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BEKENDMAKING
Beknopt verslag van de gemeenteraad

Zitting van:

dinsdag 9 juli 2019

Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Pauline Van Marcke, Matthieu Moerenhout, Raadsleden

Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering om 18u30.
OPENBAAR

Punt 1. Administratieve organisatie
1.1.

2019/GR/236 - Notulen- en zittingsverslag raadszitting 11 juni 2019 - Goedkeuring

De raadsleden keuren het notulen- en zittingsverslag van de vorige raadszitting 11 juni 2019 goed
conform decreet lokaal bestuur artikel 32 mits enkele aanpassingen.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

1.2.

2019/GR/193 -Toekennen eretitels verschillende mandatarissen

Diverse gewezen en ook huidige raadsleden voldoen aan de voorwaarden om de eretitel van hun
mandaat te ontvangen. De gemeenteraad kent de eretitels toe. Evenwel voor de raadsleden die op heden
nog een mandaat uitoefenen, mag de eretitel niet gevoerd worden.
·
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.3.

2019/GR/244 - Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-WestVlaanderen (lmog) - buitengewone algemene vergadering op 9 september 2019:
kennisname en goedkeuring agendapunten - goedkeuring verlenging intercommunale goedkeuring statutenwijziging.

Op 9 september 1969, dit jaar 50 jaar geleden, werd de intercommunale lmog onder de doopvont
gehouden. Het doel was een oplossing te vinden voor het hygiënisch probleem dat ontstond door de
industrialisering en de toenemende consumptie na de tweede wereldoorlog. Om te vermijden dat nog
afval gedumpt werd in kleiputten en verlaagde vlaktes, werd toen versneld werk gemaakt van de bouw
van een afvalverwerkingsinstallatie in Harelbeke.
Na een eerste verlenging loopt op 10 november 2019 de termijn van deze vereniging ten einde. De raad
van bestuur besliste op 15 mei 2018 de procedure tot het verlengen van de intercommunale in te leiden.
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De gemeente wordt uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering van 9 september 2019 om
17u in de Stadsschouwburg te Kortrijk met volgende agenda:
1. Voorstel goedkeuren evaluatierapport en ondernemingsplan
2. Voorstel tot verlenging van de intercommunale
3. Voorstel goedkeuren statutenwijziging
4. Varia.
Aan de door de gemeenteraad aangestelde gemeentelijke vertegenwoordiger kan opdracht gegeven
worden om deze punten te laten goedkeuren.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 2. Personeel
2.1.

2019/GR/250 - Besteding restmiddelen VIA-4 - dienstjaar 2018: goedkeuring.

Voor het jaar 2018 zullen de restmiddelen VIA-4 besteed worden aan de verhoging met 1 % van de
tweede pensioenpijler van de personeelsleden tewerkgesteld in de niet VIA-diensten.
Stemming: Goedgekeurd met eehparlgheld van

stemmen,

Punt 3. Patrimonium
3.1.

2019/GR/224 - Definitieve toekenning naam Vlinderhof aan de straat door de nieuwe
vèrkaveling aan de Borreberg - goedkeuring

De gemeenteraad besliste op 12 maart 2019 principieel om de benaming 'Vlinderhof toe te kennen aan
de straat doorheen de nieuwe verkaveling aan de Borreberg. Er werd een openbaar onderzoek ingericht
van 1 april 2019 tot en met 3 juni 2019 zonder bezwaren noch opmerkingen. Ook het advies van de
Culturele Raad werd ingewonnen. Deze bracht op 24 april 2019 gunstig advies uit, voor de benaming
'Vlinderhof. De raad kent de definitieve benaming toe te kennen aan de nieuwe straat, zijnde 'Vlinderhof.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 4. Communicatie & inspraak
4.1.

2019/GR/243 - 21 septemberzütä - Dag van de Vrede - Goedkeuring ondersteuning
campagne

Op 21 september wordt er elk jaar de 'Internationale Dag van de Vrede' gevierd. Deze dag werd door de
Verenigde Naties uitgeroepen om 'de idealen van vrede te promoten'. Een wapperende vredesvlag in de
week van 21 september is tijdens de voorbije legislaturen een jaarlijks terugkerende traditie geworden in
het straatbeeld van Anzegem. Vrede vzw wil deze traditie ook tijdens deze nieuwe legislatuur
verderzetten, uitbreiden en koppelen aan een duidelijk thema. Vrede vzw vraagt dat ook Anzegem
hieraan meewerkt.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 5. Erediensten
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5.1.

2019/GR/228 - Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - kerkfabriek Sint Petrus

Kaster

·

De gemeenteraad keurt aanpassingen aan de meerjarenplannen van de kerkfabrieken, goed.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
5.2.

2019/GR/229 - Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - kerkfabriek Sint-

Mattheus Gijzelbrechtegem
De gemeenteraad keurt aanpassingen aan de meerjarenplannen van de kerkfabrieken, goed.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
5.3.

2019/GR/230 - Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - kerkfabriek SintStefanus en Theodoricus Vichte

De gemeenteraad keurt aanpassingen aan de meerjarenplannen van de kerkfabrieken, goed.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
5.4.

2019/GR/231 - Kennisgeving budgetwijziging 2019 - kerkfabriek Sint-Petrus Kaster

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijzigingen van de kerkfabrieken.
1

5.5.

- Kennisgeving budgetwijziging 2019 - kerkfabriek Sint-Mattheus
Gijzelbrechtegem

2019/GR/232

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijzigingen van de kerkfabrieken.
5.6.

2019/GR/233 - Kennisgeving budgetwijziging 2019 (1-2-3) - kerkfabriek Sint-Stefanus en
Theodoricus Vichte

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijzigingen van de kerkfabrieken.

Punt 6. Onderwijs
6.1.

2019/GR/202 -Aanpassing schoolreglement - goedkeuring.

De raad keurt een aangepast schoolreglement goed.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 7. Financiën
7.1.

2019/GR/247 - Toekennen investeringstoelage voor infrastructuurwerken aan de
gemeentelijke voetbalterreinen gelegen aan de Klijtberg - goedkeuring.

De voetbalclub Groene Duivels is bereid om in eigen regie infrastructuurwerken uit te voeren op de
gemeentelijke terreinen gelegen aan de Klijtberg. De werken betreffen het vervangen van de pylonen en
het voorzien van ledverlichting. Met de gemeente Anzegem werd destijds een overeenkomst afgesloten
waarin bepaald was dat het ontwerp van deze werken voorafgaandelijk moet voorgelegd worden aan het
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college van burgemeester en schepenen. Het college keurde dit ontwerp inmiddels goed. Er wordt
voorgesteld dat de gemeente een investeringstoelage aan de club toekent.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
7.2.

2019/GR/251 - Omslag brandweerkosten. Nieuwe beslissing van de gouverneur van
14.06.2019 na het vernietigingsarrest van de Raad van State van 29.01.2019 over de jaren
2006 - 2010. Inname standpunt.
1.

Bij arrest nr. 243.541 van 29 januari 2019 heeft de Raad van State het volgende vernietigd:

(a) de beslissing van de (waarnemend) gouverneur van West-Vlaander.en van 06 augustus 2017
waarbij deze de forfaitaire bijdragen in de brandweerkosten voor de jaren 2006 tot en met 2010
vaststelde, en;
(b)

de stilzwijgende goedkeuring van (a) door de minister van binnenlandse zaken.

Een tweede procedure betreffende de bijdragen voor de jaren 2011 en 2012 is nog hangende voor de
Raad van State. Gegeven de vernietiging van de beslissing voor de jaren 2006 t.e.m. 2010 is een
· vernietiging voor deze jaren ook zeer waarschijnlijk.
2. Omdat een vernietigingsarrest van de Raad van State terugwerkende kracht heeft en een titel vormt
voor rechtsherstel werd via de raadsman aan de Staat terugbetaling gevraagd van voormelde
bedragen. Bij brief van 01 april 2019 heeft de minister van binnenlandse zaken de terugbetaling
geweigerd. In deze antwoordbrief wordt ook aangegeven dat de gouverneur binnen redelijke termijn een
nieuw besluit zal nemen en ter goedkeuring aan de minister zal voorleggen.
·
Bij brief van 18 juni 2019 betekende de gouverneur zijn beslissing van 14 juni 2019 waarvan het
dispositief luidt als volgt:
"BESLUIT:
Art. 1:
De voorlopige staten van de afrekening van de brandweerkosten voor de jaren
2006, 2007, 2009 en 2010 zoals overgemaakt op 9 mei 2014 aan de FOD Binnenlandse
Zaken, Algemene Directie Civiele Veiligheid en waarnaar verwezen wordt in het schrijven
van 14 mei 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken worden hierbij bevestigd.
Art. 2:
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Minister van
Binnenlandse Zaken met het oog op de goedkeuring waarvan sprake in artikel 10, § 5 van
de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming.
Art. 3:
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennis gebracht van de betrokken
gemeentebesturen, die op grond van artikel 10, § van de wet van 31 december 1963
betreffende de civiele bescherming over een termijn van 40 dagen beschikken om hun
akkoord over te maken. "
Artikel 10 par. 3 tweede lid, laatste zin van de wet van 31 december 1963 betreffende de
civiele bescherming luidt als volgt: "Wanneer; binnen veertig dagen na de notificatie, de
gemeenteraad weigert of verzuimt deze laatste beslissing op te volgen, wordt de opneming
verricht overeenkomstig artikel 11,. derde lid. "
De gouverneur verwijst in zijn brief van 18 juni 2019 naar deze wettelijke bepaling. Het dossier wordt dan
ook voor zoveel als nodig aan de gemeenteraad voorgelegd.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor zich andermaal niet akkoord te
verklaren.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Punt 8. Omgeving
8.1.

2019/GR/227 - Nieuwe samenstelling minaraad - aktename.

De gemeenteraad neemt akte van de nieuwe samenstelling van de minaraad.

Punt 9. Punten van raadsleden
9.1.

2019/GR/253 - Dorpsgebonden infrastructuur - vastlegging van uitgangspunten voor de
opmaak van een globaal plan voor de infrastructuren van de gemeente.

In de vorige gemeenteraad stelde de CD&V-Eendracht-fractie enkele principiële beslissingen voor
aangaande dorpsgebonden gemeentelijke infrastructuur. Deze voorstellen werden door een meerderheid
in de gemeenteraad afgevoerd, met het argument dat er een globaal plan betreffende de gemeentelijke
infrastructuren moet opgemaakt worden en dat het niet opportuun was om toen reeds te beslissen over
deelaspecten ervan. Er werd ook uitdrukkelijk op gewezen dat het afvoeren van deze voorstellen noch
een afkeuring noch een goedkeuring ervan inhield.
Een algemeen plan over de gemeentelijke infrastructuren is uiteraard aanbevelenswaardig. Dergelijk plan
komt evenwel niet zomaar uit de lucht vallen. Het moet goed overdacht worden, en daarbij zijn een aantal
uitgangspunten onontbeerlijk. De voorstellen geformuleerd door de CD&V-Eendracht-fractie kunnen
dienstig zijn als dergelijke uitgangspunten. In die nuance worden ze hier opnieuw voorgelegd, samen met
de twee kernideeën die aanleiding zijn tot de opmaak van een globaal infrastructuurplan en met het
voornemen de vrijkomende gebouwen en ruimtes zo zinvol mogelijk te heroriënteren.
Er wordt gestemd over de afvoering van het punt. Met 6 neen-stemmenen 15 ja-stemmen wordt dit punt
afgevoerd.
Stemming: Met 15 stemmen voor (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw,
Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets, Willy Demeulemeester, Jeremie Vaneeckhout,
Tine Temmerman, Louis Degroote, Petra Devos, Rino Himpe, Sofie Demurie, Nathalie Kint), 6 stemmen
tegen (Prudent Lanneau, Rik Colman, Eddy Recour, Stephan Titeca, Amandine Eeckhaut, Davy
Dewaele)
9.2.

2019/GR/254 - Principiële beslissing tot het invoeren op proef van een schoolstraat in de
Kerkdreef (tussen huisnummer 2 en 6) ter hoogte van de Vrije Basisschool De Ranke vanaf
1 september 2019.

Bij het begin en einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolpoort vaak in een chaotisch
samenspel van auto's, fietsers en voetgangers. Deze verkeerschaos tijdens de ochtendspits aan de
schoolpoort veroorzaakt ook heel wat fijn stof en uitlaatgassen. Dit zorgt niet alleen voor slechte
luchtkwaliteit buiten, maar ook in de school! De lucht blijft daar hangen voor de rest van de dag.
Vaak ontstaat er een vicieuze cirkel: steeds meer ouders brengen hun kind met de auto naar school want
de omgeving van de school is steeds gevaarlijker omdat steeds meer ouders hun kind met de auto naar
school brengen ...
Door de straat verkeersvrij te maken, kan de schoolomgeving voor kinderen en jongeren heel wat meer
betekenen. De plaats die de auto's innamen, komt vrij voor voetgangers, fietsers, groen, ontmoeting,
beweging en recreatie.
Een schoolstraat is een straat die aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur (voor
het begin en na het einde) wordt afgesloten.
·
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De straat blijft uiteraard steeds toegankelijk voor hulpdiensten.
De straat is toegankelijk voor voetgangers en fietsers.
Het concept 'schoolstraat' staat vanaf 20 oktober 2018 in de wegcode.
Bij het inrichten van een schoolstraat is het belangrijk dat er een locatie op wandelafstand van de school
beschikbaar is waar ouders kunnen parkeren (stapspot). Vanaf daar kunnen kinderen zelfstandig of
onder begeleiding naar school wandelen.
De parkings 'Spey' en 'Beukenhofstraat' met bijhorende fiets- en voetgangersverbinding tussen Kerkdreef
en Beukenhofstraat voldoen hieraan.
Een autovrije schoolpoort biedt heel wat voordelen, maar vergt een zekere en continue inzet van
vrijwilligers. Bij elk begin en einde van een schooldag dient de schoolstraat 'afgesloten' te worden met
een nadarhek, rechts van de rijbaan. Het hek moet volgens de wegcode voorzien zijn van verkeersbord
C3 met onderbord 'schoolstraat'. Best wordt ook het onderbord 'Uitgezonderd fietsers' aangebracht. Een
bord met vermelding van de uren van afsluiting is aan te raden. Zo is iedereen op de hoogte. Let op:
afwijkende uurregeling op woensdag.
Enkele vrijwilligers worden in een beurtrol aan als toezichthouder aangesteld. Dat kunnen ouders zijn,
maar ook leerkrachten, buren, grootouders of andere vrijwilligers. De toezichthouder plaatst het hek en
neemt het achteraf weer weg. Hij/zij kan best bij het hek blijven staan om uitleg te geven en om ervoor te
zorgen dat de beperkte toegang wordt nageleefd.
Tijdens de eerste dagen van de schoolstraat is extra steun van de politie aan te bevelen.
Na stemming wordt dit punt niet goedgekeurd.
Stemming: Met 6 stemmen voor (Prudent Lanneau, Rik Colman, Eddy Recour, Stephan Titeca,
Amandine Eeckhaut, Davy Dewaele), 13 stemmen tegen (Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick
Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets, Willy Demeulemeester, Jeremie
Vaneeckhout, Louis Degroote, Petra Devos, Rino Himpe, Sofie Demurie, Nathalie Kint), 1 onthouding
(Koen Tack)

Punt 10. Vragen en mededelingen
10.1.

2019/GR/252 - Vragen en mededelingen.

Er worden zowel schriftelijke als mondelinge vragen gesteld door de raadsleden.
De voorzitter sluit de vergadering om 21 u00

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

Voorzitter,

Sonja Nuyttens
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