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BEKENDMAKING
Beknopt verslag van de gemeenteraad

Zitting van:

dinsdag 8 oktober 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, Pauline Van Marcke, Louis Degroote, Petra Devos,
Matthieu Moerenhout, Rino Himpe, Davy Dewaele, Sofie Demurie, Nathalie Kint, Raadsleden
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering om 18u30.
OPENBAAR

Punt 1. Administratieve organisatie
1.1.

2019/GR/238 - Notulen- en zittingsverslag raadszitting 10 september 2019 - Goedkeuring

De raadsleden keuren het notulen- en zittingsverslag van de vorige raadszitting 10 september 2019 goed
conform decreet lokaal bestuur artikel 32.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.2.

2019/GR/290 - TVMS dv - goedkeuring statutenwijziging.

De gemeente Anzegem is aangesloten bij de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services,
Dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv.
Gelet op de statuten van TMVS dv ;
Overwegende dat artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat uiterlijk negentig
kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de
raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd ; dat de beslissingen terzake
van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de
respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden ;
dat de algemene vergadering waarvan sprake in deze alinea voorzien wordt op 10 december 2019.
De aanleiding voor de raad van bestuur om deze statutenwijziging aan de algemene vergadering voor te
leggen, is een wijziging van het wettelijk kader waaraan de vereniging onderworpen is. Op 22 december
2017 werd het decreet over het lokaal bestuur goedgekeurd (hierna genoemd: DLB), hetgeen per 1
januari 2019 in werking is getreden. De raad van bestuur van de Vereniging acht het nuttig om de
statuten van de Vereniging in overeenstemming te brengen met de wijzigingen die het DLB doorvoert ten
opzichte van het decreet van 4 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
genoemd: DIS}. Het verlengde daarvan licht de raad van bestuur van de vereniging eveneens toe dat op
28 februari 2019 door de federale wetgever het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(WW) is goedgekeurd. Subsidiair verwijst het DLB voor de op de Vereniging toepasselijke wetgeving
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momenteel naar de regels met betrekking tot de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Naar alle waarschijnlijkheid zal het WVV ook een invloed hebben op het DLB en de
statuten van de VEreniging. In dat verband stelt de raad van bestuur vast dat (i) voor de Vereniging er
geen opt-in mogelijkheid is voor 1 januari 2020 zoals die er wel is voor vennootschappen onder volledige
toepassing van het gemene vennootschapsrecht, en (ii) dat er nog onduidelijkheid is over de manier
waarop het DLB met het gewijzigde vennootschapsrecht zal omgaan.Omwille van deze laatste
vaststelling is de raad van bestuur van mening dat het vooralsnog niet opportuun is aanpassingen in die
zin door te voeren en voorlopig een eerder afwachtende houding aan te nemen.
De raad van bestuur van de Vereniging licht voorts toe dat zij van dit momentum gebruik wilde maken om
meteen ook een aantal andere wijzigingen door te voeren die naar mening van de raad van bestuur nuttig
zijn. Een ander wordt besproken in de artikelsgewijze toelichting (zie bijlage).
Op basis van het bovenstaande is de raad van bestuur van mening dat de voorgestelde wijzigingen aan
de statuten die in bijlage in detail worden toegelicht in het belang van de vEreniging zijn .
. De algemene wijzigingen:
Met de afschaffing van het DIS en de invoering van het DLB, moeten natuurlijk de artikelen waarin
naar het DIS verwezen werd, worden gewijzigd. Ook de benaming van het betrokken decreet moet
doorheen de statuten worden aangepast.
Bovendien zijn ook een heel aantal zaken inhoudelijk gewijzigd. De raad van bestuur licht bijvoorbeeld
toe dat als gevolg van het DLB het d1rect1ecom1te werd afgeschaft. Aan dat directiecomité werd binnen
de Vereniging het dagelijks bestuur van deze Vereniging toevertrouwd. Om die reden dienen de
verwijzingen inde statuten naar het directiecomité en het dagelijks bestuur te worden geschrapt.
In de marge van die wijzigingen stelde de raad van bestuur bovendien vast dat er doorheen de statuten
nog een aantal inconsistenties te bespeuren zijn die in de tekst zijn geslopen. In dat verband heeft de
raad van bestuur van de Vereniging ook vastgesteld dat doorheen de statuten melding wordt gemaakt
van A-aandelen, wat de indruk wekt dat er door de Vereniging verschillende soorten aandelen zijn
uitgegeven. Dat is niet het geval. Om die reden wordt voorgesteld die verwijzingen naar de A-aandelen
doorheen de statuten te verwijderen.
Tevens wordt in de tekst van de statuten nog verwezen naar de deelname van een provinciale overheid
als lid van de Vereniging. In het artikel 80 van het DIS werd evenwel voorzien dat de projectverenigingen,
dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen (waaronder de Vereniging) hun statuten
dienen aan te passen in die zin dat de provincies op 31 december 2018 uittreden. De
provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de partijen overeen te komen waarde. ABB
heeft vervolgens het standpunt ingenomen dat indien de provinciale deelnemers binnen de voornoemde
verenigingen niet uiterlijk op 31 december 2018, 23u59 zijn uitgetreden, zij van rechtswege werden
geacht op dat moment te zijn uitgetreden. Alle verwijzigen naar de deelname van een provincie zijn om
die reden overbodig geworden en kunnen om die reden uit de statuten te worden geschrapt.

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.3.

2019/GR/293 - Leiedal - goedkeuring statutenwijziging.

Op 30 augustus 2019 heeft de raad van bestuur van Leiedal beslist om een voorstel tot statutenwijziging
voor te leggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Leiedal die zal doorgaan op dinsdag 10
december 2019 om 17u in de kantoren van Leiedal.
Het voorstel behelst twee artikels, nl. artikel 32 en 50 en bijlage 2 dat de volgorde regelt van de
gemeentelijke vennoten voor het aanduiden van bestuurders zonder stemrecht.
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De aanpassing van artikelen 32 en 50 beoogt de alignering met de bepalingen van het Decreet Lokaal
BEstuur:
- art.32: aanpassing procedure overzicht vergoeding en presentiegeld. Er moet verwezen worden naar
artikel 454 van het decreet i.p.v. naar artikel 65.
- art.50: aanpassing procedure bekendmaking besluiten algemene vergadering. Er moet verwezen
worden naar artikel 466 en artikel 467 DLB.
- Bijlage 2 van de statuten bepaalt de volgorde waarbij de gemeentelijke vennoten een bestuurder zonder
stemrecht naar de raad van bestuur kunnen afvaardigen.
Voor Anzegem wordt voorgesteld volgende regeling te hanteren:
legislatuur 2019-2024: voor de periode juni 2023 tot maart 2025
legislatuur 2025 - 2030: voor de periode juni 2029 tot maart 2031
legislatuur 2031 - 2036: voor de periode juni 2035 tot maart 2037.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.4.

2019/GR/296 -TMVW - goedkeuring statutenwijziging.

Met de afschaffing van het DIS (decreet intergemeentelijke samenwerking) en de invoering van het DLB
(decreet lokaal bestuur), moeten natuurlijk de verwijzingen naar de artikelen van het DIS, worden
gewijzigd. Ook de benaming van het betrokken decreet moet doorheen de statuten worden aangepast.
In dat verband zijn er ook een heel aantal inhoudelijke materies gewijzigd. De raad van bestuur licht
bijvoorbeeld toe dat als gevolg van de invoering van het DLB het directiecomité werd afgeschaft. Aan dat
directiecomité werd binnen de Vereniging het dagelijks bestuur van deze Vereniging toevertrouwd. Om
die reden dienen de verwijzingen in de statuten naar het directiecomité en het dagelijks bestuur worden
geschrapt.
In de marge van die wijzigingen stelde de raad van bestuur bovendien vast dat er doorheen de statuten
nog een aantal inconsistenties te bespeuren zijn die naar aanleiding van de laatste statutenwijziging in de
tekst zijn geslopen. De raad van bestuur heeft er in dat verband voor gekozen om deze kleine
inconsistenties weg te werken. Zo worden in de statuten vaak de begrippen 'deelnemer' en 'vennoot' door
elkaar gehaald, terwijl de terminologisch correcte benadering die van 'deelnemer' is. Hetzelfde geldt voor
de begrippen 'vereniging' en 'intercommunale', waar de terminologisch correcte benadering die van
'vereniging' is.
Ten slotte stelt de raad van bestuur ook voor wijzigingen aan te brengen aan de aandelencategorieën en
de daaraan verbonden rechten. In het algemeen licht de raad van bestuur toe dat ingevolge een fiscale
ruling de Vereniging niet langer dividenden kan uitkeren om onderworpen te blijven aan de
rechtspersonenbelasting. Op dat moment had de algemene vergadering van de Vereniging reeds
besloten tot uitbetaling van reserves binnen bepaalde aandelencategorieën door middel van de uitkering
van een dividend. Dat dividend was op het moment van die ruling nog niet uitbetaald aan de betrokken
deelnemers en door die fiscale ruling werd die uitbetaling in de praktijk onmogelijk. Bijgevolg diende een
oplossing te worden gezocht. Uiteindelijk werd binnen de Vereniging besloten deze dividenden te
incorporeren in het kapitaal van de Vereniging en daarvoor F2-aandelen uit te keren. Deze uitgifte van
F2-aandelen had in de praktijk echter een moeilijk te voorzien ongewenst effect. Aangezien deze
aandelen werden uitgegeven aan een lage nominale waarde (en slechts een beperkte kapitaalinbreng
vertegenwoordigen), werd een hoog aantal aandelen uitgegeven. Deze uitgifte leidde tot een
scheeftrekking van de verhoudingen binnen de algemene vergadering (beperkte kapitaalinbreng, maar
veel zeggenschap voor F2-deelnemers), zeker in vergelijking met andere aandelencategorieën waarvan
de aandelen een hogere kapitaalinbreng vertegenwoordigen.
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Aangezien de huidige operatie er alleszins mee toe zal leiden dat de nominale waarde van ieder van de
aandelencategorieën zal worden verlaagd ingevolge aandelensplitsing, wil de raad van bestuur van deze
gelegenheid gebruik maken om via die nieuwe nominale waarden ook het bovenstaande ongewenste
effect recht te trekken.
Concreet is de raad van bestuur van de Vereniging vooreerst de verhoudingen van de verschillende
aandelencategorieën gaan bepalen, waarbij de zeggenschap binnen de algemene vergadering op basis
van de F1- en F2-aandelen werd geneutraliseerd. Daarnaast is de raad van bestuur ook de verhoudingen
gaan bepalen binnen de algemene vergadering op basis van de feitelijke economische inbreng in het
kapitaal van de vereniging. Op basis van de gemiddeldes van beide cijfers werden vervolgens de nieuwe
nominale waardes bepaald voor de aandelen uitgegeven binnen iedere aandelencategorie, als gevolg
waarvan de verhoudingen binnen de algemene vergadering van de Vereniging opnieuw kunnen worden
'genormaliseerd' (te weten: beperking van de zeggenschap van houders F2-aandelen en verhoging
zeggenschap andere aandelencategorieën).
Een overzicht van de verhoudingen op vandaag en de door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen
gaat in bijlage bij dit besluit.

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.5.

2019/GR/299 - Gaselwest: goedkeuring statutenwijziging en agendapunten algemene
vergadering van 12 december 2019.

De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
- creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen
- aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de daarmee verband
houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook statutaire werknemers worden ingezet.
- overige statutaire bepalingen: update, aanvulling, schrapping van enkele verwijzingen naar de Waalse
gemeenten.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de statutenwijziging goed te keuren evenals de agendapunten
voor de algemene vergadering van 12 december 2019, met name:
1. Statutenwijziging
a. Goedkeuring van de statutenwijziging
b. Verlenen van máchtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen
vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het DLB van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020.
3. Code goed bestuur
4. Statutaire benoemingen
5. desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven-)activiteiten
6. Statutaire mededelingen.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.6.

2019/GR/305- Buitengewone algemene vergadering Gaselwest van 12 december 2019:
aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de statutenwijziging goed te keuren evenals de agendapunten
voor de algemene vergadering van 12 december 2019, met name:
1. Statutenwijziging
a. Goedkeuring van de statutenwijziging
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen
vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het DLB van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020.
3. Code goed bestuur
4. Statutaire benoemingen
5. desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven-)activiteiten
6. Statutaire mededelingen.
Het DLB legt op in artikel 432, alinea 3 dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.
De effectief aangestelde vertegenwoordiger evenals zijn vervanger moeten minstens gemeenteraadslid
zijn.
met geheime stemming: 22 stemmen voor Christophe Vandererven (effectief vertegenwoordiger)
met geheime stemming: 21 stemmen voor Anja Desmet en één stem voor Petra Devos
(plaatsvervangend vertegenwoordiger)

Punt 2. Patrimonium
2.1.

2019/GR/280 - lichting optie aankoop Escolys

De gemeenteraad gaat over tot het lichten van de aankoopoptie m.b.t. de site Escolys.
Amendementen:
Raadslid Eddy Recour stelt voor om het punt af te voeren om volgende reden:
Uit het verslag van de vergadering van 25 maart 2019 met een leidend ambtenaar van de Cel Vlaamse
Strategische Investeringsprojecten, bleek dat er voldoende garanties aanwezig waren om de wederzijdse
aankoop- en verkoopbelofte te ondertekenen, mits er een state of the art project kon voorgelegd
worden en dat er voldoende openheid nagestreefd wordt (ontpitten via groen). Ook de link met de
sites waar openbare functies verdwijnen en die geïntegreerd zullen worden in het nieuwe project
moeten meteen worden meegenomen in het verhaal. Aldaar ook kwaliteit brengen, is belangrijk en dit
alles moet als een geheel verhaal bekeken worden.
De fractie heeft volgende vragen :
- welke garanties waren er aanwezig om de wederzijdse aan-verkoopbelofte te ondertekenen;
- wij hebben geen weet over een " state of the art project" en zeker niet over de voorlegging ervan;
- wij vragen ons af wat men bedoelt met "nastreving van voldoende openheid". Nog nooit iets gehoord
hieromtrent?
- de link met de sites waar openbare functies verdwijnen is ons totaal onbekend.
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Wegens het ontbreken van een "state of the art project" en de link met de sites waar openbare
functies verdwijnen is de fractie van oordeel dat aan de voorwaarde gesteld van een leidend
ambtenaar van de Cel Vlaamse Strategische Investeringsprojecten er op vandaag onvoldoende
garanties zijn om effectief de aankoopoptie te lichten.
Naast het niet naleven op vandaag van een voorwaarde zoals zojuist toegelicht hebben we ook nog
minstens volgende vragen die we beantwoord willen hebben alvorens de vraag tot goedkeuring aan het
lichten van een aankoopoptie met kennis van zaken eventueel te kunnen benaderen :
-het financieel plaatje van deze uitgave, namelijk de aankoopsom van 7,5 miljoen euro vermeerderd met
ongeveer 5 à 8 miljoen euro renovatiekosten dus samen ongeveer 15 miljoen euro. Dit is voor onze
gemeentekas NIET haalbaar en zou ten koste komen van het wegvallen van allerlei voorzieningen ten
bate van onze belastingbetalers. Met andere woorden zullen onze inwoners rekening moeten houden met
het feit dat er de volgende twee legislaturen geen plaats meer zal zijn voor andere investeringen en of
noodzakelijke financiële ingrepen. We zijn van mening dat deze aankoop de start is van het bankroet
van onze gemeente.
Op welke manier, met welke middelen, en ten nadele van welke dienstverlening voor onze burger zal
deze investering gefinancierd worden ?
- wat is de huidige visie omtrent de centralisatie van diensten en dienstverlening op deze site? Welke
diensten en/of dienstverlening zijn hier concreet bedoeld? Wat is de vooropgestelde timing? De
centralisatie van alle diensten in één gebouw zou nadelig zijn voor sommige onderdelen in het bijzonder
voor de kinderopvang. Wanneer komt er een antwoord op de talnjke vragen welke wij hebben gesteld In
de GR van Juni en Juli 2019
- wat is men van plan met het Hoofdgemeentehuis?
Is het niet spijtig in tijden van budgettaire krapte, dit horen we toch altijd, dat er voor ongeveer 570.000
euro aan erelonen wordt betaald voor een goedgekeurd, en aan het publiek voorgesteld project en
ontwerp, wegens een eenzijdige stopzetting van de plannen van de uitbouw van een deel van het
hoofdgemeentehuis in de kerk? In hun schrijven van 6/9/19 laten atelier Tom Vanhee en architecten
GRAUX & BAEYENS weten dat hun totale onkosten geraamd werden op €567.180,37. Hiervan werd er
door de gemeente reeds een deel betaald en dient er binnen de twee weken nog €179.967,44 excl BTW
betaald te worden, de fractie neemt aan dat deze betaling intussen ook uitgevoerd werd.
Wij vragen dan ook om dit punt af te voeren in afwachting van de voorlegging en bespreking van het
"state of art project" zoals afgesproken met de Cel Vlaamse Strategische Investeringsprojecten om
daarna terug te komen naar deze gemeenteraad met een globaal uitgewerkte visie zodat de
gemeenteraad met kennis van zaken een beslissing kan nemen rekening houdend dat nageleefd wordt
wat door het college afgesproken werd met de Vlaamse overheid. De fractie is immers van oordeel dat
aan de gestelde voorwaarden niet voldaan is.
Schepen Johan Delrue antwoordt hierop dat er momenteel samen met Leiedal en de heer Foucart,
leidend ambtenaar Vlaanderen, een intensief traject gelopen wordt om te komen tot een geïntegreerd
plan. De financiële oefeningen zijn eveneens gemaakt.
Over de afvoering van het agendapunt wordt gestemd als volgt: 5 ja (Stephan Titeca, Eddy Recour,
Amandine Eeckhaut, Prudent Lanneau en Davy Dewaele) tegen 17 neen (Gino Devogelaere, Johan
Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets, Willy
Demeulemeester, Jeremie Vaneeckhout, Tine Temmerman, Pauline Van Marcke, Louis Degroote, Petra
Devos, Matthieu Moerenhout, Rino Himpe, Sofie Demurie, Nathalie Kint, Koen Tack).
Over het punt zelf wordt gestemd als volgt:
Stemming: Met 17 stemmen voor (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw,
Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets, Willy Demeulemeester, Jeremie Vaneeckhout,
Tine Temmerman, Pauline Van Marcke, Louis Degroote, Petra Devos, Matthieu Moerenhout, Rino
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Himpe, Sofie Demurie, Nathalie Kint), 5 stemmen tegen (Prudent Lanneau, Eddy Recour, Stephan
Titeca, Amandine Eeckhaut, Davy Dewaele)

Punt 3. Erediensten
3.1.

2019/GR/281 - Afspraken nota College Burgemeester en Schepenen - Centraal Kerkbestuur:
goedkeuring.

De huidige afsprakennota tussen het college en het centraal kerkbestuur dateert alweer van enkele jaren
geleden en is toe aan een actualisering.
Op 5 augustus 2019 vond een overleg hierrond plaats en werd tot een consensus gekomen.
Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de nieuwe afsprakennota goedkeurt.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
3.2.

2019/GR/301 - Meerjarenplannen 2020-2025 diverse kerkfabrieken: goedkeuring.

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het voorliggend meerjarenplan van de 7 kerkfabrieken voor de
periode van 2020-2025 goed te keuren en dit met volgende cijfers:
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
3.3.

2019/GR/302 - Budgetten 2020 kerkfabrieken Sint-Jan-de-Doper, Sint-Petrus, Sint-Arnoldus,
Sint-Mattheus, Sint-Antonius en Sint-Theresia: aktename.

Het centraal kerkbestuur diende op 23 september 2019 gecoördineerd de budgetten 2020 van de 7
kerkbesturen in. Deze waren voorzien van het advies van het Bisdom Brugge van 13 september 2019.
De gevraagde gemeentelijke toelage is de volgende:
2020

Sint-Jan-Baptist en Eligius
Sint-Petrus

exploitatietoelage

24.448,65

investeringstoelage

0

14.095,92

0

7.585,40

0

Sint-Arnoldus

30.957,81

0

Sint-Mattheus

4.981,44

0

15.940,08

0

98.009,30

0

Sint-Antonius Abt

Sint-Theresia van het Kind Jezus

De gevraagde gemeentelijke bijdragen in de budgetten 2020 kaderen in de goedgekeurde
meerjarenplanningen 2020-2025 en voldoen aan de afspraken zoals gemaakt in het overleg CKB/CBS
van 5 augustus 2019.
De raad neemt hier kennis van.
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3.4.

2019/GR/306 - Budget 2020 kerkfabriek Sint-Stefanus: goedkeuring.

Het centraal kerkbestuur diende op 23 september 2019 gecoördineerd de budgetten 2020 van de 7
kerkbesturen in. Deze waren voorzien van het advies van het Bisdom Brugge van 13 september 2019.
De gevraagde gemeentelijke toelage voor de kerkfabriek Sint-Stefanus is hoger dan deze voorzien in het
meerjarenplan (verschil is 50 euro). Daarom dient de gemeenteraad expliciet zijn goedkeuring te hechten
aan het budget 2020 voor St-Stefanus.
Meerjarenplan: 45 587.74 euro (2020)
budget 2020: 45 637.74 euro
Voorgesteld wordt dat de gemeenteraad het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Stefanus goedkeurt.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 4. Sport
4.1.

2019/GR/294 - Personeelsinzet intergemeentelijk zwembad - bekrachtiging collegebesluit
van 4 september 2019.

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het schepencollege dd. 4 september 2019 om voor de
personeelsinzet in het nieuwe zwembad en alle bijhorende taken in de rand hiervan, AP.n haroap tA doen
op de diensten van Farys.
Stemming: Met 17 stemmen voor (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw,
Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets, Willy Demeulemeester, Jeremie Vaneeckhout,
Tine Temmerman, Pauline Van Marcke, Louis Degroote, Petra Devos, Matthieu Moerenhout, Rino
Himpe, Sofie Demurie, Nathalie Kint), 5 stemmen tegen (Prudent Lanneau, Eddy Recour, Stephan
Titeca, Amandine Eeckhaut, Davy Dewaele)

Punt 5. Cultuur
5.1.

2019/GR/292 - Goedkeuren engagementsverklaring calamiteitennetwerk erfgoed Zuid-WestVlaanderen

De gemeenteraad keurt de engagementsverklaring voor een calamiteitennetwerk erfgoed Zuid-WestVlaanderen goed.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 6. Lokale economie
6.1.

2019/GR/295 - Oproep verweefcoach - samenwerkingsovereenkomst

De gemeenteraad dient de principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11
september 2019, in verband met de samenwerkingsovereenkomst in het kader van de subsidieaanvraag
om een voltijdse intergemeentelijke verweerfcoach aan te stellen, te bekrachtigen.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 7. Punten van raadsleden
7.1.

2019/GR/303 - Parkeermogelijkheden rond de residentie COUTREEL
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In de gemeenteraad van 12/03/19 hebben wij voor de derde keer de parkeerproblemen rond de
residentie Coutreel in vraag gesteld. Het college heeft toen volgend antwoord gegeven:
De directie van Cvba Mijn Huis beloofde tijdens zijn bezoek om, aan de kant van de Cardijnstraat, een 8tal parkeerplaatsen te voorzien op een ruimte waar op heden bomen staan. Deze bomen zouden naar
achteren verplaatst worden en vooraan zou er parking voorzien worden dmv grasdallen;
Aan de zijde van de Cottereel is zulk niet mogelijk omdat de bomen daar niet kunnen verplant worden
naar de achterzijde gezien ze dan bovenop ondergrondse parkeergarages zouden terecht komen. Hierop
is slechts 30 cm teelaarde voorzien wat onvoldoende is om deze bomen te laten gedijen. We laten hier
opmerken dat er nu op deze plaats reeds verschillende keren gras werd gezaaid doch gezien de harde
ondergrond gaat dit gras telkenmale opnieuw kapot. Het ware dus beter om ook aan de kant van de
Cottereel een parking aan te leggen.
Tot op heden werden deze werken niet uitgevoerd. Het lijkt ons momenteel een goed tijdstip in het jaar
om de bestaande bomen te verplanten zonder schade. Trouwens we merken hier op dat de helft van de
aangeplante bomen verdord en kapot zijn wat erop wijst dat de ondergrond niet toelaat om bomen te
laten groeien.
Geen stemming - geen besluit.
7.2.

2019/GR/304 - Petanqueplein Schellebelle - aanleg infrastructuur

In de vorige gemeenteraad werd de kwestie rond het plein door ons voor de 2° keer aangekaart. In de
raad van 9 juli heeft de bevoegde schepen beloofd om de zaak te onderzoeken door contact op te nemen
met de leden van de club.
Welke beslissingen zijn uit deze bevraging voortgevloeid?
Geen stemming - geen besluit.

Punt 8. Vragen en mededelingen
8.1.

2019/GR/276 - Vragen en mededelingen

De mondelinge vragen die gesteld worden, kunnen beluisterd worden op het zittingsverslag (audioverslag
op de website). Deze vragen worden - zo mogelijk - onmiddellijk beantwoord of uiterlijk schriftelijk tegen
de eerstvolgende zitting.
Schorsing gemeenteraad
BESLOTEN Opheffing schorsing gemeenteraad
De voorzitter sluit de vergadering om 21 u00

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.

Voorzitter,
KoenTt:>
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