe Vandererven, Vierde schepen

Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering om 16u00.
1.1.

2019/CBS/803 - Goedkeuring verslag zitting 27 maart 2019

Het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 27 maart 2019 wordt goedgekeurd.

Punt 2. Mobiliteit en verkeersveiligheid
2.1.

2019/CBS/1143 - Belbushalte Jagershoek

Het college beslist niet in te gaan op het voorstel om 4 belbushaltes te schrappen om 1 belbushalte te
kunnen voorzien op Jagershoek.

Punt 3. Openbare werken
3.1.
2019/CBS/1156 - Aanbrengen van wegmarkeringen 2019 - Goedkeuring lastvoorwaarden,
raming, plaatsingsprocedure en uit te nodigen ondernemers
Het college keurt het bestek nr. 2019/168 'Aanbrengen van wegmarkeringen 2019', de raming, de
plaatsingsprocedure, de uit te nodigen ondernemers en de uiterste termijn voor het indienen van een
offerte goed.

Punt 4. Groenonderhoud- en parken
4.1.

2019/CBS/1257 - Gemeenschapsdienst

Het college gaat in op de vraag van gemeenschapsdienst en leerproject HCA-dienst COHEsie uit Kortrijk
om een 17-jarige jongere 28u gemeenschapsdienst te laten presteren in de gemeentelijke Groendienst.

Punt 5. Landbouw & tuinbouw
5.1.
2019/CBS/1194 - Landinrichting - ontwerp landinrichtingsproject Water-Land-Schap.
Kennisgeving + vraag vertegenwoordiging
Het college besluit de vertegenwoordigers voor onze gemeente in de planbegeleidingsgroep de lokale
projectcoördinatoren van het deelproject Gaverbeekvallei te bevestigen aan de VLM in die rol in de
planbegeleidingsgroep.

Punt 6. Patrimonium
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6.1.
2019/CBS/1234 - Garanties programmatie op ruimtelijk planologisch en
vergunningsniveau- dossier Escolys
Op basis van het verslag van de vergadering van 25 maart 2019 met een leidend ambtenaar van de Cel
Vlaamse Strategische Investeringsprojecten, beslist het college dat de wederzijdse aankoop- en
verkoopbelofte voor de site Escolys te ondertekenen, gezien aan de bijkomende voorwaarde die de
gemeenteraad oplegde, voldaan kan worden.

Punt 7. Financiën
7.1.

2019/CBS/804 - Invorderingen/bestelbonnen

Het college besluit de invorderingen en bestelbonnen goed te keuren.

7.2.

2019/CBS/1149 -Voorbereiding nieuw meerjarenplan 2020 - 2025

De Vlaamse Regering keurde op 30 maart 2018 het besluit over de beleids- en beheerscyclus (BBC
2020) definitief goed. Dit heeft onder meer gevolgen voor de opmaak van het nieuwe meerjarenplan. Van
die gewijzigde regelgeving wordt gebruik gemaakt om ook intern een en ander aan te passen en, waar
kan, te vereenvoudigen.

Punt 8. (Buitenschoolse) kinderopvang
8.1.

2019/CBS/1109 -Teambuildingsactiviteit begeleiding erkende locaties BKO

De begeleiding van de erkende locaties nemen deel aan de teambuildingsactiviteit om 5 km te lopen. Dit
onder begeleiding van de Sportdienst van Anzegem. Het doel is om in groep deel te nemen aan 'Dwars
door Anzegem' op zaterdag 22 juni.

Punt 9. Protocol en plechtigheden
9.1.

2019/CBS/1205 - Jubilea tijdens het zomerverlof

Het College beslist in de periode tussen 22 juli en 16 augustus geen gemeentelijke recepties ter
gelegenheid van jubilea te organiseren.

Punt 10. Administratieve organisatie
10.1.

2019/CBS/1140 - Eremandatarissen

De personen die in aanmerking komen om de titel van eremandataris te ontvangen worden geïnformeerd
en gevraagd hun goedkeuring te geven om de procedure op te starten teneinde de toekenninqvan de
eretitel in de gemeenteraad/OCMW-raad te brengen.
10.2.

2019/CBS/1246 - Deontologische code voor mandatarissen

Het college neemt kennis van de opmerkingen die na de bijeenkomst van de werkgroep geformuleerd
werden door een raadslid.

Punt 11. Personeel
11.1.
2019/CBS/806 - Kennisgeving van de besluiten van de algemeen directeur inzake het
dagelijks personeelsbeheer
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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 2 april 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
11.2.

l

2019/CBS/1181 -Vacantverklaring halftijds bediende BKO

Het contract van een bediende BKO werd stopgezet. Deze functie dient opnieuw ingevuld te worden
waardoor het college deze vacant verklaard.
11.3.

2019/CBS/1188 - Aanstelling deeltijds contract schoonmaker/schoonmaakster

Het college stelt een deeltijds (21/38) schoonmaker/schoonmaakster aan voor bepaalde duur(6
maanden) met optie onbepaalde duur.

Punt 12. Burgerlijke stand en Burgerzaken
12.1.

2019/CBS/945 -Ambtshalve inschrijving in de bevolkingsregisters

Na onderzoek blijkt een persoon zich daadwerkelijk in de gemeente gevestigd te hebben zonder de
vereiste aangifte te doen. Deze persoon dient ambtshalve ingeschreven te worden.

Punt 13. Omgeving
13.1. 2019/CBS/1036 - Splitsing percelen Rijkestraat 1 en Schaagstraat, 1 e afdeling sec A 678,
95A, 94A, 105A, 67C
Het college behandelt een verzoek tot splitsing percelen gelegen in de Rijkestraat.
13.2.

2019/CBS/1129 -Teruggave waarborg voetpad stedenbouwkundig dossier 156/2015

Teruggave waarborg openbaar domein naar aanleiding van het beëindigen van bouwwerken - dossier
156/2015
13.3.

2019/CBS/1130 -Teruggave waarborg voetpad dossier 088/2017

Teruggave waarborg openbaar domein naar aanleiding van beëindigen van bouwwerken - dossier
088/2017
13.4.
2019/CBS/1131 - Teruggave waarborg voetpad dossier stedenbouwkundig dossier
108/2015
Teruggave waarborg openbaar domein naar aanleiding van het beëindigen van bouwwerken - dossier
108/2015
13.5.

2019/CBS/1135 - Bebloemingswedstrijd 2019 - aanstelling jury

Het college heeft de jury aangesteld tot beoordeling van de bebloemingsinitiatieven van de deelnemers
van de bebloemingswedstrijd 2019.
13.6.

2019/CBS/1242 - Alternatief traject omleidingsweg

Het college beslist een schrijven te richten met hun standpunt aan de inwoner die een alternatief traject
voor een omleidingsweg voorstelde.
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Punt 14. Urbanisatie - Ruimtelijke Ordening
14.1.

2019/CBS/1206 -Vraag gemeenteraadslid betreffende de slachthuissite

Een gemeenteraadslid heeft in de laatste gemeenteraad een vraag gesteld met betrekking tot een attest
verleend door de burgemeester betreffende de ingebruikname van de gebouwen op de slachthuissite.
Het college beslist om een schrijven over te maken waarin bijkomende verduidelijking over dit attest
wordt gegeven.

Punt 15. Openbare werken
15.1. 2019/CBS/1134 - Aanvraag verlenging bedrijfskaart en bestuurderskaarten digitale
tachograaf vrachtwagens technische dienst
De bedrijfskaart en de bestuurderskaart voor de digitale tachograaf van de vrachtwagens vervallen eind
mei 2019. Het college beslist de verlenging van deze kaarten aan te vragen bij de dienst Digitach.

Punt 16. Begraafplaatsen
16.1.

2019/CBS/1108 - Aan koop concessies

Het college keurt de aankoop concessies op de begraafplaatsen goed.

Punt 17. Patrimonium
17.1.
2019/CBS/1146 - Bouwen van brandweerkazerne Deerlijk/Anzegem - lot 2-technieken Goedkeuring vorderingsstaten 1 (16/04/18-31/12/18), 2 (01/01/19-31/01/19) en 3 (01/02/19-28/02/19)
Het college keurt vorderingsstaten 1 (16/04/18-31/12/19), 2 (01/01/19-31/01/19) en 3 (01/02/19-28/02/19)
voor lot 2 - technieken voor het bouwen van de brandweerkazerne Deerlijk/Anzegem goed.
17.2.

2019/CBS/1172 - Bouwen van een brandweerkazerne - schuldvordering ereloon

Het college keurt de schuldvordering (ereloon ontwerper - gemeentelijk aandeel Anzegem) voor de 3de
en 4de schijf van 5% voor aanbesteding en opvolging voor het project "Bouwen van een
brandweerkazerne" goed. De kosten werden verdeeld over de gemeente Anzegem en de gemeente
Deerlijk (nl. elk 50%) volgens de samenwerkingsovereenkomst.
17 .3. 2019/CBS/1176 - Opmaak geïntegreerd beheersplan Sint-Arnolduspark - schuldvordering
periode 01 /07/2018-30/09/2018
Het college keurt de schuldvordering (factuur VED/18/0383) voor de prestaties geleverd in de
periode 01/07/2018-30/09/2018 in het kader van het project 'Opmaak van een geïntegreerd beheersplan
Sint-Arnolduspark' goed.
17.4. 2019/CBS/1177 - Opmaak geïntegreerd beheersplan Sint-Arnolduspark - schuldvordering
periode 01/10/2018-31/12/2018
Het college keurt de schuldvordering (factuur VED/18/0537) voor de prestaties geleverd in de
periode 01 /10/2018-31 /12/2018 in het kader van het project 'Opmaak van een geïntegreerd beheersplan
Sint-Arnolduspark' goed.
17.5.
2019/CBS/1178 - Vernieuwen sportvloer sporthal Torrebos - proces-verbaal definitieve
oplevering

4/9

College van burgemeester en schepenen
Publicatieverslag

Het college keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering voor het project 'Vernieuwen sportvloer
sporthal Torrebos' goed.

Punt 18. Cultuur
18.1.

-

2019/CBS/1132 - Plaatsen banners presentatiedag GC De Zinnen 6 juni 2019

Het college beslist tot het plaatsen van banners om een evenement te promoten

Punt19.Jeugd
19.1.

2019/CBS/1166 - Busvervoer zomervakantie 2019

Het college beslist een externe busmaatschappij te kiezen om het busvervoer in de zomervakantie 2019
te verzorgen.
19.2.

2019/CBS/1204 - KSA-fuif - 20 april 2019

Het College geeft toelating tot het uitzetten van de geluidsbegrenzer in GC De Stringe ter gelegenheid
van de fuif KSA-Ter Vichten op 20 april a.s.

Punt 20. Administratieve organisatie
20.1.

2019/CBS/807 - Inzagerecht 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.
20.2.

2019/CBS/1214 - Inzagerecht 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.

Punt 21. Personeel
21.1.

2019/CBS/1171 - Aanstelling vrijwilliger - medewerker materiaalverzorging BIB

Er wordt een vrijwilliger materiaalverzorging binnen de Bibliotheek aangesteld.
21.2.

2019/CBS/117 4 - Aanstelling vrijwilliger - buschauffeur

In de paasvakantie moeten de buschauffeurs van de gemeente Anzegem een bijscholing vakbekaamheid
volgen waardoor er een vrijwilliger wordt aangesteld die tijdens paasvakantie als buschauffeur kan
ingeschakeld worden voor de activiteiten voor de Sportdienst.
21.3.

2019/CBS/1192 - Aanstelling vrijwilliger - kalligraaf/schoonschrijver

Wegens ziekte van de huidige kalligraaf/schoonschrijfster werd een oproep gedaan op onze website en
sociale media naar kandidaat-vrijwilligers die zich willen engageren om teksten te schrijven in het Gulden
Boek of diploma's te schrijven. Na het kennismakingsgesprek met een kandidaat, wordt deze persoon
aangesteld als kalligraaf/schoonschrijfster.
21.4.
2019/CBS/1208 -Aanstelling vrijwilliger i.v.v. conciërge Sint-Arnolduspark Tiegem met
verlof
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De conciërge in Tiegembos, wenst verlof te nemen tijdens de paasvakantie van maandag 15 april t.e.m.
maandag 22 april 2019. Naar analogie met het collegebesluit van 9 mei 2018, zou er terug beroep
gedaan worden op vrijwilligers om in de nodige permanentie te voorzien ter vervanging van de
conciërge.
21.5.
2019/CBS/1225 -Aanstellen bijkomende vrijwilliger voor de begeleiding van sportkamp in
de paasvakantie 2019
De Sportdienst van Anzegem organiseert in de paasvakantie sportkampen voor kleuters in de sporthal
van Anzegem. Voor het fietskamp, zou er beroep gedaan worden op een bijkomende vrijwilliger om de
lessen voor kleuters mee te helpen begeleiden.

· Punt 22. Burgerlijke stand en Burgerzaken
22.1.

2019/CBS/1167 - Huisnummering meergezinswoning Statieplein 20

Het college beslist tot huisnummering van de meergezinswoning aan het Statieplein 20.

Punt 23. Communicatie & inspraak
23.1.

2019/CBS/805 - Persberichten

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

Punt 24. Erediensten
24.1.

2019/CBS/1191 - Notulen kerkraad Sint-Jan van 18 maart 2019.

Het college neemt kennis van de beslissingen van de kerkraad Sint-Jan-de-Doper d.d. 18 maart 2019.

Punt 25. Administratieve organisatie
25.1.

2019/CBS/1026 - Kennisname verslag MAT 28 februari 2019

Het college neemt kennis van het verslag van het MAT van 28 februari 2019.
25.2.

2019/CBS/1184 - Verslagen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het college neemt kennis van:
verslag RVB lmog van 19 februari 2019
verslag buitengewone algemene vergadering Psilon van 26 maart 2019
25.3.

2019/CBS/1193 - politieraad 9 april 2019

Het college neemt kennis van de agenda van de politieraad van 9 april 2019 en van de bekendmaking
door aanplakking door de burgemeester.
25.4.

2019/CBS/1216 -Werkbezoek Coca-Cola-site Oostkamp (gemeentediensten)

Het college beslist een werkbezoek te brengen aan de coca-colasite waarin de gemeentelijke diensten
van Oostkamp zijn ondergebracht.

Punt 26. Personeel
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26.1. 2019/CBS/1189 - Kennisgeving verslag bijeenkomst Comité Preventie en Bescherming op
het Werk
Kennisgeving verslag bijeenkomst Comité Preventie en Bescherming op het Werk dd 12 maart 2019.
26.2.
2019/CBS/1190 - Comité Preventie en Bescherming op het Werk dd 12 maart 2019 maandverslagen Gemeente en OCMW (december 2018 tem februari 2019)
Kennisgeving maandverslagen Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk gemeente en
OCMW (december 2018 tem februari 2019)

Punt 27. Onderwijs
27.1.

2019/CBS/429 -Verslag Bonanza 29 januari 2019

Het college neemt kennis van het verslag Bonanza van 29 januari 2019.
27.2.

2019/CBS/1200 -Toelage ter ondersteuning leerkrachten basisonderwijs

Het college neemt kennis van de brief van AGODI van 15 maart 2019 waaruit blijkt dat de
gemeenteschool Vichte-Ingooigem een bedrag van 8,5082 euro toegekend wordt per lestijd.

Punt 28. Burgerlijke stand en Burgerzaken
28.1.

2019/CBS/1197 - Verkiezingspubliciteit langs gewestwegen

Het college neemt kennis van de brief van 15 maart 2019 vanwege AWV Brugge betreffende
verkiezingspubliciteit langs de gewestwegen.

Punt 29. ICT en digitalisering
29.1.

2019/CBS/1207 - Thuisloket krijgt nieuwe module orgaandonatie

Het thuisloket op de gemeentelijke website wordt op maandag 8 april uitgebreid met de module
Orgaandonatie. Dit is een kosteloze activering binnen een bestaand abonnement.

Punt 30. Afval en recyclageparken
30.1.
2019/CBS/1107 - Kennisname verslag van de vergadering van de raad van bestuur van
IMOG dd. 19 februari 2019, goedgekeurd in de raad van bestuur van 19 maart ll.
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van IMOG dd. 19
februari 2019. Volgend punt werden o.a. besproken: marktbevraging textielinzameling, stand van
zaken: Door VAZI VSO bvba en VICT werd een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging
ingediend bij de Raad van State. Deze vordering werd verworpen. De nieuwe gunning voor inzameling
textiel binnen de IMOG regio gaat op 1 maart 2019 van start. Er werden 2 partijen gegund, namelijk
Hulpzorg voor perceel 1 en Kringloopcentrum voor perceel 2.

Punt 31. Lokale economie
31.1.

2019/CBS/1183 - Premie infosessie: het internet, ook uw zaak

Het college neemt kennis van de premie van 1. 750 euro voor de infosessie voor lokale ondernemers.

Punt 32. Mobiliteit en verkeersveiligheid
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32.1.
2019/CBS/1101 - Brief NMBS - station Anzegem en Vichte - treinverbinding KortrijkOudenaarde op zondagavond
Het college van burgemeester en schepenen besluit een brief te sturen naar NMBS m.b.t. de
treinverbinding Kortrijk-Oudenaarde op zondagavond (station Anzegem en Vichte).

Punt 33. Omgeving
33.1.

2019/CBS/1144 - Openbaarheid van bestuur

Het college heeft kennis genomen van de beslissing van de algemeen directeur waarbij ingegaan
wordt op de vraag van een advocatenbureau om een kopie van de vergunningen verleend op een perceel
te ontvangen.

Punt 34. Omgevingsdossiers
34.1.
2019/CBS/1100 - Project OMV_2019026473 - 0/2019/31 Het Inrichten van een dagwinkel,
gelegen Dorpsplein 2 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 1e afdeling, sectie E, nr. 0135R.
Het college heeft kennis genomen van de omgevingsaanvraag project OMV_2019026473- 0/2019/31
Het inrichten van een dagwinkel, gelegen Dorpsplein 2 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 1e afdeling,
sectie E, nr. 0135R.
34.2. 2019/CBS/1137 - Kennisname beslissing deputatie omgevingsvergunning - Project
OMV 2018150833 - Sint Antoniusstraat 98, 8570 Anzegem
Het college neemt kennis van volgende omgevingsvergunning afgeleverd door de deputatie van de
provincie West-Vlaanderen - vereenvoudige procedure.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018150833
Voorwerp van .de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en het exploiteren van
een ingedeelde inrichting (klasse 1 ), kort samengevat: bouwen van een mestsilo
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag - Sint Antoniusstraat 98, 8570 Anzegem kadastraal bekend: 3e afdeling sec B nr 88 L, 88 M, 88N, 88P
Naam van de aanvrager of exploitant: D'Haene Dieter en Devos Petra - Sint Antoniusstraat 98, 8570
Anzegem

Punt 35. Internationale solidariteit
35.1.

2019/CBS/1145- Reisverslag van de scholenbanden Anzegem-Pèrèrè 2 tot 17 maart 2019

Het college neemt kennis van het reisverslag van de scholenbanden Anzegem-Pèrèrè van 2 tot 17 maart
2019.
De voorzitter sluit de vergadering om 18u30

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens het college,
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