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BEKENDMAKING
Beknopt verslag van de gemeenteraad

Zitting van:

dinsdag 23 april 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, Pauline Van Marcke, Rino Himpe, Raadsleden
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering om 18u30.
OPENBAAR

Punt 1. Administratieve organisatie
1.1.

2019/GR/157- Notulen- en zittingsverslag gemeenteraad 12 maart 2019- Goedkeuring

De raadsleden keuren het notulen- en zittingsverslag van de vorige raadszitting 12 maart 2019 goed
conform decreet lokaal bestuur artikel 32.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.2.

2019/GR/145 - lmog - algemene vergadering van 21 mei 2019: kennisname en goedkeuring
agendapunten

De Algemene Vergadering van lmog gaat door op dinsdag 21 mei 2019 om 18u30 in de raadzaal van de
afvalverwerkingsinstallatie te Harelbeke.
Op de agenda staan volgende punten ter bespreking:

1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2018
3. Verslag van de Commissaris
4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2018
5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris
6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat
7 Actualisering kapitaal cfr art. 12 van de statuten
8. Verlenging opdracht commissaris-revisor
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9. Vastleggen afsprakennota uitzendarbeid in uitvoering van decreet uitzendarbeid
10. Huldiging medewerkers met 25, 30, 35 jaar dienst
11. Toelichting activiteiten 2018
12. Varia

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van lmog om deze agendapunten goed te keuren.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.3.

2019/GR/127 - Leiedal - algemene vergadering van 28 mei 2019: kennisname en goedkeuren
agendapunten.

De algemene vergadering van Leiedal gaat door op 28 mei 2019.
De gemeenteraad kan van de agenda van deze vergadering kennis nemen en het mandaat geven om
deze punten goed te keuren.
1. Verslag over de activiteiten in 2018
1.1. Verslag van de raad van bestuur
1.2. Verslag van de commissaris-revisor
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2018
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
4. Benoeming externe deskundigen (artikel 18 statuten Leiedal)
5. Verlenging statutaire termijn van Leiedal (art.55 statuten Leiedal)
6. Statutenwijziging
7. Varia.
Aansluitend gaat de ontmoetingsavond door.
Voorgesteld wordt om de.door de gemeenteraad aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om
voormelde punten, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.4.

2019/GR/128 - Leiedal - goedkeuring wijziging statuten

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:
Op 1/01/2019 werd het Decreet Lokaal Bestuur {DLB) van kracht. Dit decreet vervangt en integreert
grotendeels het Gemeentedecreet, het OCMW-decreet, het Decreet op de Vrijwillige Fusies en het
Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking (DIS), dit laatste uit 2001.
Op de raad van bestuur van 13 april 2018 werd onderzocht welke wijzigingen er dienen te gebeuren aan
de statuten van Leiedal om deze in lijn te brengen met het DLB. Conclusie was dat - mede omwille van
de decretale beperkingen van een verkiezingsjaar (2018) - de vereiste wijzigingen dienden te worden
doorgevoerd in drie opeenvolgende stappen (december 2018, mei 2019 en december 2019).
In de statutenwijziging van 18 december 2018 werden - zoals gepland - volgende elementen reeds
aangepast:
•

Samenstelling raad van bestuur (Artikel 17)
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•

Deskundigen en onafhankelijk bestuurders (Artikel 18)

•

Onverenigbaarheden (Artikel 20)

•

Verbodsbepalingen leden raad van bestuur (Artikel 27)

De statutenwijziging van 18 december 2018 is op 13 maart 2019 goedgekeurd door de bevoegde
minister en is dus van kracht. Als basis (vergelijkende tabel in dossier: linkerkolom) wordt van de door
de minister goedgekeurde tekst uitgegaan. De nota lijst exhaustief de te wijzigen artikels op. De te
wijzigen artikels zijn thematisch geordend.
1. Aanpassing Artikel 6 statuten (verlenging deelname aan Leiedal)
2. Inhoudelijke aanpassingen in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur
a. Aanpassing statuten inzake oprichting en participaties
b. Aanpassing procedure inzake schorsingstoezicht en communicatie besluitenlijst
c. Rol van de Algemene Vergadering in goedkeuren Code van Goed Bestuur
d. Rapportering aan de gemeenteraad
3. Technische aanpassingen in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur: artikels in de statuten die
verwijzen naar het Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking worden vervangen door verwijzingen
naar het Decreet Lokaal Bestuur.

Timing
1. Eerste informele bespreking op de RVB van 13 april 2018 (inhoudelijk programma)
2. Formele bespreking op de RVB van 22 februari 2019
3. Ter goedkeuring voorleggen aan de vennoten cfr Artikel 48 van de statuten
4. Toelichting op Informatievergadering van 23 april 2019
5. Behandeling op de Algemene Vergadering van 28 mei 2019
De te wijzigen artikelen staan opgesomd in het beslissend gedeelte.
Bij het dossier ter inzage werd ook een artikelsgewijze bespreking toegevoegd.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.5.

2019/GR/162 - Leiedal: Goedkeuring verlengen deelname.

Voorgesteld wordt om verder te participeren in Leiedal gezien dit een aantal troeven voor de gemeente
biedt:
•

Leiedal beschikt over een doelgericht, volledig en kwalitatief aanbod om de deelnemende
gemeenten ondersteunende diensten te verlenen op verschillende beleidsdomeinen

•

de deelnemers van Leiedal genieten van de schaalvoordelen die gegenereerd worden door
samenwerking tussen gemeentelijke intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

•

er zijn rechten en voordelen verboden aan de deelname in Leiedal o.m. op het vlak van
medezeggenschap en inspraak in het door Leiedal gevoerde beleid

•

de werking van Leiedal in de voorbije periode kan positief geëvalueerd worden

•

voor de toekomst werd een beleidsnota door Leiedal opgesteld waaruit blijkt dat onder alle
omstandigheden een verdere werking optimaal is gegarandeerd.

•

er bestaat een toekomstgerichte beleidsvisie voor Leiedal die is toegelicht tijdens de door Leiedal
georganiseerde informatievergadering, die plaatsvond op 23 april 2019
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•

er lopen verschillende projecten van Leiedal die voordelen bieden voor de gemeente en die ook
na 2019 nog doorlopen.

De verlenging zou lopen tot 31 december 2035.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.6.

2019/GR/150 - TMVS dv - Algemene jaarvergadering op 11 juni 2019: kennisname en
goedkeuring agendapunten

De algemene jaarvergadering van TMVS dv komt bijeen op 11 juni 2019 met volgende agenda:
1. Toetredingen
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
3.a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 21018
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018
4. Verslag van de commissaris (lid IBR)
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
8. Aanstelling commissaris (lid IBR)
l

9. Varia en mededelingen
De gemeenteraad kan kennis nemen van deze agendapunten·en de gemeentelijk afgevaardigde
mandateren om deze goed te keuren.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.7.

2019/GR/138 - Zefier cvba - Algemene vergadering 13 juni 2019: Kennisname en
goedkeuring agenda

De gemeente wordt uitgenodigd tot de algemene vergadering van Zefier cvba (Koning Albert Il-laan 37 1030 Brussel) die doorgaat op donderdag 13 juni 2019 om 14u in het Concertgebouw te Brugge.
De agenda ziet er uit als volgt:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting)
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. Statutaire benoemingen.

Aan de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger kan opdracht gegeven worden om deze punten
goed te keuren.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.8.

2019/GR/152 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad - Goedkeuring

4/16

t~nzegem
een buiten-kans!

Dit agendapunt wordt verdaagd naar eerstvolgende zitting gemeenteraad, ttz naar 11 juni 2019.

Stemming: Verdaagd met eenparigheid van stemmen.
1.9.

2019/GR/153 - Deontologische code voor mandatarissen - Goedkeuring

Artikel 39 van het Decreet Lokaal Bestuur zegt dat de gemeenteraad een deontologische code (DC) moet
aannemen.
De DC geeft lokale mandatarissen een kader waarbinnen ze hun mandaat mogen uitoefenen. Het is een
algemene leidraad voor lokale mandatarissen om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de
uitoefening van het mandaat. Dit handelen steunt op de volgende waarden: dienstbaarheid,
functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. Een DC kan enkel
werken als de politici de draagwijdte van de inhoud goed begrijpen. De DC is gemaakt om een veilige
omgeving te creëren waarbinnen lokale mandatarissen moeten werken .... Het niet onderschrijven van de
code zou betekenen dat bovenvermelde waarden niet ondersteund worden door het raadslid in kwestie.
Het voorliggend voorstel werd besproken in een werkgroep samengesteld uit een lid uit elke
gemeenteraadsfractie. Deze vergadering ging door op 1 april ll.
Het is de bedoeling dat de lokale mandatarissen zich achter deze code scharen en dit schriftelijk
bevestigen.
Amendementen:
Raadslid Eddy Recour stelt voor om dit punt af te voeren en een nieuwe bijeenkomst van de werkgroep
rond dit onderwerp te organiseren om dan vervolgens de deontologische code terug op te agenda te
brengen van de volgende gemeenteraad.
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)
Punt zelf: 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)

Punt 2. Politie en Brandweer
2.1.

2019/GR/135- Belgisch Kampioenschap wielrennen op de weg - 21 juni 2020: Vaststellen
politiereglement rond randanimatie en ambulante handel

De VZW Anzegem Cycling, met maatschappelijke zetel Kerkdreef 28 - 8570 Anzegem organiseert op 21
juni 2020 het Belgisch Kampioenschap Wielrennen op de weg in Anzegem. Ter dezer gelegenheid wordt
een grote volkstoeloop verwacht. Bij dergelijke manifestaties kan de veiligheid en openbare rust voor
deelnemers, bezoekers of toeschouwers in het gedrang komen door een te talrijke aanwezigheid van
ambulante handelaars.
Bijgevolg is het opportuun om het aantal verkoopspunten van eetwaren en dranken te beperken en dit om
veiligheidsredenen. Ook de aanwezigheid van terrassen op en langs het parcours kan de openbare orde
verstoren waardoor eveneens de veiligheid van de toeschouwers en de wedstrijddeelnemers in het

5/16

t~nzegem
een buiten-kans!

gedrang kan komen. Dit geldt ook voor het verbruik van sterk alcoholische dranken op en naast het
wedstrijdparcours.

Amendementen:
Aan de vergunningverlenende instantie wordt opdracht gegeven om geen toelating te verlenen voor de
verkoop van dranken in blikjes of petflessen. Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Stemming punt zelf: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.2.

2019/GR/136 - GAS-reglement - goedkeuring diverse Wijzigingen

Aan de gemeenteraad worden volgende wijzigingen aan de algemene politieverordening - bijlage 2 - ter
goedkeuring voorgelegd:
bijlage 2:

Huishoudelijk reglement betreffende de inzameling van *huishoudelijke afvalstoffen en
recyclageparken

1 . Artikel 12 wordt herschreven als volgt:
ART.12
§ 1. Het is verboden vuilnis afkomstig uit andere gemeenten met om het even welke ophaling mee te
geven. Het is verboden om het even 'Nelke aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen de
ophaaldienst, daartoe aange,,•,ezen door de gemeente, is bevoegd om afvalstoffen in te zamelen.
Het is voor iedereen verboden om het even welke aangeboden afvalstof mee te nemen.
Alleen de door OVAM erkende geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars
daarvoor aangewezen door de gemeente of haar intergemeentelijk samenwerkingsverband of door
OVAM erkende geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars die hiervoor een
toestemming hebben gekregen van de gemeente of haar intergemeentelijk samenwerkingsverband,
mogen huishoudelijke afvalstoffen inzamelen op het grondgebied van de gemeente en huis-aanhuisinzamelingen te organiseren.
Elke door OVAM erkende inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die op het grondgebied van de
gemeente huishoudelijke afvalstoffen op eigen initiatief wenst in te zamelen moet vooraf een toelating
vragen bij de gemeente of haar intergemeentelijk samenwerkingsverband.
De gemeente of haar intergemeentelijk samenwerkingsverband geeft schriftelijk de toelating aan de
organisator van de inzameling op voorwaarde dat de organisator jaarlijks voor 1 maart de gegevens met
betrekking tot de op het gemeentelijk grondgebied ingezamelde hoeveelheden tijdens het voorbije
kalenderjaar rapporteert aan de gemeente. De gemeente kan deze toelating beperken in de tijd.
Wanneer vastgesteld wordt dat de organisator de geldende wettelijke bepalingen en/of de voorwaarden
gekoppeld aan de gemeentelijke toelating schendt, kan de gemeente of haar intergemeentelijk
samenwerkingsverband haar toelating opheffen.
Het is verboden om huishoudelijke afvalstoffen af te geven of voor inzameling aan te bieden aan
inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars die niet over een toelating beschikken van de
gemeente of haar intergemeentelijk samenwerkingsverband.
Textielcontainers die op openbaar of privaat domein zijn opgesteld zonder toelating kunnen in opdracht
van de burgemeester worden verwijderd. Het wegnemen van de container gebeurt op kosten en risico
van diegene die de container heeft geplaatst.
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2. Artikel 13 wordt aangepast als volgt:
ART.13
Het is verboden zonder omgevingsvergunning afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in
gebouwen, werkplaatsen en lokalen, door middel van toestellen en procédés zoals kachels, open
haarden, allesbranders, of andere soortgelijke toestellen en procédés, teneinde de omgeving te
beschermen tegen schadelijke uitwasemingen van dergelijke ongecontroleerde verbranding. De
verbranding in open lucht van welke stoffen ook is verboden, behalve in de uitzonderlijke gevallen
beschreven in artikel 6.11.1 van Vlarem-II (Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne) en mits toepassing van het Veldwetboek, het
Bosdecreet van 13 juni 1990 en het decreet Natuurbehoud van 21 oktober 1997.

3.Artikel 50 wordt aangepast als volgt:
reden: Om de verplichte rusttijd te kunnen respecteren (arbeidstijdwet) moeten de parken op zaterdag
een half uur gesloten worden.

Openingsuren recyclagepark te Anzegem:
dag

voormiddag

namiddag

maandag

gesloten

gesloten

dinsdag

10-11 u45

14-17u45

woensdag

gesloten

14-18u15

donderdag

gesloten

14u-17u45

vrijdag

10-11 u45

14-17u45

zaterdag

9u-11 u45

12u30-14u45

Openingsuren recyclagepark te Vichte:
dag

voormiddag

namiddag

maandag

gesloten

gesloten

dinsdag

10-11 u45

14-17u45

woensdag

gesloten

14-18u15

donderdag

gesloten

14-17u45

vrijdag

10-11 u45

14-17u45

zaterdag

9u-11 u45

12u30-14u45

Het is aangewezen deze wijzigingen door te voeren om rechtszaken te vermijden en er zoveel mogelijk
voor te zorgen dat het reglement niet voor interpretatie vatbaar is.
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Vanuit de GAS-ambtenaar van Kortrijk wordt gevraagd om in de APV van Anzegem artikel 9 beter te
formuleren. Het betreft een gemengde inbreuk en daarom is het belangrijk dat de tekst uit het
strafwetboek overgenomen wordt in het APV en dat er geen weglatingen (bv. oogmerk om te schaden) of
toevoegingen (bvb. beschadigingen) gebeuren.
huidige tekst:
Art 9. Gemengde inbreuk (zwaar) - volgens artikel 521, 3° lid Strafwetboek
Het is verboden rijtuigen, wagons en motorvoertuigen te vernielen, te beschadigen of onbruikbaar te
maken.

nieuwe tekst
Art.9.gemengde inbreuk- volgens artikel 521, derde lid Strafwetboek) (1)
Hij die buiten de gevallen in de artikelen 510 tot 520 (SWB) genoemd, door welk middel ook, gebouwen,
bruggen, dijken, straatwegen, spoorwegen, sluizen, magazijnen, werkplaatsen, loodsen, schepen,
vaartuigen, vliegtuigen of andere kunstwerken of bouwwerken die aan een ander toebehoren, geheel of
ten dele vernielt, wordt gestraft met (opsluiting van vijf jaar tot tien jaar).
Bij onbruikbaarmaking met het oogmerk om te schaden, is de straf vijftien dagen
en geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro].

tot drie jaar gevangenis

De in het tweede lid bedoelde straf is toepasselijk in geval van gehele of gedeeltelijke vernieling of van
onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen.

1

Enkel het derde lid is sanctioneerbaar in het kader van de GAS-procedure.

Een voertuig beschadigen waarbij het voertuig niet vernield is of onbruikbaar gemaakt werd (bv. kras in
het koetswerk), valt onder 'beschadiging roerende goederen'.
Amendementen:
Toevoeging bij Art.50: "Personen van buiten Anzegem die hulp verlenen aan inwoners bij het afleveren
van hun afval, worden toegelaten op het recyclagepark".
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Stemming punt zelf: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 3. Openbare werken
3.1.

2019/GR/155 - Verkaveling Peter Benoitstraat. Goedkeuren ontwerp. Goedkeuren tracé van
de wegenis.

Het tracé van de wegenis en het ontwerp van de weginfrastructuur voor de verkaveling van 3 loten langs
de Peter Benoitstraat wordt goedgekeurd.
Amendementen:
amendement: de verharding van het ontsluitingspad dient te gebeuren in klinkers i.p.v. in dolomiet. Dit
amendement wordt goedgekeurd.
Punt zelf: Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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3.2.

2019/GR/156 - Verkaveling Brouwershof (Zurendries). Goedkeuren ontwerp. Goedkeuren
tracé van de wegenis.

Het tracé van de wegenis en het ontwerp van de verkaveling Brouwers hof worden goedgekeurd.
Amendementen:
Er worden 4 amendementen voorgesteld:
1 °. de fietswandelweg die vertrekt aan de Bassegembosstraat dient zodanig te worden ingericht dat
autoverkeer onmogelijk is.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
2°. de fietswandelweg dient in een rechte lijn te worden doorgetrokken tot aan de Zurendries. Op die
manier worden wandelaars/fietsers niet genoodzaakt door de nieuwe wijk te trekken, dit in het belang van
de veiligheid van de zwakke weggebruiker.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
3°. de voortuintjes van de 32 woningen mogen niet worden onttuind en (eventueel op termijn)
parkeerplaatsen voor de wagens van de bewoners worden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
4°. de voorziene bijkomende publieke parkeerplaatsen moeten beter verdeeld worden over de
verkaveling.
Met 6 stemmen voor (Rik Colman, Davy Dewaele, Amandine Eeckhaut, Prudent Lanneau, Eddy Recour,
Stephan Titeca), 11 stemmen tegen (Gino Devogelaere, Johan Delrue, Anja Desmet, Christophe
Vandererven, Louis Degroote, Willy Demeulemeester, Petra Devos, Matthieu Moerenhout, Tine
Temmerman, Pauline Van Marcke, Rino Himpe), 4 onthoudingen (Koen Tack, Davy Demets, Sofie
Demurie, Nathalie Kint)
Punt zelf: Stemming: Met 11 stemmen voor (Gino Devogelaere, Johan Delrue, Anja Desmet, Christophe
Vandererven, Louis Degroote, Willy Demeulemeester, Petra Devos, Matthieu Moerenhout, Tine
Temmerman, Pauline Van Marcke, Rino Himpe), 10 onthoudingen (Koen Tack, Rik Colman, Davy
Demets, Sofie Demurie, Davy Dewaele, Amandine Eeckhaut, Nathalie Kint, Prudent Lanneau, Eddy
Recour, Stephan Titeca)

Punt 4. Energie en nutsleidingen
4.1.

2019/GR/132 - Vervangen bestaande openbare verlichting door led-armaturen. Goedkeuren
dossiernr. 321918 - Nieuwstraat, Driesstraat, Albrecht Rodenbachstraat, Otegemstraat,
Diepestraat, Alfred Detaeyelaan, Pareelstraat, Ellendedreef, Vossestraat, Snoekstraat.

De gemeenteraad besluit het volgende dossier, voor het vervangen van openbare verlichtingsarmaturen
door LED-armaturen in het kader van energie-efficiëntie en duurzaamheid, van Fluvius goed te keuren:
Nieuwstraat, Driesstraat, Albrecht Rodenbachstraat, Otegemstraat, Diepestraat, Alfred Detaeyelaan,
Pareelstraat, Ellendedreef, Vossestraat, Snoekstraat (dossiernr. 321918). De traditionele armaturen
worden vervangen door standaard LED-toestellen uit het Philips Luma gamma. In de spoorwegtunnel
voor voetgangers wordt de verlichting vervangen door een daarvoor veel gebruikt toestel Philips FLOW.
Een dim programma D22H5. wordt toegepast waar het net dit toelaat.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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4.2.

2019/GR/133 - Vervangen bestaande openbare verlichting door led-armaturen. Goedkeuren
dossiernr. 321930 - Bosstraat, Grasstraat, Weggevoerdenlaan, Rozenstraat,
Koornbloemstraat, Bietenstraat, Veldstraat, Hemelrijk.

De gemeenteraad besluit het volgende dossier, voor het vervangen van openbare verlichtingsarmaturen
door LED-armaturen in het kader van energie-efficiëntie en duurzaamheid, van Fluvius goed te keuren:
Bosstraat, Grasstraat, Weggevoerdenlaan, Rozenstraat, Koornbloemstraat, Bietenstraat, Veldstraat,
Hemelrijk (dossiernr. 321930). De traditionele armaturen worden vervangen door standaard LEDtoestellen uit het Philips Luma gamma. Waar nodig worden palen mee vervangen. Een dim programma
D23H5 wordt toegepast waar het net dit toelaat. De verlichtingsklasse van het masterplan wordt gevolgd.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 5. Patrimonium
5.1.

2019/GR/146 - Definitieve toekenning straatnaam 'Houtzagerijstraat' aan de straat door de

nieuwe verkaveling aan de Vichtsesteenweg - Goedkeuring
De gemeenteraad besliste op 19 december 2018 principieel om de benaming 'De Houtzagerij' toe te
kennen aan de straat doorheen de nieuwe verkaveling aan de Vichtsesteenweg.
Er werd een openbaar onderzoek ingericht van 21 januari 2019 tot en met 22 maart 2019 zonder
bezwaren noch opmerkingen.
Ook het advies van de Culturele Raad werd ingewonnen. Deze bracht op 8 februari 2019 gunstig advies
uit, evenwel voor de benaming 'Houtzagerijstraat' dit omdat de naam 'De Houtzagerij' meer refereert aan
een gebouw dan aan een straat.
Voorgesteld wordt om thans een definitieve benaming toe te kennen aan de nieuwe straat, zijnde
'Houtzagerijstraat'.
Amendementen:
Gezien het hier een wijkje betreft, wordt voorgesteld om de naam houtzagerijerf toe te kennen. Dit
amendement wordt niet aanvaard.
Punt zelf: Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt6.Jeugd
6.1.

2019/GR/140 - Gebruikersovereenkomsten jeugdlokalen - Goedkeuring

De gebruikersovereenkomsten voor de jeugdverenigingen gelden voor de vorige legislatuur. De nieuwe
gebruiksovereenkomsten werden aangepast en voorgelegd aan de leden van de jeugdraad. In de
gebruiksovereenkomsten zijn heel wat onderhoudsverplichtingen opgenomen, deze werden vervolgens
ook nog in een apart schema geplaatst.
De vernieuwde gebruiksovereenkomsten werden goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de
jeugdraad op 31 maart 2019.
In het dossier steekt het vernieuwde model van gebruiksovereenkomsten alsook het schema met de
onderhoudsverplichtingen. Alle aanpassingen in de gebruiksovereenkomsten werden in vetjes
aangeduid.
De gemeenteraad wordt gevraagd hieraan zijn goedkeuring te hechten.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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6.2.

2019/GR/141 - Aanpassing subsidiereglement jeugdverenigingen - Goedkeuring

De jeugdraad stelt vast dat de lokalensubsidie niet genoeg impact heeft op de jeugdverenigingen. Het
lokaal van sommige verenigingen blijft er onhygiënisch bijliggen, ook al worden ze minder goed gescoord
op de lokalencontroles. Daarom stelt de jeugdraad voor het subsidiereglement aan te passen zodat er
hopelijk meer aandacht is voor orde, netheid en hygiëne in de jeugdlokalen.
Er wordt voorgesteld om het bedrag van de lokalentoelage te verdelen over de verschillende
jeugdverenigingen die in aanmerking komen. Aan de hand van een beoordelingslijst worden er punten
toegekend bij de controles. Om de jeugdverenigingen te stimuleren om hun lokalen proper te houden,
krijgen ze enkel een toelage wanneer er een minimum van 178/210 wordt behaald. Deze maatstaf werd
bepaald aan de hand van de beoordelingslijst. Er werden punten toegekend die de vereniging op zijn
minst moet halen om een proper lokaal te hebben. De som hiervan was 178/210. Jeugdverenigingen die
lager scoren dan 178/210 zullen geen subsidies toegekend krijgen. Enkel nette lokalen worden beloond.
Het aangepaste subsidiereglement steekt in het dossier ter inzage.
Ook de beoordelingslijst werd aangepakt, er is een duidelijke verdeling tussen het aantal punten die
gegeven moet worden aan de hand van de staat van het lokaal. Een voorbeeld van de beoordelingslijst
zit eveneens in het dossier.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
6.3.

2019/GR/148 - Aanpassing speelpleinreglement - Goedkeuring

De Jeugddienst werkt sinds 2016 met een speelpleinreglement voor haar speelpleinwerking De Ploeter,
die doorgaat in de zomervakantie. In de zomer van 2017 was een aanbod voor kinderen vanaf de 2de
kleuterklas tot het 6de leerjaar op het speelplein. Daarnaast een apart aanbod voor de tieners. Hiervoor
bleek geen groot aantal jongeren interesse te tonen. Ook hoofdanimatoren hebben geen interesse om dit
jaar de tienerwerking te begeleiden. Omdat de Jeugddienst geen groepen wil uitsluiten, zou ervoor
geopteerd worden om de leeftijd van het speelplein op te trekken naar 14 jaar. Met deze optie is er geen
extra hoofanimator nodig en wordt er toch voor gezorgd dat tieners bij de werking terecht kunnen. De
tieners zullen op het speelplein hun eigen plek kunnen zoeken, waarmee bedoeld wordt dat zij niet
verplicht zullen worden om te eten bij de jongere kinderen of spelletjes te doen met de jongeren kinderen.
Vanaf 15 jaar kunnen tieners reeds zörganimator worden op het speelplein, waardoor geen leeftijden uit
de boot vallen.
Daar er in de Jeugddienst ook een nieuwe bezetting is, moesten verder ook nog aantal zaken aangepast
worden in het reglement. Enkele onderdelen zoals fiscaal attest, meldingen en klachten, terugbetaling
mutualiteiten waren nog niet opgenomen.
In het dossier steekt de aangepaste versie van het speelpleinreglement, alle aanpassingen zijn geel
gemarkeerd.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 7. Financiën
7.1.

2019/GR/159 - Goedkeuren aankoop inboedel site Escolys. Goedkeuren raming en
plaatsingsprocedure.

De gemeenteraad keurt de aankoop van bruikbare goederen uit de inboedel van de site Escolys voor een
geraamd bedrag van maximaal € 75.000,00 en de plaatsingsprocedure, met name de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, artikel 42 §1, 3° van de wet op de
overheidsopdrachten goed. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast een bod uit te
brengen.
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Amendementen:
De aankoop van bruikbare goederen uit de inboedel site Escolys, volgens de bijgaande inventaris voor
een bedrag van één symbolische euro goed te keuren en aldus een bod van één euro uit te brengen.
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)
Punt zelf: 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)

Punt 8. Internationale solidariteit
8.1.

2019/GR/166 - Toekennen noodhulp Mozambique onder de vorm van een toelage van 1000
euro aan Unicef - Goedkeuring

Na de doortocht van de cycloon ldai in Mozambique wordt volgens Unicef de massale omvang van de
verwoesting steeds duidelijker.
De levens van miljoenen kinderen en gezinnen worden bedreigd en er moet dringend een snelle en
effectieve humanitaire hulpverlening op gang komen.De huidige omstandigheden, stilstaand water,
gebrek aan hygiëne, ontbindende lichamen, overbevolking in tijdelijke schuilplaatsen, kunnen gemakkelijk
leiden tot uitbraken van diarree, malaria en cholera, waaraan kinderen bijzonder kwetsbaar zijn. Unicef is
ook zeer bezorgd over het dumpen van kinderen in schuilplaatsen waar het risico op geweld en misbruik
zeer groot is. De kinderen die verweesd zijn of gescheiden zijn van hun ouders door de storm, vormen
een groot probleem.
Er wordt voorgesteld om 1.000 euro over te schrijven op de rekening van Unicef.
Amendementen:
Toekenning van 0,1 euro per inwoner (1471 euro). Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Punt zelf: Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen om 1471 euro te storten.

Punt 9. Kunstonderwijs
9.1.

2019/GR/163 - Uitzonderlijk gebruik lokalen kunstacademie in Ansold door school SintPaulus, campus Sint-Vincentius - Goedkeuring

Naar aanleiding van de verbouwingswerken aan het Sint-Vincentiusinstituut wordt door de directie
gevraagd om tijdelijk en bij wijze van hoge uitzondering een drietal lokalen van de kunstacademie ter
beschikking te stellen. Daartoe dienen de nodige praktische en financiële afspraken gemaakt.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 10. Omgeving
10.1.

2019/GR/129 - Nieuwe statuten minaraad - Goedkeuring
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Goedkeuring nieuwe statuten minaraad.
Amendementen:
1 ° amendement: De politieke fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad kunnen elk één waarnemer
afvaardigen.
Dit amendement wordt aanvaard.
2° amendement: naast de werkgevers kunnen ook de lokale zelfstandigen één stemgerechtigd lid
afvaardigen.
Dit amendement wordt aanvaard.
3° amendement: toevoeging: Wie driemaal onaangekondigd afwezig blijft, wordt geacht ontslag te
nemen.
Dit amendement wordt aanvaard.
Punt zelf: Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
10.2.

2019/GR/154-Advies n.a.v. openbaar onderzoek tweede partiële herziening PRS WV

De provincieraad van West-Vlaanderen heeft in zitting van 28 februari 2019 de tweede partiële herziening
van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) voorlopig vastgesteld. Deze
herziening beperkt zich tot het schrappen van de selectie van het Dadipark te Moorslede als pretpark in
het richtinggevend en bindend gedeelte. Deze herziening wordt onderworpen aan een openbaar
onderzoek dat loopt van 15 maart 2019 tot en met 12 juni 2019.
De site van het Dadipark in Dadizele is in het PRS-WV geselecteerd als pretpark als onderdeel van de
gewenste ruimtelijke structuur toerisme en recreatie. Dit maakt dat de site enkel een hoogdynamische en
bovenlokale toeristisch-recreatieve (her)invulling kan krijgen. Sinds de sluiting van het ondertussen
gesloopte attractiepark in 2002 is men er niet in geslaagd om de site een gelijkwaardige hoogdynamische
invulling te geven. Inmiddels werd een masterplan opgemaakt om de site uit te bouwen tot een publieke
multifunctionele groene long in het centrum van Dadizele waarbij de nadruk ligt op het laagdynamische.
Teneinde de resultaten uit het masterplan planologisch te kunnen verankeren in een gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan is een beperkte herziening van het PRS-WV nodig waarbij de selectie van het
Dadipark als pretpark wordt geschrapt:
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over dit ontwerp dat overgemaakt wordt aan de
PROCORO uiterlijk op 12 juni 2019.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 11. Cultuur
11.1.

2019/GR/142 - Principes opmaak seizoensprogrammatie 2019-2020, bijhorende
ticketprijsbepaling en kortingsformules, samenwerkingsverbanden en publiciteit Goedkeuring

Het voorstel van seizoensprogrammatie 2019-2020 van het Gemeenschapscentrum De Zinnen, met de
bijhorende ticketprijsbepaling en kortingformules, samenwerkingsverbanden en publiciteit wordt
goedgekeurd.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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11.2.

2019/GR/143 - Toekennen eenmalige en bijzonder toelage ten bedrage van 2500 euro ter
ondersteuning van de herdenking 900 jaar Vichte op 5-7 juli 2019 - Goedkeuring

Een bijzondere en eenmalige toelage van 2500 euro wordt toegekend aan de Vichtse Dorpsraad ter
ondersteuning van het herdenkingsprogramma voor 900 jaar Vichte
Amendementen:
Het toelagebedrag moet worden opgetrokken. Dit amendement wordt niet aanvaard.
Punt zelf: Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 12. Lokale economie
12.1.

2019/GR/165 -Aanpassing reglement d.d. 24 januari 2017 inzake afgifte Anzegembonnen

Sinds 16 december 2013 is gemeente Anzegem gestart met de verkoop van Anzegembonnen. Deze
geschenkencheques kan men bij zo'n 160 handelaars inwisselen. De bonnen blijven één jaar geldig en
de handelaar heeft tot 18 maand na het verstrijken van de vervaldatum de tijd om de bonnen in te
wisselen bij de Financiële Dienst.
Deze bonnen worden door de ontvanger soms vergeten en blijven in de kast liggen. Met als gevolg dat
de vervaldatum dikwijls al verstreken is als men de bon wil uitgeven. De handelaars geven dan weer aan
dat de periode voor de inwisseling te krap is en zijn vragende partij om deze 18 maand te schrappen uit
het reglement.
Het is dus aangewezen om de ontvanger van de Anzegem bon én de handelaars meer tijd te geven om
hun Anzegembonnen in te wisselen. Daarom wordt de vervaldatum op de Anzegembon geschrapt en
krijgen handelaars onbeperkt de tijd deze bonnen bij de Financiële Dienst in te wisselen.
De Financiële Dienst vraagt echter dat deze aanpassing van het reglement niet van toepassing is op de
geschreven Anzegembonnen. Deze werden uitgereikt tot en met maart 2017. Daarna maakte men
gebruik van een softwareprogramma en printer om de Anzegembonnen op te maken.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 13. Punten van raadsleden
13.1.

2019/GR/173- Principiële beslissing tot het voorzien van permanente snelheidsremmende

maatregelen in de Waregemstraat en heel regelmatige controle op de naleving van de
snelheidsbeperking
De bewoners van de Waregemstraat klagen al jaren terecht over de hoge snelheden die auto's en
vrachtwagens ontwikkelen in hun straat. Door de slechte staat van het wegdek van de Waregemstraat
komt niet alleen de veiligheid van voetgangers, fietsers en bewoners in gevaar, ook de levenskwaliteit
van de bewoners wordt aangetast door het geluid en de trillingen die vooral de vrachtwagens produceren
telkens ze over de scheuren en breuken in het wegdek razen. Ook wordt vastgesteld dat de zware
trillingen aanleiding geven tot scheuren in de woningen.
Deze problemen doen zich al enkele jaren voor en daarom werden in de vorige legislatuur middelen
voorzien voor de vernieuwing van het wegdek van de Waregemstraat. Alhoewel de budgetten hiervoor
zijn vrijgemaakt konden de werken niet worden uitgevoerd omdat Aquafin en VMM van de opportuniteit
gebruik wilden maken om o.a. een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in deze straat. Deze
werken zijn voorzien om pas in 2023 afgerond te worden.
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Daarom stelt onze fractie voor om te zoeken in overleg met de gemeentelijke verkeersdienst, de politie
afdeling wegen en verkeer van de zone MIRA en bewoners van de Waregemstraat naar de best
mogelijke maatregelen om in de Waregemstraat de snelheid van auto's en vrachtwagens effectief af te
remmen en continu te controleren.
Dit punt wordt besproken zonder dat er een besluit in deze aangelegenheid wordt getroffen.

Punt 14. Vragen en mededelingen
14.1.

2019/GR/160 -Vragen en mededelingen

al mededelingen
1.

inspraakmoment in de Linde op 30 april - liefst politiek neutraal te houden

2.

Statiestraat 77: plaatsbezoek ivm leegstand; 80 % benuttingspercentage ... (betrof vraag gesteld
in de vorige gemeenteraad)

3.

8 mei : klimaatberaad - wat kan Anzegem en zijn inwoners, verenigingen, doen om een eigen
klimaatsplan op te maken , wordt georganiseerd ism leiedal

4.

korpschef Mira komt verslag uitbrengen in de raad van 11 juni. vragen bij AD tegen 31 mei.

5.

Commissie fin & AZ op 3 juni 2019.

6.

Inspraakmoment in Tiegembos op 16 mei: lange termijnsvisie uitwerken.

b/ Vragen
1.

raadslid Recour: Wijk Cottereel: eind maart zou daar een parking aangelegd worden. 4 april brief
aan mijn huis waarbij aangedrongen wordt op de aanleg waarvoor dank. Stand van zaken?

2.

Raadslid Dewaele: komt er ook een speelplein voor jonge kinderen in die wijk?

3.

Raadslid Dewaele: er zijn verschillende kruispunten in Ingooigem waar er voorrang van rechts
van toepassing is. De stoptekens werden met zwarte verf overschilderd. Deze verf is bijna we
waardoor de strepen terug zichtbaar worden. Kunnen deze nogmaals overschilderd worden of
permanent verwijderd?

4.

Raadslid Himpe: vraag kostprijs voor kopies en personeelsinzet rond de uitoefening van het recht
op inzage en recht op kopie voor raadsleden.

5.

Raadslid Titeca: tussenkomst rond rechten raadsleden en democratisch gehalte ervan

6.

Raadslid Colman: Zebrapaden aan Molecule zijn in het geel geschilderd ipv in het wit. geel
zebrapad is niet wettelijk. Heeft de gemeente dat geschilderd?

7.

Raadslid Colman. Vraag naar het verslag van 14 januari - vergadering rond de Sint-Janskerk.

8.

Raadslid Col man: bouwwerken Dorpsplein rechtover de sportduif: voetpad is nog steeds
gebrekkig. vraag om zo dringend mogelijk in goede staat te laten herstellen. Idem in
ingooigemplaats 26; ook daar 10 cm greppel die open ligt

De voorzitter sluit de vergadering om 21 u00

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