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BEKENDMAKING
Beknopt verslag van de gemeenteraad

Zitting van:

dinsdag 11 juni 2019

Aanwezig:

Koen Tack, Voorzitter
Gino Devogelaere, Burgemeester
Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout,
Schepenen
.
Prudent Lanneau, Rik Colman, Willy Demeulemeester, Eddy Recour, Stephan Titeca, Davy Demets, Tine
Temmerman, Petra Devos, Matthieu Moerenhout, Rino Himpe, Davy Dewaele, Sofie Demurie, Nathalie
Kint, Raadsleden
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

Verontschuldigd:

Amandine Eeckhaut, Pauline Van Marcke, Louis Degroote, Raadsleden

Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering om 18u30.
Voorafgaand aan de gemeenteraad, om 18u, zal de korpschef een toelichting verzorgen naar jaarlijkse
gewoonte. De gemeenteraad start 18u30.
OPENBAAR

Punt 1. Administratieve organisatie
1.1.

2019/GR/241 - Toelichting korpschef pz Mira over verkeers- en veiligheidsbeleid 2018

De korpschef van de politiezone Mira geeft een toelichting aan de raad over het verkeers- en
veiligheidsbeleid 2018. Eventuele vragen vanuit de raad worden beantwoord.
1.2.

2019/GR/169 - Notulen- en zittingsverslag raadszitting 23 april 2019 - Goedkeuring

De raadsleden keuren het notulen- en zittingsverslag van de vorige raadszitting 23 april 2019 goed
conform decreet lokaal bestuur artikel 32.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.3.

2019/GR/197 - Gaselwest - algemene vergadering van 17 juni 2019: kennisname en
goedkeuring agendapunten.

De gemeente is aangesloten bij de intercommunale vereniging Gaselwest.
Per aangetekend schrijven van 2 mei 2019 werd de gemeente opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest, die op 17 juni 2019 plaats heeft in De
Lissewal, Bolle Meersstraat 28 te Elverdinge.
Volgende punten staan ter bespreking op de agenda:
1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2018
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2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest, afgesloten op 31 december 2018 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de
commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2018.
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige
6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024
5. Aanbod OV 2.0 - uitbreiding activiteiten
6. Statutaire benoemingen
7. Statutaire mededelingen.
Voorgesteld wordt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring hecht aan de agenda van de algemene
vergadering.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.4.

2019/GR/171 - Psilon - jaarvergadering 18 juni 2019: kennisname en goedkeuring
agendapunten;

De jaarvergadering van Psilon vindt plaats op 18 juni 2019 om 18u in het onthaalgebouw Horizon
(Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk).
Op de agenda staan volgende punten:
1. Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2018:
1.1. Verslag raad van bestuur
1.2. Verslag van de commissaris
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2018
3. kwijting van bestuurders en commissaris
4. Kennisname evaluatieverslag 2013-2018
5. Vaststelling bedrag presentievergoeding raad van bestuur
De gemeenteraad kan kennis nemen van deze items en de vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering machtigèn om deze goed te keuren op 18 juni a.s.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.5.

2019/GR/194 -TMVW ov - algemene vergadering 21 juni 2019: kennisname en goedkeuring
agendapunten.

De algemene jaarvergadering der aandeelhouders van TMVW ov zal bijeenkomen op 21 juni 2019 in
Flanders Expo te Gent.
Agenda:
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding van
toetre-dingen en gedeeltelijke uittredingen
3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31 december 2018
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31 december
2018
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6. Verslagen van de commissaris (lid IBR)
7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR)
8. Benoemingen en aanstellingen
9. Benoeming commissaris (lid IBR)
10. Statuta_ire mededelingen
De gemeenteraad wordt verzocht de agenda goed te keuren en de gemeentelijke vertegenwoordiger een
mandaat te geveni om de punten goed te keuren.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.6.

2019/GR/211 - Leiedal: aktename ontslag lid van de raad van bestuur en voordragen nieuwe

bestuurder.
Gezien zijn recente verkiezing als lid van het Vlaams parlement kan Jeremie Vaneeckhout niet langer
bestuurder met stemrecht zijn bij Leiedal. De raad kan akte nemen van zijn ontslag en kan een ander
gemeenteraadslid voordragen als bestuurder.
Stemming:
met geheime stemming
Davy Demets bekomt 18 stemmen
Willy Demeulemeester bekomt één stem
Er wordt één blancostem uitgebracht

1.7.

2019/GR/204 - Logo Leieland -Voordracht lid van de raad van bestuur: bekrachtiging
collegebesluiten van 8 en 22 mei 2019.

De gemeenteraad wordt gevraagd de collegebeslissingen van 8 en 22 mei 2019 te bekrachtigen
houdende voordracht van een mandataris voor de raad van bestuur van Logo Leieland.
Stemming:
met geheime stemming: voor Jeremie Vaneeckhout: 19 ja-stemmen en één ongeldige stem
1.8.

2019/GR/174 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad - Goedkeuring.

In het decreet lokaal bestuur wordt op talrijke plaatsen verwezen naar de noodzaak om over een
huishoudelijk reglement te beschikken.
Artikel 38 zegt:
De gemeenteraad stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast waarin
aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad en waarin minstens
bepalingen worden opgenomen over:
1 ° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld en de
nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de
uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van burgemeester en
schepenen;
2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan de
gemeenteraadsleden, alsook de wijze waarop de algemeen directeur of de door hem aangewezen
personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen verstrekken over die
stukken;
3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de
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gemeenteraad openbaar worden gemaakt;
4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor gemeenteraadsleden en de
voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die de gemeente opricht en beheert;
5° de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om aan de burgemeester en
aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen;
6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering
ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden;
7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties;
8° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van de gemeente, vermeld in artikel 279, worden
ondertekend;
9° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt uitgeoefend, en
de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld;
10° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50, vijfde lid.
De gemeenteraad kan het huishoudelijk reglement op elk moment wijzigen.
Voor de opmaak van het voorliggend HHR werd het modelreglement WSG als basis genomen met
enkele aanpassingen aan de lokale situatie.
Ter bespreking van het reglemer:,t kwam een werkgroep bijeen die samengesteld was uit de verschillende
fracties. De voornaamste bemerkingen die gemaakt werden, werden opgelijst in een kort verslag en in
het dossier ter inzage gestopt. Op de gemeenteraad van 23 april ll. werd door een raadslid ook nog
vragen geformuleerd. Deze zijn terug te vinden in het zittingsverslag gemeenteraad en zullen ter zitting
beantwoord worden.
Na terugkoppeling naar het college van burgemeester en schepenen en Vast Bureau wordt op heden
opnieuw een aangepast reglement voorgelegd ter goedkeuring.
Amendementen:
In artikel 29wordt - op vraag van raadslid Colman (CD&V-Eendracht) de mogelijkheid voorzien om
ongeldig te stemmen, door toevoeging van de geel gemarkeerde tekst hieronder.

Art. 29.
Geheime stemming kan als volgt:
•

de raadsleden stemmen 'ja', 'neen', onthouden zich of stemmen ongeldig. De onthouding gebeurt
door het afgeven van een blancostembriefje. Ongeldig stemmen gebeurt door op meerdere
personen te stemmen of op het stembiljet te schrijven of het te beschadigen op een of andere
manier.

Dit amendement wordt met eenparigheid van stemmen weerhouden.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 2. Energie en nutsleidingen
2.1.

2019/GR/175 -Vervangen bestaande openbare verlichting door led-armaturen. Goedkeuren
dossiernr. 321924 - Bergstraat, Ommegangstraat, Toekomststraat, Heinsberg,
Mensindedreef, Sint-Arnolduslaan, Zurendriesstraat, Brouwerijdreef, Heinsdal, Walbrugge,
Onderberg, Meuleberg, Warandedreef, Dolageweg.
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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:
Bergstraat, Ommegangstraat, Toekomststraat, Heinsberg, Mensindedreef, Sint-Arnolduslaan,
Zurendriesstraat, Brouwerijdreef, Heinsdal, Walbrugge, Onderberg, Meuleberg, Warandedreef,
Dolageweg (dossiernr. 321924). De traditionele armaturen worden vervangen door standaard LEDtoestellen uit het Philips Luma gamma. Een dimprogramma D22H5 wordt toegepast waar het net dit
toelaat. De verlichtingsklasse van het masterplan wordt gevolgd.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 3. Patrimonium
3.1.

2019/GR/147 - Definitieve toekenning straatnaam 'Houfstraete' aan de straat door de nieuwe
verkaveling aan de Deerlijkstraat - Goedkeuring.

De gemeenteraad besliste op 31 januari 2019 principieel om de benaming 'Houfstraete' ofwel 'Ter Serre'
toe te kennen aan de straat doorheen de nieuwe verkaveling aan de Deerlijkstraat.
Er werd een openbaar onderzoek ingericht van 20 februari 2019 tot en met 22 april 2019 zonder
bezwaren noch opmerkingen.
Ook het advies van de raad van bestuur Culturele Raad werd ingewonnen. Deze bracht op 24 april 2019
gunstig advies uit, voor de benaming 'Houfstrate'.
Beslist wordt om een definitieve benaming toe te kennen aan de nieuwe straat, zijnde 'Houfstraete'.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
3.2.

2019/GR/208 - Verkaveling Buyckstraat. Goedkeuren naar openbaar domein over te dragen
grond.

Het college keurt het kosteloos overdragen naar openbaar domein van de oppervlakte van 3 m2, zoals
aangeduid op het plan van het landmetersbureau, goed.
Amendementen:
Op voorstel van raadslid Colman (CD&V-Eendracht) wordt in artikel 1 meteen meegenomen dat in de
toekomstige omgevingsvèrgunning de voorbouwtijn van de aanpalenden moet gerespecteerd worden.
Dit amendement wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
3.3.

2019/GR/187 -Aankoop perceel grond hoek Kerkstraat/Kalkstraat - goedkeuren
ontwerpakte.

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor de aankoop van het perceel grond (1 ste afdeling, Sie C,
perceelnr. 178M) gelegen op de hoek KerkstraaUKalkstraat goed.
Stemming: Met 15 stemmen voor (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw,
Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout, Willy Demeulemeester, Davy Demets,
Tine Temmerman, Petra Devos, Matthieu Moerenhout, Rino Himpe, Sofie Demurie, Nathalie Kint), 5
stemmen tegen (Prudent Lanneau, Rik Colman, Eddy Recour, Stephan Titeca, Davy Dewaele)

Punt 4. Sport
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4.1.

2019/GR/203 -Wedstrijdreglement voor de toekenning van een naam aan het nieuwe
zwembad - goedkeuring.

Gemeenten Anzegem en Deerlijk gaan op zoek naar een passende naam voor het nieuwe zwembad dat
gebouwd wordt aan het Ommersheimplein. Hiervoor wordt de hulp van onze inwoners ingeroepen.
Cr~atieve burgers kunnen hun voorstel doorsturen van 15 juli tot en met 15 september 2019
Inwoners kunnen stemmen op hun favoriete voorstel via het platform www.denkmee.anzegem.be. Deze
stemmen tellen mee voor 50%. De andere 50% wordt bepaald door een onafhankelijke jury. Wie de beste
naam bedenkt, krijgt hiervoor een jaarabonnement voor het nieuwe zwembad.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
4.2.

2019/GR/178 -Aktename samenstelling gemeentelijke sportraad.

Er wordt akte genomen van de nieuwe samenstelling van de algemene vergadering van de sportraad.

Punt5.Jeugd
5.1.

2019/GR/179 - Aktename samenstelling gemeentelijke jeugdraad.

Er wordt akte genomen van de nieuwe samenstelling van de algemene vergadering van de jeugdraad.
5.2.

2019/GR/181 - Goedkeuren gebruiksovereenkomst Jeugdhuis TopeTegare.

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

Punt 6. Financiën
6.1.

2019/GR/195 - Zefier cvba: goedkeuring borgstelling voor de financiering van (de
verwerving van) Strategische Participaties.

De raad keurt de borgstelling voor de financiering van (de verwerving van) Strategische Participaties voor
Zefier cvba goed.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
6.2.

2019/GR/172 - Operationele leasing van bussen voor bijzonder geregeld leerlingenvervoer
2019-2020 - Goedkeuring lastvoorwaarden en plaatsingsprocedure.
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De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure voor de opdracht met
nr. 2019/173 'Operationele leasing van bussen voor bijzonder geregeld leerlingenvervoer 2019-2020'
goed.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
6.3.

2019/GR/198 - Vaststellen gemeentelijke jaarrekening 2018 met kennisgeving jaarverslag
2018 over het gevoerde beleid en beheer in de gemeente (incl. organisatiebeheersing).

De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2018 vast en neemt kennis van het jaarverslag 2018 (incl
organisatiebeheersing) over het gevoerde beleid en beheer in de gemeente.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
6.4.

2019/GR/184 - Goedkeuring financieel verslag dienstjaar 2018 - gemeentelijke adviesraden.

De financiële verslagen van de gemeentelijke adviesraden , met name cultuurraad, jeugdraad, sportraad,
loka, wereldraad, gezins-en welzijnsraad, seniorenraad, worden goedgekeurd.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 7. Internationale solidariteit
7.1.

2019/GR/185 -Aktename van de samenstelling van de Wereldraad.

Er wordt akte genomen van de nieuwe samenstelling van de algemene vergadering van de Wereldraad.
Amendementen:
Ter zitting wordt opgemerkt dat een actief mandataris deel uitmaakt van de stemgerechtigde leden. Er
wordt voorgesteld om dit punt af te voeren en eerst de voorgestelde samenstelling van de wereldraad te
toetsen aan de statuten.
Dit voorstel wordt aanvaard met eenparigheid van stemmen. Hiermee is het punt afgevoerd.

Punt 8. (Buitenschoolse) kinderopvang
8.1.

2019/GR/191 - Aktename samenstelling gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg
Kinderopvang.

Er wordt akte genomen van de nieuwe samenstelling van de adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang.
8.2.

2019/GR/192 - Nieuw huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse

Kinderopvang - goedkeuring.
Goedkeuring van het nieuw huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse
Kinderopvang.
Het nieuw reglement met de belangrijkste wijzigingen werden voor advies voorgelegd op de algemene
vergadering van LOKA op dinsdag 7 mei. De ouderraden en de directies van de plaatselijke basisscholen
werden elk apart geïnformeerd omtrent het nieuw huishoudelijk reglement.
De belangrijkste aanpassingen in het nieuw reglement werden ter kennisgeving meegedeeld op
Bonanza-overleg op dinsdag 21 mei en aan de leden van de Algemene Vergadering van de Gezins-en
Welzijnsraad per mail op woensdag 29 mei.
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Het huishoudelijk reglement en de bijhorende schriftelijke overeenkomst gaan in vanaf 1 september
2019.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
8.3.

2019/GR/206 -Vernieuwen samenwerkingsovereenkomst gemelde opvang in het
basisonderwijs van gemeente Anzegem.

Vanaf 1 september 2013 organiseert het gemeentebestuur zelf de niet erkende, gemelde opvang in de
plaatselijke basisscholen.
Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt.
Deze samenwerkingsovereenkomst loopt van 1 september 2013 tot 1 juli 2019.
Het gemeentebestuur en de betrokken basisscholen willen, in kader van de meerjarenplanning, de
samenwerking tussen het gemeentebestuur en de betrokken scholen inzake de organisatie van de niet
erkende opvang in de plaatselijke basisscholen, herwerken.
Om de niet erkende opvang, in tussentijd, toch te kunnen blijven organiseren, is een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt voor een maximale duurtijd van 1 schooljaar: van 1 september
2019 tot 1 juli 2020.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 9. Senioren en gezin
9.1.

2019/GR/183 - Gemeentelijke gezins- en welzijnsraad: bekrachtiging statuten, goedkeuring
heroprichting en aktename samenstelling.

De heroprichting van de gezins- en welzijnsraad wordt goedgekeurd, de respectieve statuten worden
bekrachtigd en er wordt akte genomen van de nieuwe samenstelling van de algemene vergadering van
de gezins- en welzijnsraad.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
9.2.

2019/GR/182 -Aktename samenstelling gemeentelijke seniorenadviesraad.

Er wordt akte genomen van de nieuwe samenstelling van de algemene vergadering van de
seniorenadviesraad.

Punt 10. Omgeving
10.1.

2019/GR/205 - Goedkeuren wijze van samenstelling GECORO.

De gemeenteraad beslist om de samenstelling van de GECORO voor deze legislatuur als volgt samen te
stellen conform de wettelijke bepalingen:
Stemgerechtigde leden (13):
A. Deskundigen (4):
•

1 voorzitter-deskundige

•

3 deskundigen (andere dan de voorzitter)

B. Maatschappelijke geledingen (9):
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•

2 vertegenwoordiger milieu- en natuurverenigingen

•

3 vertegenwoordigers zelfstandigen en werkgevers

•

2 vertegenwoordigers werknemers

•

2 vertegenwoordigers landbouwers

Secretaris
Politieke fracties
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 11. Bibliotheek
11.1.

2019/GR/180 - Goedkeuring samenstelling Raad van Beheer bibliotheek.

De samenstelling van de Raad van Beheer BIBLIOTHEEK wordt goedgekeurd.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 12. Cultuur
12.1.

2019/GR/176 - Aktename samenstelling gemeentelijke cultuurraad.

Er wordt akte genomen van de nieuwe samenstelling van de algemene vergadering van de cultuurraad
12.2.

2019/GR/177 - Goedkeuring samenstelling raad van beheer gemeenschapscentrum.

De samenstelling van de raad van beheer gemeenschapscentrum wordt goedgekeurd
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
12.3.

2019/GR/168 - Schenking van roerende goederen aan het gemeentebestuur: definitieve
aanvaarding.

OCMW Kortrijk schenkt ruim 70 werken van Firmin Colardyn aan het gemeentebestuur van Anzegem
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 13. Handhaving
13.1.

2019/GR/200 - Gebruik dashcams door politiezone Mira - principiële goedkeuring.

Artikel 25/4, §1, 1 ° van de wet op het politieambt voorziet dat de gemeenteraad voorafgaandelijk haar
principiële toestemming moet verlenen om de politiediensten toe te laten (mobiele) camera's te gebruiken
in niet-besloten plaatsen, desgevallend beperkt tot de duur van een interventie voor de plaatsen waarvan
de politiediensten niet de beheerder zijn. Om deze toestemming te bekomen dient de korpschef van de
politiezone Mira een aanvraag in bij de gemeenteraden van de gemeenten die deel uitmaken van de
politiezone.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Punt 14. Mobiliteit en verkeersveiligheid
14.1.

2019/GR/161 - Verkeersoverleg platform - goedkeuring samenstelling.

De gemeenteraad keurt het vernieuwen van de samenstelling van het gemeentelijk
verkeersoverlegplatform goed.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
14.2.

2019/GR/186 - Gemeentelijke Verkeerscommissie - Goedkeuring samenstelling.

De gemeenteraad keurt het vastleggen van de samenstelling van de Gemeentelijke Verkeerscommissie
ingevolge de nieuwe legislatuur goed.
Stemming: Goedgekeurd met ccnpariqhcid van stemmen,
14.3.

2019/GR/170 -Vervoerregio Kortrijk - Toetreden tot Vervoerregioraad - Goedkeuring.

De gemeenteraad beslist tot te treden tot de Vervoerregioraad (Vervoerregio Kortrijk) en voorziet
afgevaardigden.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 15. Woonbeleid
15.1.

· 2019/GR/199 -Goedkeuren subsidiedossier intergemeentelijke samenwerking Beter Wonen.

De intergemeentelijke samenwerking m.b.t. het woonbeleid "Beter Wonen" (tussen Anzegem, Waregem
en Spiere-Helkijn) ging op 1 januari 2018 van start. Op 31 december 2019 loopt het huidige
subsidiedossier af. De intergemeentelijke samenwerking kan worden verder gezet door een nieuw
subsidiedossier voor te leggen bij Wonen Vlaanderen. De gemeente Avelgem richtte de formele vraag
aan het gemeentebestuur op 15 maart 2019 tot een verkennend overleg om aan te sluiten tot het IGS
Beter Wonen bij de verlenging van de samenwerking (voorzien voor een zesjarige periode vanaf 1 januari
2020 t.e.m. 31 december 2025).
Het college besliste in zitting van 10 april 2019 principieel akkoord te gaan met de verlenging van Beter
Wonen en om de gemeente Avelgem te laten aansluiten tot het IGS.
Het college keurde in zitting van 22 mei 2019 het definitieve subsidiedossier van Beter Wonen voor de
periode van 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2025 goed.
De gemeenteraad neemt hierbij kennis van het definitieve subsidiedossier van Beter Wonen voor de
periode van 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2025 en beslist om het dossier in te dienen bij de minister.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
15.2.

2019/GR/209 - Goedkeuren afsprakenkader over het onderzoeken van woningen die te huur
worden aangeboden aan het RSVK met het oog op nieuwe inhuurname.

Het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK) in Waregem neemt momenteel de huur en verhuur van 13
woningen in beheer in de gemeente Anzegem.
Het RSVK streeft 100% conformiteit na in de woningen dat het in beheer neemt. Het RSVK doet op
heden steeds beroep op de gewestelijke woningcontroleur van Wonen Vlaanderen om de
woningcontroles voor de woningen dat het RSVK beoogt in huur te nemen, uit te voeren.
Om sterker in te zetten op het verbeteren van de kwaliteit van het woonpatrimonium en het eigen initiatief
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van de gemeente om hieraan te voldoen, gaf de stuurgroep van het intergemeentelijke
samenwerkingsverband IGS Beter Wonen de goedkeuring om de controles bij nieuwe inhuurnames door
het RSVK in de toekomst door de technisch medewerker van het IGS Beter Wonen te laten uitvoeren.
Gezien het RSVK patrimonium beheert in 2 gemeenten binnen het werkingsgebied van IGS Beter
Wonen, wordt een gezamenlijk afsprakenkader afgesloten tussen de Vlaamse minister bevoegd voor
wonen, stad Waregem, gemeente Anzegem, het IGS Beter Wonen en het RSVK.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 16. Punten van raadsleden
16.1.

2019/GR/213 - Principiële beslissing tot het behoud van het ceremoniële gemeentehuis in de

kern van Anzegem via de restauratie van de Sint-Janskerk
De raadsleden zijn in de mogelijkheid conform decreet lokaal bestuur om punten in te dienen ter
behandeling in de raad. Een raadslid vraagt de principiële beslissing tot het behoud van het ceremoniële
gemeentehuis in de kern van Anzegem via de restauratie van de Sint-Janskerk.
Amendementen:
De meerderheidsfracties Samen Eén, Inzet en N-VA vragen om dit punt af te voeren.
Hierover wordt gestemd met volgend stemresultaat:
20 stemmen worden uitgebracht als volgt: 15 ja-stemmen (Samen één, N-VA en Inzet) en 5 neenstemmen (CD&V-Eendracht)
Afgevoerd
16.2.

2019/GR/219 - Principiële beslissing tot het behouden van de culturele centra Ansold, Kleine

Kluis, Groeninge, Mensinde, Linde, Oude Kerk, Stringe, en Klokske in de huidige functies.
De raadsleden zijn in de mogelijkheid conform decreet lokaal bestuur om punten in te dienen ter
behandeling in de raad. Een raadslid vraagt de principiële beslissing tot het behouden van de culturele
centra Ansold, Kleine Kluis, Groeninge, Mensinde, Linde, Oude Kerk, Stringe, en Klokske in de huidige
functies.
Amendementen:
De meerderheidsfracties Samen Eén, Inzet en N-VA vragen om dit punt af te voeren.
Hierover wordt gestemd met volgend stemresultaat:
20 stemmen worden uitgebracht als volgt: 15 ja-stemmen (Samen één, N-VA en Inzet) en 5 neenstemmen (CD&V-Eendracht)
Afgevoerd
16.3.

2019/GR/220 - Principiële beslissing tot het behoud van de sportcentra Torrebos en

Beekdale.
De raadsleden zijn in de mogelijkheid conform decreet lokaal bestuur om punten in te dienen ter
behandeling in de raad. Een raadslid vraagt de principiële beslissing tot het behoud van de sportcentra
Torrebos en Beekdale.
Amendementen:
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De meerderheidsfracties Samen Eén, Inzet en N-VA vragen om dit punt af te voeren.
Hierover wordt gestemd met volgend stemresultaat:
20 stemmen worden uitgebracht als volgt: 15 ja-stemmen (Samen één, N-VA en Inzet) en 5 neenstemmen (CD&V-Eendracht)
Afgevoerd
16.4.

2019/GR/221 - Principiële beslissing tot het behoud van de bibliotheken te Anzegem,
Ingooigem en Vichte.

De raadsleden zijn in de mogelijkheid conform decreet lokaal bestuur om punten in te dienen ter
behandeling in de raad. Een raadslid vraagt de principiële beslissing tot het behoud van de bibliotheken
te Anzegem, Ingooigem en Vichte.
·
·
Amendementen:
De meerderheidsfracties Samen Eén, Inzet en N-VA vragen om dit punt af te voeren.
Hierover wordt gestemd met volgend stemresultaat:
20 stemmen worden uitgebracht als volgt: 15 ja-stemmen (Samen één, N-VA en Inzet) en 5 neenstemmen (CD&V-Eendracht)
Afgevoerd
16.5.

2019/GR/222 - Principiële beslissing tot het behoud van de gemeentelijke Buitenschoolse
Kinderopvangcentra aan de Ansold, de gemeenteschool te Ingooigem, de Heirweg en het
Ommersheimplein en tot de blijvende ondersteuning van de opvang in de scholen

De raadsleden zijn in de mogelijkheid conform decreet lokaal bestuur om punten in te dienen ter
behandeling in de raad. Een raadslid vraagt de principiële beslissing tot het behoud van de gemeentelijke
Buitenschoolse Kinderopvangcentra aan de Ansold, de gemeenteschool te Ingooigem, de Heirweg en het
Ommersheimplein en tot de blijvende ondersteuning van de opvang in de scholen
Amendementen:
De meerderheidsfracties Samen Eén, Inzet en N-VA vragen om dit punt af te voeren.
Hierover wordt gestemd met volgend stemresultaat:
20 stemmen worden uitgebracht als volgt: 15 ja-stemmen (Samen één, N-VA en Inzet) en 5 neenstemmen (CD&V-Eendracht)
Afgevoerd
16.6.

2019/GR/223 - Principiële beslissing om alle jeugd hemen en het jeugdhuis te behouden.

De raadsleden zijn in de mogelijkheid conform decreet lokaal bestuur om punten in te dienen ter
behandeling in de raad. Een raadslid vraagt de principiële beslissing om alle jeugdhemen en het
jeugdhuis te behouden.
Amendementen:
De meerderheidsfracties Samen Eén, Inzet en N-VA vragen om dit punt af te voeren.
Hierover wordt gestemd met volgend stemresultaat:
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20 stemmen worden uitgebracht als volgt: 15 ja-stemmen (Samen één, N-VA en Inzet) en 5 neenstemmen (CD&V-Eendracht)
Afgevoerd

Punt 17. Vragen en mededelingen
17.1.

2019/GR/207 - Vragen en Mededelingen

Volgende schriftelijke en mondelinge vragen worden gesteld:
Raadslid Davy Dewaele stelt volgende vraag: Burgers zijn ontevreden over de netheid op de
kerkhoven. Kan er gekeken worden naar een structurele oplossing? Kan ook de toegankelijkheid voor
minder mobiele mensen (bvb met rollator) verhogen? Bvb. Door asfalteren?
Raadslid Rik Colman stelt volgende vraag: straatnaamborden in sociale verkaveling achter Delhaize
staan er nog steeds niet. Kan dit dringend worden geplaatst?
Raadslid Rik Colman stelt volgende vraag : Naast de voormalige loods ingooigem staat er een paal met
wandel- en fietsknooppunt. Het daar geplaatste verkeersbord zegt dat het een doodlopende straat
is, wat niet zo is. Kan het verkeersbord aangepast worden? Bvb. Een bord doodlopende weg behalve
voor voetgangers en fietsers
Raadslid Rik Colman stelt volgende vraag: Beukenhofstraat: net voorbij de gemeenteschool richting
kruispunt en lichten. Daar staat een verkeerd verkeersbord. De laatste maanden van de vorige
legislatuur werd er een pad aangelegd om via de Harelbekestraat (achter de tennispleinen) naar de
verschillende scholen.
Het daar geplaatste verkeersbord is niet correct. Dit bord zegt dat je enkel het
pad mag gebruiken als je een aangelande bent. Je zou dit pad dus niet mogen gebruiken als je
terugkeert.
Raadslid Davy Dewaele stelt volgende vraag: daarbij aansluitend - als je van het kerkhof
Ingooigem komt en je gaat naar de P.Verrieststraat: daar staat een bord einde zone 30; dit mag daar
niet staan. Want op die plaats zit je net wel in de zone 30. Graag dit bord verwijderen.
Raadslid Rik Colman stelt volgende vraag: Kasteeldreef Anzegem. Op een bepaalde plaats staan er aan
2 verkeersborden, aan weerskanten van de weg een bord met een verschillende betekenis wat een
onduidelijke situatie schept. Aan de ene kant staat (links) staateen verbodsteken 'private weg' en aan
de andere kant staat 'doodlopende weg'. Vraag om die situatie reglementair te maken. Ook daar kan een
bord komen 'doodlopende straat behalve voor fietsers en voetgangers'.
Raadslid Rik Colman stelt volgende vraag: Dezelfde situatie doet zich voor ergens in lngooigemstraat.
Raadslid Rik Colman stelt volgende vraag: Nieuw aangelegde voetpad in Ter Schabbe (verkaveling
achter Delhaize). Dit voetpad eindigt een 20-tal meter net vóór men de parking van de school Bollebos
bereikt. Kan dit voetpad doorgetrokken worden, op zijn minst tot de parking? Best zelfs tot aan de
Kortestraat.
Raadslid Rik Colman stelt volgende vraag: Bouwwerken Seniorhomes Vichte - er werd destijds een
afspraak gemaakt met de aannemer dat er geen zwaar vervoer bij begin en einde school zou zijn en dat
de parking zou vrijgemaakt worden tijdens het weekend. De aannemer houdt zich niet aan de
afspraak. Vraag: hem op die afspraken wijzen en de naleving ook daadwerkelijk controleren.
Raadslid Rik Colman stelt volgende vraag: Wegdek Schernaai: 2 stukken werden opnieuw aangelegd.
Blijkbaar werd gevraagd dat die 2 stukken wat oneffen zouden aangelegd worden (op vraag van de
mensen van kampioenschap voor juniores) hebben gevraagd dat dit zou oneffen liggen. Als je erover
rijdt, voelt het aan als een trilplaat. Kan dit terug effen aangelegd worden?
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Raadslid Rik Colman stelt volgende vraag: Berijdbaarheid en bereikbaarheid St-Arnolduspark en
vooral de kapel: er gaan heel wat meer doopvieringen door in Tiegembos. ook oudere mensen gaan mee
en er wordt gevraagd om de weg rolstoeltoegankelijk te maken.
·
Raadslid Rik Colman stelt volgende vraag: Stormschade: 4 schadegevallen werden doorgegeven aan
Vlaanderen om de ramp te laten erkennen. Er moeten er toch meer zijn dan 4 ... Werden de mensen
gevraagd om zich te melden? hoe is de mogelijkheid om zich te melden verspreid geweest? Kunnen nog
bijkomende vragen ingediend worden?
Raadslid Rik Colman stelt volgende vraag: Werken aan de brug over de N36Vichte - aanvang werken
3 juni , einde: 'als het gedaan is'. wat betekent dit?
Raadslid Rik Colman stelt volgende vraag: brief van de Stingrays was gericht aan de gemeenteraad;
hoe komt het dat we die brief niet gekregen hebben? Het betreft een brief van 6 mei.
Raadslid Colman wil zich verontschuldigen tov raadslid Rino Himpe - door zijn schuld werden te veel
poststukken opgevraagd, een poststuk werd immers dubbel ingeschreven op 1 0mei. Hoe komt het dat
stukken dubbel worden ingeschreven?
Raadslid Davy Dewaele stelt volgende vraag: Er werd 15.000 euro toelage van Europa ontvangen voor
de uitrusting van openbare gebouwen in Anzegem met Wifi. Wanneer zal dit uitgevoerd worden?
Raadslid Davy Dewaele stelt volgende vraag: Oprichting BIN - enkele jaren geleden werd een BIN-Z
opgericht. Is die werking nuttig en doelgericht? Komt er nu ook een BIN in de gemeente en hoe zal dit
georganiseerd worden? Per buurt of op ganse grondgebied?
Raadslid Davy Dewaele stelt volgende vraag: Wanneer zullen de parkeerplaatsen aan de nieuwe kerk
opnieuw worden uitgelijnd? Aan de kant van de KBC en de vijver zie je de belijning haast niet meer.
Raadslid Davy Dewaele stelt volgende vraag: Voornemen om een speelpleintje te realiseren op een
stukje grond aan de Reigemstraat/Antonius-Eik. Er worden bedenkingen geformuleerd bij dit
voornemen. Zal het terrein geschikt gemaakt worden om er op te voetballen? Nu zijn er veel putten. Ook
de buren klagen dat ze niet ingelicht werden en er wordt gevreesd voor overlast. Zal er een net achter de
doelen geplaatst worden zodat ballen niet terecht komen in de belendende tuinen? De fractie CD&VEendracht wenst dat dit speelterrein goed uitgebouwd wordt, zeker omdat de gemeente huur zal betalen.
BESLOTEN

Punt 18. Vragen en mededelingen
18.1.

2019/GR/214 -Vragen en Mededelingen

Er worden twee vragen gesteld die ter zitting worden beantwoord.
De voorzitter sluit de vergadering om 21u00

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
I
1

Namens de raad,
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