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BEKENDMAKING
Beknopt verslag van de gemeenteraad

Zitting van:

dinsdag 12 november 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 E11ckhaut, Tine Temmerman, Pauline Van Marcke, Louis Degroote, Petra Devos,
Matthieu Moerenhou't, Rino Himpe, Davy Dewaele, Sofie Demurie, Nathalie Kint, Raadsleden
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering om 18u30.
Voorafgaand aan de gemeenteraad zal een toelichting verzorgd worden door Frank Maertens,
brandweercommandant Fluvia, rond de werking van Fluvia om 18u in de raadzaal.
OPENBAAR

Punt 1. Administratieve organisatie
1.1.

2019/GR/239 - Notulen- en zittingsverslag raadszitting 8 oktober 2019 - Goedkeuring.

De raadsleden keuren het notulen- en zittingsverslag van de vorige raadszitting 8 oktober 2019 goed
conform decreet lokaal bestuur artikel 32.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.2.

2019/GR/308 -W13: goedkeuring statutenwijziging.

Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het
einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.
W13 werd opgericht vanuit de overtuiging dat welzijn, sociaal beleid, zorg dermate cruciaal zijn voor de
inwoners van de regio dat zich hierrond regionaal organiseren een evidentie is. Voor de lokale besturen
was het bekomen van voldoende schaalgrootte essentieel om extra slagkracht te ontwikkelen. Door het
bundelen van kennis, middelen en ervaring willen zij daadkrachtiger werk maken van een welzijns-,
sociaal en zorgbeleid.
W13 kende de afgelopen jaren een organische groei waarbij samen met de deelgenoten de keuze werd
gemaakt om via W13 een antwoord te bieden op nieuwe uitdagingen en opportuniteiten.
Het meerjarenplan van W13 kwam tot stand na een breed participatief traject waarbij de huidige en
toekomstige werking van W13 kritisch onder de loep werd genomen.
De raad van bestuur van W13 wenst de reguliere werking te verankeren en te versterken om op die
manier de hogere overheden met een sterk verhaal te overtuigen van cofinanciering.
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De bevoegdheid welzijn werd overgedragen van provinciaal naar Vlaams niveau en daardoor zijn zowel
de basissubsidie vanuit de provincie als projectsubsidies weggevallen.
Vandaar dat het voorstel kwam van het bestuur van W13 om de basisfinanciering van W13 te verhogen
van 0,53 naar 1 euro.
De nota meerjarenplan, die zoals ze voorligt, kreeg op 30 augustus 2019 de goedkeuring van de Raad
van Bestuur van W13.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.3.

2019/GR/309 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad: goedkeuring aanpassing.

Tot voor kort werd extranet gebruik als platform waarop de raadsleden hun oproepingen, verslagen,
documentatie allerhande konden consulteren. In het huishoudelijk reglement staat dan ook herhaalde
malen verwezen naar extranet waarop documenten geraadpleegd kunnen worden zoals verslagen en
oproeping gemeenteraad en raadscommissies, maar bvb. ook verslagen van het schepencollege.
Sedert de afgelopen zomer werkt de administratie met het softwarepakket e-notulen voor notulering. Dit
medium kan ook gebruikt worden voor het raadplegen van publicaties zoals oproepingen en verslagen.
Het is niet efficiënt om twee platforms te blijven voeden. Vandaar dat voorgesteld wordt om Extranet
vanaf heden niet meer te gebruiken als locatie om voormelde documenten op te slaan.
Extranet zelf blijft wel verder toegankelijk voor de raadsleden zodat het kan geraadpleegd worden als
archief voor de consultatie van documenten uit het verleden.
Beslist wordt om - daar waar het nog niet voorzien was - extranet te vervangen door e-notulen in het
huishoudelijk reqlement,
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.4.

2019/GR/324 - Leiedal - algemene vergadering van 10 december 2019: kennisname en
goedkeuren agendapunten.

De algemene vergadering van Leiedal gaat door op 10 december 2019.
De gemeenteraad kan van de agenda van deze vergadering kennis nemen en het mandaat geven om
deze punten goed te keuren.
1. Statutenwijziging (zie ook gemeenteraadsbesluit 8 oktober 2019)
2. Beleidsplan 2020-2025
3. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2020
4. Jaaractieplan en begroting 2020
5. Benoeming bestuurders met stemrecht
6. Benoeming deskundigen
7. Varia.
Aansluitend gaat de 'Samenkomst' door.
Beslist 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.
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1.5.

2019/GR/325 - lmog - bultenqewone algemene vergadering van 17 december 2019:

kennisname en goedkeuring agendapunten.
De Buitengewone Algemene Vergadering van lmog gaat door op dinsdag 17 december 2019 om 19u in
de raadzaal van de bedrijfszetel te Harelbeke.
Op de agenda staan volgende punten ter bespreking:

1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2020
2. begroting 2020
3. Uitwisselen aandelen intercommunale I.VI.A.
4. Varia

De gemeenteraad beslist om de gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van
lmog opdracht te geven deze agendapunten goed te keuren.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

1.6.

2019/GR/326 - Psilon - buitengewone algemene vergadering 17 december 2019: kennisname
en goedkeuring agendapunten.

De buitengewone algemene vergadering van Psilon vindt plaats op dinsdag 17 december 2019 om 18u in
het onthaalgebouw Horizon (Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk).
Op de agenda staan volgende punten:
1. beleidsplan 2019-2024
2. werkprogramma 2020
3. begroting 2020
4. vervanging bestuurder
De gemeenteraad. neemt kennis van deze items en machtigt de vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering om deze goed te keuren op 17 december a.s.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.7.

2019/GR/330 - TMVS dv - Algemene jaarvergadering op 10 december 2019: kennisname en
goedkeuring agendapunten.

De buitengewone algemene vergadering van TMVS dv komt bijeen op 10 december 2019 met volgende
agenda:
1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1,2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en naamswijziging
deelnemer
·
3. Evaluatieverslag m.b.t. de werking van de dienstverlenende vereniging en het ondernemingsplan 2019
- 2024
4. Begroting 2020
5. Vaststelling van code van goed bestuur
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6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te wijzigen
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten
8. Volmacht
9. varia
De gemeenteraad neemt kennis van deze agendapunten en mandateert de gemeentelijk afgevaardigde
om deze goed te keuren.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.8.

2019/GR/332 - TMVW ov - agenda buitengewone algemene vergadering 19 december 2019:
goedkeuring.

De gemeenteraad beslist om de agenda van de buitenqewone algemene vergadering van TMVW ov van
19 december 2019 goed te keuren en de gemeentelijke vertegenwoordiger te mandateren deze punten
goed te keuren:
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen, gedeeltelijke en algemene uittredingen en naamswijziging
van een deelnemer
2. /\ctuali:.ering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten (zie goedkeuring door gemeenteraad 8 oktober Il)
3. Statutaire benoemingen en mededelingen
4. Evaluatieverslag met betrekking tot dé werking van de opdrachthoudende vereniging en het
ondernemingsplan 2019-2025 ·
5. begroting 2020
6. Vaststelling code van goed bestuur
7. Krijtlijnen organisatie uitzendarbeid
8. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten en de bijlagen
3 en 4 aan te passen aan de overwegingen en de voorstellen gedaan in de toelichting
9. Splitsing van de T-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven
T-aandeel 992 T-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per T-aandeel daalt van 2480 euro
naar 2,5 euro
·
10. Splitsing van de TK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven TK-aandeel 2000 TK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per T-aandeel daalt
van 5000 euro naar 2,5 euro
11. Omzetting van de TK-aandelen in T-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers in ruil voor 1 TKaandeel 1 T-aandeel ontvangen.
12. Splitsing van de D-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven D-aandeel 4749 D-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per D-aandeel daalt
van 118.725 euro naar 25 euro.
13. Afschaffing van de D2 aandelen
14. Splitsing van de DK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven DK-aandeel 60 DK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per DK-aandeel daalt
van 1500 euro naar 25 euro
15. Omzetting van DK-aandelen in D-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 DK aandeel 1
D-aandeel in ruil krijgen
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16. Splitsing van de Z-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven Z-aandeel 11500 Z-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per Z-aandeel daalt
van 862.500 Euro naar 75 euro.
17. Splitsing van de SK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven SK-aandeel 50 SK-aandelen in ruil ontvangen de de nominale waarde per SK-aandeel daalt
van 2500 euro naar 50 euro.
18.. Splitsing van de S-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de de Vereniging
uitgegeven S-aandeel 3600 S-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per S-aandeel daalt
van 180.000 Euro naar 50 euro.
19. Splitsing van de V-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven V-aandeel 80 V-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per V-aandeel daalt van
2000 euro naar 25 euro.
20. Afschaffing van de F1-aandelen met terugbetaling van de ingebrachte gelden
21. Afschaffing van de F3-aandelen
22. Wijziging van de benaming van de F2-aandelen in F-aandelen
23. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van de statuten:
24. Goedkeuring en aanneming van een nieuwe 'bijlage 2: lijst van de deelnemers met vermelding van
het aantal aandelen per deelnemer (artikel 7)' ingevolge de besluiten genomen onder agendapunten 1
t.e.m. 16
25. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 'bijlage 3
Financieringsreglement Zuivering en Wegenis'.
26. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 'Bijlage 4:
financieringsreglement inzake secundaire activiteit'.
27. Volmachten
Varia
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 2. Politie en Brandweer
2.1.

2019/GR/327 - Fluvia - begroting 2020 en financiële verdeelsleutel 2020-2025: goedkeuring.

De zoneraad van 27 september 2019 keurde de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2025
goed en verzoekt deze voor te leggen aan de gemeenteraden van HVZ Fluvia, zodat een akkoord kan
bereikt worden onder de Fluvia-gemeenten.
De gemeenteraad keurt de dotatie 2020 ten behoeve van de hulpverleningszone Fluvia goed. De dotatie
voor de exploitatie bedraagt 316.185, 00 euro. De dotatie voor de investeringen bedraagt 139.635, 00
euro. De hulpverleningszone Fluvia (sedert 1 januari 2015) wordt onder meer door dotaties van de
gemeenten van de zone gefinancierd. De gemeenteraad van Anzegem keurde op 21 oktober 2014 de
financiële verdeelsleutel goed van 3.21 % dotatie voor de hulpverleningszone Fluvia. De
investeringstoelage wordt in 2020 opgesplitst in gewone investeringen t.b.v. 43.335,00 euro en
kazernering t.b.v. 96.300,00 euro. Met betrekking tot de kazernering werd geopteerd voor een collectieve
investering via Fluvia. De dotatie wordt aldus verhoogd, maar de verdeelsleutel tussen de
steden/gemeenten van Fluvia blijft ongewijzigd.
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Er is wel voorzien in de inkanteling van de kazerne Deerlijk-Vichte in de zone - hier wordt gerekend met
een aankoopbedrag van 3,650 mio euro - betaling door de zone over de periode 2020-2025 van
608.333,33 euro/jaar (te verdelen tussen Anzegem en Deerlijk).
Stemming: Goedgekeurd met eenpartqheid van stemmen.

Punt 3. Openbare werken
3.1.

2019/GR/321 - Verkaveling Westdorp (Steeco bvba) - tracé van in openbaar domein op te
nemen wegenis: goedkeuring.

De gemeenteraad keurt het tracé van de in openbaar domein op te nemen wegenis goed.
Amendementen:
Fractie CD&V-Eendracht legt volgend amendement ter stemming voor:
De overname in het gemeentelijk domein impliceert geen bijkomende kosten voor het
gemeentebestuur.
Dit amendement wordt unaniem goedgekeurd.
Stemming over hel punt Lt!IL Gcedqekeurd met eenpariqheld van stemmen.

Punt 4. Energie en nutsleidingen
4.1.

2019/GR/333 -Werken aan nutsvoorzieningen op gemeenteiijk openbaar domein · Vaststellen gemeentelijk reglement en goedkeuren verlenging van 1 januari 2020 tot 31
december 2022.

De gemeente en de burgers worden voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing van en/of
onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. Deze nutsvoorzieningen
vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en hebben bijgevolg een impact op het openbaar
domein.
Gelet op de goedkeuring door gemeente van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs
gemeentewegen (gemeenteraad 28 maart 2017) die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de
werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden.
Deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en
een delegatie van de gemeenten.
Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen moeten ook geregeld dringende werken worden
uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en daarnaast zijn er een
aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die
omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein.
De code werd geactualiseerd naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog voor het
totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD (generiek informatieplatform openbaar
domein), KLIP (kabel- en leidinginformatieportaal Vlaanderen) ... ;
Het bestaande retributiereglement, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 november 2016, vervalt
op 31 decernberzots.
Belgacom, Telenet en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening zijn hiervan vrijgesteld
overeenkomstig de wet van 16 maart 1957 (VMW) en de wet van 21 maart 1991 (Belgacom en Telenet:
operatoren openbaar telecommunicatienet).
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Een verlenging van dit reglement wordt goedgekeurd.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 5. Patrimonium
5.1.

2019/GR/314 - Verkoop deelgemeentehuis Kaster - lastenkohier Biddit: goedkeuring.

De gemeenteraad keurt het lastenkohier, opgemaakt door de notaris voor de openbare verkoop via de
elektronische openbare procedure Biddit van het deelgemeentehuis Kaster, goed.
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), 6 onthoudingen (Prudent Lanneau, Rik Colman, Eddy Recour,
Stephan Titeca, Amandine Eeckhaut, Davy Dewaele)

Punt 6. Communicatie & inspraak
6.1.

2019/GR/317 -Wedstrijdreglement naamgeving ontmoetingslokaal Heirweg: goedkeuring.

De gemeenteraad keurt het reglement voor de naamgeving van het nieuwe ontmoetingslokaaltje in de
kerk van de Heirweg goed.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 7. Onderwijs
7.1.

2019/GR/267 - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst gemeenteschool en centrum voor
leerlingenbegeleiding.

De raad keurt een samenwerkingsovereenkomst goed met een CLB voor onbepaalde duur.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
7.2.

2019/GR/307 - Interlokale vereniging deeltijds kunstonderwijs: goedkeuring overeenkomst.

De gemeente vindt een breed aanbod in het deeltijds kunstonderwijs (DKO) belangrijk. In de volksmond spreken we
over muziekschool of kunstacademie: kunstonderwijs iri de vrije tijd. Vanuit dit belang wil ze een samenwerking
aangaan met Waregem, Wielsbeke en Dentergem waarbij de hoofdzetel van deze interlokale vereniging gesitueerd is
in de Stedelijke Kunstacademie Waregem, Olmstraat 25.
Zo'n samenwerking is mogelijk sinds er in februari 2018 voor het deeltijds kunstonderwijs een nieuw decreet van
kracht is. Hierdoor hebben academies meer vrijheid en autonomie in het organiseren van opleidingen en kunnen ze
hun opleidingsaanbod flexibel aanvullen. Samenwerken met vestigingsplaatsen in andere gemeenten is hiervan een
mooi voorbeeld. De Stedelijke Kunstacademie Waregem zorgt er samen met de gemeenten Anzegem, Dentergem
en Wielsbeke voor dat kinderen en volwassenen op de vertrouwde plaatsen in de gemeente voor beeldende kunst,
muziek en/of woordkunst-drama terecht kunnen.
De eenvoudigste vorm van intergemeentelijke samenwerking in het decreet Lokaal Bestuur wordt gevormd door de
'Interlokale Vereniging' die geen rechtspersoonlijkheid heeft die gebaseerd isop een samenwerkingsovereenkomst
tussen de deelnemende gemeenten. In deze constructie dient er een beherende gemeente te worden aangeduid, in
casu Waregem, en moet er een beheerscomité worden opgericht.
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De interlokale vereniging Kunstacademie Waregem heeft als doelstelling om binnen de krijtlijnen van de
onderwijsregelgeving, de organisatie van de Kunstacademie Waregem met inbegrip van haar
vestigingsplaatsen optimaal af te stemmen op de lokale noden en deze vorm van onderwijs zo
toegankelijk en bereikbaar mogelijk aan te bieden in de deelnemende gemeenten. Hieruit kunnen
eventueel gemeentelijke en intergemeentelijke activiteiten en projecten voortvloeien.
Hiermee wordt het samenwerkingsprotocol dat dateert van 15 december 2015 opgeheven en wordt een nieuwe
overeenkomst met statutaire draagkracht goedgekeurd en dit tussen de gemeenten Waregem, Anzegem, Dentergem
en Wielsbeke.
De bepalingen in deze overeenkomst zijn grotendeels gebaseerd op deze die al in het samenwerkingsprotocol
stonden.

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 8. Financiën
8.1.

2019/GR/323 - Contract voor het aangaan van een lening: goedkeuring.

De gemeenteraad keurt het contract nr. 2019/1 voor het aangaan van een lening goed. Het contract zal,
na raadpleging van meerdere banken, worden gegund en gesloten op basis van de aangeboden marge
bovenop de nominale rentevoet. Hel bestuur baseert zich daarvoor op de economisch meest voordelige
offerte op basis van de laagst aangeboden marge.
Amendementen:
Fractie CD&V-Eendracht vraagt de verdaging van het punt.
Stemming over de verdaging: Met 6 stemmen voor (Prudent Lanneau, Rik Colman, Eddy Recour,
Stephan Titeca, Amandine Eeckhaut, Davy Dewaele), 17 stemmen tegen (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)

Fractie Inzet dient volgend amendement in:
toevoeging dat de bank dient te beleggen binnen een ethisch kader en dit zeker niet in
wapentrafiek.
Dit amendement wordt eenparig goedgekeurd.
Stemming over punt zelf: 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), 6 stemmen tegen (Prudent Lanneau, Rik
Colman, Eddy Recour, Stephan Titeca, Amandine Eeckhaut, Davy Dewaele)
8.2.

2019/GR/328 - Budgetwijziging 2019-1 - gemeente: vaststelling.

De gemeenteraad dient zich te buigen over het voorgelegde voorstel van budgetwijziging 1-2019, waar
het te voeren beleid en de bijhorende financiën in voorgesteld worden.
Amendementen:
Fractie CD&V-Eendracht vraagt om het punt af te voeren om volgende reden:
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> Aangezien er geen Raadscommissie Financiën en Algemene Zaken samengeroepen
is, kunnen opmerkingen enkel op de gemeenteraadszitting gemaakt worden.
Bij ernstige fouten in het ter beschikking gestelde document (zie punt 1.) moet de
behandeling van de budgetwijziging afgevoerd worden van de agenda en moeten
de raadsleden een nieuw en juist document krijgen.

1 . Juistheid van het document.
In de doelstellingennota (blz 1-10) zijn exploitatie- en investeringsbudgetten opgenomen.
Telkens zijn er 3 kolommen voorzien:
> één voor het oude budget in het meerjarenplan 2014-2021 (meest recente versie)

> één voor de wijziging
> één voor het nieuwe budget 2019

Uiteraard moet voldaan zijn aan de wiskundige wetmatigheid dat
oud budget + wijziging = nieuw budget
De exploitatiebudgetten voldoen aan deze wetmatigheid.
De investeringsbudgetten voldoen NIET aan deze wetmatigheid.

Voorbeeld: Pagina 6
AP-7 .1.3.1 ruimtelijke plannen voor de toekomst - 77.000 _ 0.40 _ 99.978
A. 7.2.2.2: patrimonium - investering: 532.891 _ -1.018. 701,37 _ 119.514

Vermits het gaat over een groot aantal investeringsbudgetten, maakt dit de
doelstellingen nota compleet onbruikbaar. Er dient absoluut een nieuwe doelstellingennota opgemaakt en aan de raadsleden bezorgd te worden vóór de budwijziging
ter stemming kan komen.
De voorzitter beslist de zitting te schorsen gedurende 10 minuten. Daarna wordt de zitting terug geopend.
Met eenparigheid van stemmen wordt het amendement van raadslid Recour aanvaard .
Stemming over het punt zelf: Verworpen met eenparigheid van stemmen.
8.3.

2019/GR/331 - Kwalitatief maaien gemeentelijke wegbermen 2020 - Goedkeuring
lastvoorwaarden en plaatsingsprocedure.

De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure voor de opdracht met
nr. 2019/192 'Kwalitatief maaien gemeentelijke wegbermen 2020' goed.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Punt 9. ICT en digitalisering
9.1.

2019/GR/319 - Deelname aan de telecomcontracten van de Vlaamse Overheid: goedkeuring.

De gemeenteraad beslist aan te sluiten bij de aankoopcentrale van de Vlaamse overheid om beroep te
. kunnen doen de raamovereenkomst:
• Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers en vaste datacommunicatie
• Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik.
Het gebruik van dit raamcontract is vrij, met andere woorden, het is niet-exclusief.

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
9.2.

2019/GR/320 - Deelname aan de aankoopcentrales van Cipal dv: goedkeuring.

De gemeenteraad beslist aan te sluiten bij de aankoopcentrales van de dienstverlenende vereniging
Cipal dv om beroep te kunnen doen op de aankoopcentrales:
• Standaardsoftware en aanverwante diensten
• ICT-infrastructuur.
Het gebruik van dit raamcontract is vrij, met andere woorden, het is niet-exclusief,

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 10. (Buitens choolse] kinderopvang
10.1.

2019/GR/318 - Reglement ter erkenning van Anzegemse vrije tijd opvanginitiatieven:
goedkeuring.

De Gemeente Anzegem wil Anzegemse vrije tijdsopvanginitiatieven die voldoen aan een aantal
voorwaarden erkennen omdat ze een bijdrage leveren aan de missie en doelstellingen die de Gemeente
Anzegem vooropstelt.
Ingevolge de erkenning zullen deze Anzegemse vrije tijdsopvanginitiatieven fiscale attesten kunnen
afleveren inzake uitgave voor de opvang van kinderen minder dan 12 jaar of kinderen met een zware
beperking van minder dan 18 jaar.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 11. Cultuur
11.1.

2019/GR/313 - Algemeen gemeentelijk retributiereglement m.b.t. huurprijzen culturele
infrastructuur: goedkeuring aanpassing.

Het algemeen retributiereglement inzake huurprijzen culturele infrastructuur wordt aangepast op basis
van een tussentijdse evaluatie in de betrokken raad van beheer.
Amendementen:
Fractie CD&V-Eendracht stelt volgend amendement voor:
Nu de activiteiten geschrapt zijn die ingericht worden door de Parochiale Werking wordt voorgesteld om
ook de afsluitende receptie voor kinderen die een lentefeest vieren, toe te voegen.
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Tevens wordt voorgesteld om toe te voegen dat het om een collectieve organisatie van een receptie gaat,
zodat er geen verkeerde interpretatie kan gebeuren en men er bijvoorbeeld zou van uitgaan dat elke
individuele communicant een receptie gratis kan organiseren in de culturele infrastructuur.
Er wordt eenparig akkoord gegaan om de formulering in de opsomming als volgt op te nemen:
collectieve afsluitende receptie na de eerste communie/vormsel/lentefeest (i.p.v. afsluitende
receptie na de eerste communie/vormsel)

Stemming over het punt zelf: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
11.2.

2019/GR/322 - Huishoudelijk reglement culturele infrastructuur: goedkeuring aanpassing.

Het huishoudelijk reglement culturele infrastructuur wordt aangepast op basis van een tussentijdse
evaluatie in de betrokken raad van beheer.
Amendementen:
Fractie CD&V-Eendracht stelt volgend amendement voor:
Nu de activiteiten geschrapt zijn die ingericht worden door de Parochiale Werking wordt voorgesteld om
ook de afsluitende receptie voor kinderen die een lentefeest vieren, toe te voegen.
Tevens wordt voorgesteld om toe te voegen dat het om een collectieve organisatie van een receptie gaat,
zodat er geen verkeerde interpretatie kan gebeuren en men er bijvoorbeeld zou van uitgaan dat elke
individuele communicant een receptie gratis kan organiseren in de culturele infrastructuur.
Er wordt eenparig akkoord gegaan om de formulering in de opsomming als volgt op te nemen:
collectieve afsluitende receptie na de eerste communie/vormsel/lentefeest (i.p.v. afsluitende
receptie na de eerste communie/vormsel)

Stemming over het punt zelf: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 12. Punten van raadsleden
12.1.

2019/GR/337 - Beslissing tot het onderzoeken van de mogelijkheden om het schip van de
St.-Arnolduskerk van Tiegem te herbestemmen naar een jeugdlokaal voor de scouts van
Tiegem

Reeds in de vorige legislatuur was er een overleg met enkele verantwoordelijken van de scouts over de
herbestemming van de kerk naar een lokaal voor de Scouts van Tiegem. Daaruit bleek enerzijds
belangstelling, maar anderzijds de vraag om een verdiep te kunnen oprichten om voldoende ruimte voor
alle leden en afdelingen te bekomen.
Vanuit de pastoor was er daarnaast ook de vraag om de eucharistievieringen in een kleinere
comfortabele en gezellige ruimte in het koor te kunnen laten doorgaan. Om een wand te kunnen
optrekken tussen het schip van de kerk en het koor in de 3 bogen was intussen ook een budget van
35000€ samengebracht door verschillende kerkfabrieken.
Onze fractie CD&V-Eendracht stelt voor om de haalbaarheid, kostprijs, beperkingen, . . . van deze piste
grondig te onderzoeken.
Concreet houdt ons voorstel in:
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•

Plaatsen van een wand tussen schip en koor

•

Monteren van een verdiep in het schip

•

Voorzien van de nodige lokalen inclusief sanitair

•

Vervangen van de huidige gebrekkige verwarmingsinstallatie door 2 hoge rendementssystemen

•

Voorbehouden tijdens de activiteiten van de scouts van een stuk van de parking achter de kerk
(begrensd door de zijkant van de kerk kant Hoogkouter, de Neerstraat en het denkbeeldige
verlengde van de achterkant van de kerk tot het vroegere gemeentehuis.

Amendementen:
Schepen Yannick Ducatteeuw stelt voor om het punt af te voeren aangezien uit navraag bij de Scouts
blijkt dat zij niet achter dit voorstel staan. Verder heeft de gemeente heel slechte ervaringen met
opsplitsingen en verbouwingen aan kerken. Bovendien lopen de kostprijzen telkens veel hoger op dan
voorzien.
Stemming over de afvoering:
Met 17 stemmen voor de afvoering (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), 6 stemmen tegen de afvoering (Prudent Lanneau, Rik Colman,
Eddy Recour, Stephan Titeca, Amandine Eeckhaut, Davy Dewaele)

12.2.

2019/GR/338 -

Beslissing tot het onmiddellijk stopzetten van het nieuw inschrijfbeleid van

deBKO
Op 4 november trad een nieuw inschrijfbeleid in werking bij de BKO.
Hierop zijn 10-tallen bezwaren ingediend door de gebruikers/ouders en ouderraden.
Het gebrek aan flexibiliteit schept het grootste probleem voor de ouders.
In de huidige samenleving dienen werknemers een hoge mate van flexibiliteit aan de dag te leggen. De
werkuren zijn niet langer van 8 tot 5. Afhankelijk van de drukte moet er soms vroeger begonnen worden
of loopt de werkdag langer uit. Een werkdag is niet meer te vatten in uren van tot maar hangt af van
opdrachten die moeten worden uitgevoerd zonder dat dit weken vooraf wordt vastgelegd. Ook de tijd
nodig voor de weg van en naar het werk is niet meer constant. Plotse ijzel of sneeuw, files, ongevallen ...
vereisen een vroeger dan gepland vertrek en zijn ook niet een week vooraf te voorzien. Ook
alleenstaande ouders worden geconfronteerd met een planning op het werk die de dag zelf nog kan
veranderen door onvoorziene omstandigheden.
Daarnaast moet voor elke ziekte van een kind een doktersbriefje voorgelegd te worden. Wie kleine ·
kinderen heeft of gehad heeft weet dat kinderen soms een slechte nacht gehad hebben en niet naar
school kunnen maar 's anderdaags weer fit zijn. Waarom nodeloos ouders op kosten jagen? In de
meeste scholen kunnen kinderen 4x afwezig zijn zonder doktersbriefje. Waarom werd dit systeem naar
analogie niet ingevoerd in het nieuw inschrijfbeleid?
Naast de flexibiliteit die ouders aan de dag moeten leggen voor het werk wordt de kracht van het
systeem, zijnde flexibiliteit door nieuw inschrijfbeleid teniet gedaan. Er moet een week op voorhand
gereserveerd worden. Voor de woensdagnamiddag kunnen wijzigingen tot 2 dagen vooraf maar voor de
voor- en naschoolse opvang moet een week vooraf gereserveerd worden. Niet iedereen heeft
grootouders waarop met een vingerknip teruggevallen kan worden.
Het systeem van een toeslag (laattijdig afhalen 4.1 €/kwartier, niet reservatie:4.1 €, annulatie 4.1 €) bij
onverwachtse andere noden is asociaal. Het huidig systeem van toeslag bestraft fors de ouders voor
zaken buiten hun wil om.
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De 2 jokers per werkjaar zijn onvoldoende en eens opgebruikt zijn ze een financiële aderlating.
Het wachten op een evaluatie tot na de 2e inschrijfperiode (4/11- 20/11) heeft geen zin. De problemen
aangedragen door de ouders zijn bekend en oplossingen worden door de dienst BKO niet aangedragen.
De druk op de ouders wordt opgevoerd en ouders worden gedwongen om 'work arround' oplossingen te
zoeken.
Amendementen:
Schepen Yannick Ducatteeuw stelt voor om het punt af te voeren om volgende redenen:
- Het betoog van het raadslid reikt geen enkele oplossing aan voor de problemen die zich binnen de BKO
stellen.
- De huidige werking van de kinderopvang is niet meer werkbaar noch beheersbaar.
- het is niet de bedoeling om ouders en kinderen in de kou te zetten wel om de dienst beheersbaar, veilig
en betaalbaar te houden- daarom wordt ook niet geopteerd om alle NELS bvb. af te schaffen, wat ook
een denkpiste zou kunnen geweest zijn. Er zal dus een nabije opvang mogelijk kunnen blijven, echter
enkel mits er goede afspraken gemaakt worden tussen ouders en het bestuur.
- het huidige softwarepakket (I-school) liet niet toe om de jokers in twee richtingen te gebruiken. Zo was
het niet mogelijk dat mensen die niet gereserveerd hebben en toch een beroep wensen te doen op de
dienst, hun joker konden inzetten. Hieraan wordt gewerkt en het zal binnenkort toch mogelijk zijn.
Het gemeentebestuur wenst een beleid uit te stippelen maar dit moet in twee richtingen werken en het
moet voor beide partijen (ouders en gemeente) goed zijn. Het moet een eigentijds reglement zijn.
De gemeente zal nu vooral investeren in ruimte voor de BKO en we gaan evenmin het organogram
inperken. Evenwel wordt vastgesteld dat het almaar moeilijker wordt om voldoende personeel te vinden.
Het nieuwe reglement zal misschien electoraal minder interessant zijn, maar het zal ervoor zorgen dat de
huidige dienstverlening terug beheersbaar, werkbaar en veilig wordt, wat voorheen niet het geval was.
Raadslid Rik Colman benadrukt dat hij niet voor het afschaffen van locaties is en ook niet voor een stop.
Bij zijn fractie gaat het over verlies aan flexibiliteit waaraan een oplossing dient geboden te worden. Hij
bevestigt dat de mensen in de BKO hun best doen en goed werk leveren.

Schepen Yannick Ducatteeuw riposteert dat als je gelijktijdig op 10 locaties actief wil zijn, je ook
over voldoende personeel moet beschikken. Er zal voor gekozen worden om zoveel als mogelijk dichtbij
de scholen te blijven werken.
In de gemeenteraad van december zal er een finaal voorstel komen dat beheersbaar is voor de BKO.
Trouwens alle input is welkom, mits deze opbouwend en haalbaar is.
Raadslid Jeremie Vaneeckhout voegt nog toe dat de BKO 6 jaar lang tot op zijn limiet is geduwd
geweest. Het is op vlak van werking en naar personeelsinzet toe niet meer haalbaar. De werking moet
betaalbaar, flexibel en vooral veilig blijven voor de kinderen. Wat het huidige beleid siert, is dat er nu wel
gezocht wordt naar een oplossing en een antwoord, wat vorige legislatuur niet het geval was.

Het punt wordt afgevoerd met 6 neen stemmen en 17 ja stemmen.
Met 17 stemmen voor de afvoering (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), 6 stemmen tegen de afvoering (Prudent Lanneau, Rik Colman,
Eddy Recour, Stephan Titeca, Amandine Eeckhaut, Davy Dewaele)
12.3.

2019/GR/339 - Beslissing tot het onverwijld uitvoeren van de door de brandweer geëiste
aanpassingen aan de Wortel teneinde de veiiigheid van de kinderen en leden te
garanderen

De vraag tot het onverwijld uitvoeren van de door de brandweer geëiste aanpassingen aan de Wortel
teneinde de veiligheid van de kinderen en leden te garanderen, wordt besproken zonder dat er tot een
stemming of besluitvorming wordt overgegaan. De plaatsing is immers voorzien binnen 3 weken.
12.4.

2019/GR/340 - Beslissing tot het invoeren van een zone SOkm/u in de Steenbruggestraat

De Steenbruggestraat is een drukke verbindingsweg met ook veel zwaar verkeer komende vanuit de
Engelhoeken de Heirweg richting E17. Daarnaast is het ook een sluipweg vanuit Tiegem en
Anzegem/Kaster om de drukte in de Kerkstraat te vermijden. Er zijn geen fietspaden langs de
Steenbruggestraat en de zijkanten van de weg zijn op verschillende plaatsen in slechte staàt waardoor
fietser verplicht zijn om uit te wijken naar het midden van de rijweg. Om de veiligheid van de zwakke
weggebruikers en de aangelanden maximaal te garanderen wordt voorgesteld om een snelheidsregime
van 50 km/u in te voeren in de Steenbruggestraat.
Amendementen:
Schepen Christophe Vandererven stelt voor om in dit punt af te voeren omdat dit voorstel al besproken
werd in de verkeerscommissie van 11 juni 2019. Toen werd dit negatief geadviseerd omdat de metingen
op basis van het anoniem verkeersanaiysetoestei geen opmerkeiijke sneiheidpieken gaf.
Stemming over de afvoering: Met 16 stemmen voor (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue,
Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets, Jeremie Vaneeckhout, Tine
Temmerman, Pauline Van Marcke, Louis Degroote, Petra Devos, Matthieu Moerenhout, Rino Himpe,
Sofie Demurie, Nathalie Kint), 6 stemmen tegen (Prudent Lanneau, Rik Colman, Eddy Recour, Stephan
Titeca, Amandine Eeckhaut, Davy Dewaele), 1 onthouding (Willy Demeulemeester)
12.5.

2019/GR/341 - Beslissing tot herstel van de Razenheedstraat en de Brandgatstraat

De gemeenteraad beslist tot het herstel van de Razenheedstraat en de Brandgatstraat en de opname
van de werken in de planning. De nodige herstellingen zullen opgenomen worden in het dossier 'herstel
asfaltwegen'.
Stemming: Goedgekeurd met eenpariqheid van stemmen.
12.6.

2019/GR/342 - Aanleg en herstel van het voetpad in de Grasstraat

De raad beslist tot de aanleg en het herstel van het voetpad in de Grasstraat en de opname van de
werken in de planning.
Het gedeelte dat aangelegd wordt, loopt vanaf het kruispunt met de Veldstraat tot en met huisnr. 4
Amendementen:
Volgend amendement wordt voorgesteld: het voetpad wordt aangelegd tot aan het eerste bedrijf in de
Grasstraat.
Dit amendement wordt eenparig goedgekeurd.

14/15

t~nzegem
een buiten-kans!

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
12.7.

2019/GR/343 -Verhogen van de bruikbaarheid van de parkeerplaats voor personen met een
handicap op de parking aan het kerkhof van Anzegem

De raad beslist tot het verhogen van de bruikbaarheid van de parkeerplaats voor personen met een
handicap op de parking aan het kerkhof van Anzegem. Zodoende zal de parkeerplaats voor personen
met een handicap groter gemaakt worden door van twee parkeerplaatsen één plaats te maken.
Stemming: Goedqekeurd met eenparigheid van stemmen.

· Punt 13. Vragen en mededelingen
13.1.

2019/GR/277 - 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.
De voorzitter sluit de vergadering om 21 u00

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