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Beknopt verslag gemeenteraad 

Zitting van: 21 februari 2017 

Aanwezig: Aanwezig de dames en heren:  
Voorzitter : Stephan Titeca 
Burgemeester:                  Claude Van Marcke 
Schepenen:  Rik Colman, Gino Devogelaere, Noël Veys, Jeremie Vaneeckhout,                 

Johan Delrue, Jolanta Steverlynck-Kokoszko 
Gemeenteraadsleden:  Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau, Mia Tack-Defoirdt, 

Greet Coucke,Dirk Tack, Anne Marie  Ampe,  Pascal Desmet, Eddy Recour, 
Willy Demeulemeester, Davy Demets, Yannick Ducatteeuw,  Twighi 
Detavernier, Kim Delbeke, Amandine Eeckhaut, Tine Temmerman. 

Gemeentesecretaris: Sonja Nuyttens 
Verontschuldigd: Voorzitter: 

Burgemeester: 
Schepenen:  
Gemeenteraadsleden:   

  

Punt 1. 
Goedkeuring verslag gemeenteraad 24 januari 2017. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 2. Algemene Zaken 
2.1. Kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad van ontslag gemeenteraadslid. 
2.2. Installatie en eedaflegging opvolgend gemeenteraadslid Tine Temmerman in handen van de 

voorzitter van de gemeenteraad. 
Mia Defoirdt diende op 9 februari 2017 haar ontslag in als gemeenteraadslid. De voorzitter van de 
gemeenteraad nam hiervan kennis op  9 februari 2017. Het ontslagnemend gemeenteraadslid blijft echter 
haar mandaat uitoefenen tot haar opvolger is beëdigd. 
Ingevolge de uitslag  van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 is de eerstvolgende 
opvolger op de lijst CD&V-Groen-OK  Tine Temmerman,   wonende  Tiegemberg 62 – 8573 Anzegem.   
Zij aanvaardde het mandaat (officieel bevestigd per brief van 10 februari 2017)  Gezien zij sedert de 
gemeenteraadsverkiezingen niet heeft opgehouden te voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden,  en 
zich niet in een staat van onverenigbaarheid bevindt, kan zij geïnstalleerd worden als gemeenteraadslid.  
Daartoe legt zij de in artikel 7§3 van het gemeentedecreet voorziene eed af in handen van de voorzitter 
van de gemeenteraad. Ze zal in de rangorde de 23° plaats innemen. 
Verkiesbaarheidsvereisten: 
Er zijn vier voorwaarden om verkiesbaar te zijn als gemeenteraadslid: 
1. de Belgische nationaliteit bezitten of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de EU; 
2. de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben; 
3. ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente. 
4. niet ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht (dus als kiezer) of van het recht te worden verkozen 
(dus als kandidaat). 

A. De volgende personen zijn geschorst of uitgesloten van het kiesrecht (mogen niet kiezen – wie niet 
mag kiezen is ook niet verkiesbaar): 

1° personen die levenslang ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling; 
2° de volgende personen die in de uitoefening van het kiesrecht zijn geschorst, en dit zolang de 
onbekwaamheid duurt: 

– de gerechtelijk onbekwaamverklaarden, de personen met het statuut van verlengde 
minderjarigheid en de personen die geïnterneerd zijn; 
– de personen die voor een bepaalde duur ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht 
door veroordeling; 
– de personen die ter beschikking van de regering zijn gesteld (op basis van het 
Strafwetboek of de Wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de 
abnormalen en de gewoontemisdadigers). 
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B. De volgende personen zijn niet verkiesbaar (mogen geen kandidaat zijn): 
1° de onderdanen van de andere lidstaten van de Europese Unie die, ten gevolge van een 
individuele burgerrechtelijke of een strafrechtelijke beslissing in hun lidstaat van herkomst 
ontheven zijn van het recht om gekozen te worden krachtens het recht van die lidstaat; 
2° personen die veroordeeld zijn, zelfs met uitstel, wegens één van de misdrijven, vermeld in artikel 
240, 241, 243, en 245 tot en met 248 van het Strafwetboek, gepleegd tijdens de uitoefening van 
een gemeenteambt (het gaat dan onder meer over verduistering, omkoping enzovoort). Die 
onverkiesbaarheid eindigt twaalf jaar na de veroordeling. 

Zie artikel 8 t.e.m. 12, 15, 16, 57 en 58 van het lokaal en provinciaal kiesdecreet en artikel 10 van het 
gemeentedecreet. 

 
Onverenigbaarheden: 
Bloedverwanten tot en met de tweede graad, aanverwanten in de eerste graad of echtgenoten kunnen niet 
samen in de gemeenteraad van een zelfde gemeente zitten. Het gemeentedecreet stelt personen met 
wettelijk samenlevingscontract gelijk met echtgenoten. 
Naast bepaalde familieleden kunnen volgende personen geen deel uitmaken van de gemeenteraad: 

• de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief 
arrondissement Brussel-Hoofdstad en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-
arrondissementscommissarissen voorzover de gemeente in kwestie deel uitmaakt van hun 
ambtsgebied; 

• de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, 
de administratieve rechtscolleges en het Arbitragehof; 

• de leden van het operationeel kader van de politie;  

• de leden van het administratief of logistiek kader van de politiezone waar de gemeente toe 
behoort; 

• de personeelsleden van de gemeente in kwestie of van de gemeentelijke extern verzelfstandigde 
agentschappen van de gemeente, met uitzondering van de vrijwillige brandweerlieden en de 
vrijwillige ambulancediensten; 

• de leden van een districtsraad; 

• de personen die in een lokale decentrale overheid van een andere lidstaat van de Europese Unie 
een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, voorzitter 
van de gemeenteraad, schepen of burgemeester. 

• de personeelsleden van het OCMW dat de gemeente bedient. 
 

Naast de onverenigbaarheden in het gemeentedecreet verbieden ook andere wetten dat bepaalde 
personen, omwille van hun functie, een mandaat in de gemeenteraad opnemen (zoals bijv. art. 127 van de 
wet op de geïntegreerde politie, het Gerechtelijk Wetboek, en andere) 
Zie artikel 11 en artikel 12 van het gemeentedecreet 
De eed:  “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” 

KENNIS GENOMEN EN EENPARIG GOEDGEKEURD 
 
2.3. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen: Aanstellen 
plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen voor de resterende duur van de legislatuur 2013-
2018.   
Ingevolge het ontslag van raadslid Mia Tack-Defoirdt dient voor de algemene vergaderingen van de  
Intergemeentelijke Vereniging  voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen een nieuwe 
gemeentelijke plaatsvervanger te worden aangeduid. Dit moet in toepassing van de statuten een 
gemeenteraadslid zijn. 

HET GEMEENTEBESTUUR VAN ANZEGEM STELT   TINE TEMMERMAN – 
RAADSLID, WONENDE TIEGEMBERG 62 -  8570 ANZEGEM  AAN, BESCHIKKEND 
OVER 694 STEMMEN,  ALS PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER 
VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN   VAN DE  
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INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR CREMATORIUMBEHEER IN ZUID-
WEST-VLAANDEREN, PSILON VOOR DE RESTERENDE DUUR VAN DE HUIDIGE 
LEGISLATUUR. 
 

MIA TACK-DEFOIRDT VERLAAT DE VERGADERING. 
 
Punt 3. Financiën 
Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van speeltoestellen (incl skatetoestellen) en 
valdempende ondergronden op diverse plaatsen binnen het grondgebied Anzegem voor een 
periode van 3 jaar.  
Goedkeuren bestek. Vaststellen wijze van gunnen 
In het beleidsplan 2014-2019 “Actie in Anzegem” is onder de beleidsdoelstelling “Anzegem leeft!” en 
actieplan “Anzegem ondersteunt ontmoeting in de publieke ruimte” volgende actie gedefinieerd “A_1.2.1.3: 
Uitwerken realisatie speelruimteplan”. 
In het kader van deze actie organiseerde het gemeentesbestuur van Anzgem een traject rond 
burgerparticipatie en speeltruimte. Dit traject resulteerde in een door de gemeenteraad goedgekeurde 
speelvisie. 
Om deze speelvisie uit te rollen werd ondermeer voorzien in het afsluiten van een raamovereenkomst met 
een vaste speeltoestelleverancier. 
In het kader van de concrete uitwerking van deze opdracht “Raamovereenkomst voor het leveren en 
plaatsen van speeltoestellen (incl skatetoestellen) en valdempende ondergronden op diverse plaatsen 
binnen het grondgebied Anzegem voor een periode van 3 jaar” werd een bestek met nr. 2016/040 
opgesteld door de Aankoopdienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 82.644,62 excl. btw of € 99.999,99 incl. 21% btw. 
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 36 maanden. 
Voor deze uitgave is voor de periode 2016-2019 een verbintenissenkrediet voorzien van € 100.000,00 
beschikbaar onder jaarbudgetrekening A_1.2.1.3/0750-00/2220000. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met bekendmaking. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 4. Patrimonium 
4.1. Verkoop restgrond Sint-Antoniusstraat 18-22. Goedkeuren aangepaste akte.  
De aangepaste ontwerpakte (met ref. 01342-001) opgemaakt door de dienst Vastgoedtransacties voor het 
verkopen van het perceel restgrond (bouwgrond), ten kadaster gekend als 3

de
 afdeling Sie B, 826Z2, 351 

m² groot, toebehorend aan de gemeente, gelegen aan de Sint-Antoniusstraat tussen woning nr. 18 en nr. 
22. Aanpassing ontwerpakte: de kosten voor opmeting door de landmeter en het bodemattest 
doorgerekend aan de koper voor een totaalbedrag van € 570,45 onder de rubriek ‘PRIJS’ op ‘Blad 4 van 5’  
van de ontwerpakte werden geschrapt. 

GOEDGEKEURD 
 
4.2. Verkoop  loods Anzegem  – goedkeuren ontwerpakte.   
Ontwerpakte voor de openbare verkoop van de loods Anzegem, gelegen Landergemstraat +29, 8570 
Anzegem (1

ste
 afdeling, sectie F, perceelnr. 1085L P0000, oppervlakte: 10a89ca), opgemaakt door notaris 

Demeulemeester Anzegem. Instelprijs: € 205.000. De notaris informeert potentiële kopers van het feit dat 
de loods gelegen is binnen de zone die door de deputatie gereserveerd is in functie van de aanleg van een 
omleidingsweg rond Anzegem. 

GOEDGEKEURD 
 
4.3. Herbestemming Sint-Theresiakerk (Heirweg).  Goedkeuren ontwerp.  Vaststellen wijze van 
gunnen. 
Het ontwerp 201512 voor de herbestemming Sint-Theresiakerk (opsplitsing in een liturgische en profaan 
deel) opgemaakt door architect Jo Janssens.  Wijze van gunnen:  open aanbesteding.   
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GOEDGEKEURD 
 
4.4.  Principiële beslissing tot het tijdelijk gebruik en inrichten van een parking op een perceel 
grond langs de Kerkstraat. 
Principieel akkoord tijdelijk gebruik en inrichten van een parking op een perceel grond langs de Kerkstraat, 
gekend kadaster, 1° afdeling, sectie F 1018c onder volgende voorwaarden: 

• De eigenaar geeft het perceel kosteloos in bruikleen 

• De gemeente zal een oppervlakte verharden in steenslag om te dienen als parking voor een zestal 
wagens 

• De gemeente herstelt het perceel in oorspronkelijke toestand bij het einde van het gebruikleen 

• De eigenaar kan de overeenkomst opzeggen mits een opzegtermijn van drie maanden, dit evenwel 
ten vroegste na een gebruik van 1 jaar. 

Het college wordt gemachtigd tot het afsluiten van een overeenkomst met de eigenaar en de verdere 
uitvoering van deze beslissing. 

GOEDGEKEURD 

 
4.5. Principiële toekenning van een naam aan voetwegen. 
Het gemeentebestuur nam zich voor om elk jaar een passende benaming te zoeken en te geven aan een 
paar voetwegels. 
Onlangs werd opnieuw een oproep gelanceerd naar de bevolking toe om een naam toe te kennen aan 
nieuwe of bestaande wegels. 
Volgende voorstellen  voor naamgeving voetwegen werden ingediend: 

• Voetweg 27: van de kerk van Kaster naar de Kasterstraat: GAEVERVOETPAD  
Deze benaming wordt ook gehanteerd  op de Atlas der Buurtwegen. 
Deze atlas is   een belangrijk juridisch document waarvan besturen, administraties en rechtbanken nog 
steeds gebruik maken om rechten en plichten van grondeigenaars en weggebruikers vast te stellen. 
Anderzijds is de ABW intussen een belangrijke historische bron voor de lokale geschiedenis. De atlas is 
immers een momentopname van de gemeentelijke geografie, het lokale wegennet, grondgebruik, 
eigendomsstructuren en plaatsnamen midden 19de eeuw. 
De voetweg nr 27 is de voetweg die loopt van de kerk van Kaster naar de Kasterstraat en die in de Atlas is 
opgenomen onder de naam Gaevervoetwegel. 

• Nieuw wandelpad Vichte (ivv voetwegen 29 en 19): KASSELRIJBEEKPAD 
Het nieuw aangelegd wandelpad in Vichte moet ook nog een passende benaming krijgen. Vanuit 
Natuurpunt kwam – om evidente redenen – het voorstel om dit nieuwe pad de naam 
KASSELRIJBEEKPAD te geven. Het pad situeert zich immers in de onmiddellijk omgeving van de 
Kasselrijbeek. 

PRINCIPIEEL TOEGEKEND 
 
Punt 5. Openbare werken 
Vernieuwen rijweg Waregemstraat en aanleg voetpad tussen Cottereelstraat en Priester 
Daensstraat.  Goedkeuren ontwerp.  Vaststellen wijze van gunnen. 
Het ontwerp met nr. 2017/057 en de raming voor de opdracht ‘Vernieuwen rijweg Waregemstraat en 
aanleg voetpad tussen Cottereelstraat en Priester Daensstraat’, opgesteld door de Aankoopdienst. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. 
Raming: € 223.644 incl. 21% btw. Wijze van gunnen: open aanbesteding. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt. 6. Ruimtelijke Ordening 
6.1. RUP nr. 26.1 Bosstraat – definitieve vaststelling 
Er werd door het college van burgemeester en schepenen op 16 juni 2010 beslist de lopende 
planningsprocedure RUP nr. 8.1 Grasstraat stop te zetten na afweging van de verschillende aspecten 
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zoals de bestaande feitelijke en juridische toestand, de bedoeling van het RUP, de resultaten van het 
openbaar onderzoek en de adviezen van de hogere instanties. 
Op 21 januari 2014 – besliste  het College van Burgemeester en Schepenen om opdracht te geven aan 
Intercommunale Leiedal Kortrijk voor het herstarten van de planningsprocedure voor de opmaak van een 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Grasstraat waarbij het plangebied wordt beperkt tot de omgeving 
van de Bosstraat. 
In het RUP wordt het functioneren van de bestaande handel en bedrijvigheid bekeken in functie van de 
woonomgeving. Het betreft een gedeeltelijke herziening van het BPA Grasstraat nr. 7 en nr 7C. 
Het RUP wordt opgemaakt naar aanleiding van de organisatie van de parking Delhaize, de vraag tot 
uitbreiding van dezelfde handelszaak en de uitbreiding en ontsluiting van de aanpalende 
loodsen/bedrijfswoning. 
Verouderde verkavelingsvergunningen worden vervangen door meer flexibele RUP-voorschriften. 
Het RUP beoogt de woon-, leef- en werkomgeving in het gebied te verbeteren. 
Het RUP werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 14 juni 2016 en openbaar 
gemaakt van 18 juli 2016 tot 16 september 2016. Gedurende de periode van openbaarmaking werden 
geen opmerkingen of bezwaren ingediend bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
(gecoro) en werd advies uitgebracht door de Deputatie van West –Vlaanderen en geen advies van de  
Vlaamse overheid – Agentschap R-O Vlaanderen. De Gecoro heeft in vergadering van 29 november 2016 
hiervan kennis genomen en eindadvies uitgebracht. 
Er wordt aan de raad voorgesteld de bemerkingen, aanvullingen, voorgestelde aanpassingen, wijzigingen 
en suggesties gesteld in de uitgebrachte adviezen te onderschrijven en een eindbeslissing te nemen in het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 26.1 Bosstraat. 

DEFINITIEF VASTGESTELD 
6.2. RUP nr. 24.1 KMO Mekeirleweg – definitieve vaststelling 
Er werd door het college van burgemeester en schepenen op 16 april 2013 beslist om opdracht te geven 
aan Intercommunale Leiedal Kortrijk om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor de herbestemming 
van het achterin gelegen perceel, gelegen Beukenhofstraat/Mekeirleweg. 
Het plangebied van dit RUP betreft een ingesloten bedrijfsperceel aansluitend bij het bedrijventerrein 
Mekeirleweg/Nijverheidslaan, samen met drie woonpercelen ter hoogte van de Beukenhofstraat. Het 
bedrijfsperceel is nog onbebouwd en dient te ontsluiten via een doorsteek door woongebied. Het totale 
plangebied biedt op vandaag weinig omgevingskwaliteit. 
Het RUP wordt opgemaakt in functie van een aantal knelpunten en opportuniteiten die niet langer via het 
huidige gewestplan op een adequate manier kunnen behandeld worden. Het omvat een bestemmingsplan 
en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften met volgende doelstellingen: 

• Omvormen van bestemming milieubelastende bedrijven naar lokaal bedrijventerrein 

• Het organiseren van de invulling van en toegang tot een vrijliggend bedrijfsperceel  

• Het bufferen van het bedrijfsperceel t.a.v. de aanpalende woningen 

• Verhogen van de omgevingskwaliteit 
 
Het RUP werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 14 juni 2016 en openbaar 
gemaakt van 18 juli 2016 tot 16 september 2016. Gedurende de periode van openbaarmaking werden 
bezwaarschriften ingediend bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro). Er werd 
advies uitgebracht door de Deputatie van West –Vlaanderen. Er werd geen advies ontvangen van de  
Vlaamse overheid – Agentschap R-O Vlaanderen. De Gecoro heeft in vergadering van 29 november 2016 
hiervan kennis genomen en eindadvies uitgebracht. Naar aanleiding van dit advies heeft het college de 
betrokkenen van de bedrijfspercelen in het plangebied samen rond de tafel gebracht teneinde een 
oplossing te vinden met betrekking tot 1 aparte in- en uitrit.  Aangezien dit overleg niet tot een resultaat 
heeft geleid wordt voorgesteld aan de raad om het advies van de Gecoro te volgen. Bijkomend is het 
aangewezen om een voorschrift op te nemen dat bepaalt dat de ontwikkelaar van het onbebouwde perceel 
moet voorzien op eigen kosten in een lichten/camera systeem opdat het verkeer vertrekkende van de site 
op een verkeersveilige manier de Beukenhofstraat kan oprijden.  
Er wordt aan de raad voorgesteld de bemerkingen, aanvullingen, voorgestelde aanpassingen, wijzigingen 
en suggesties gesteld in de uitgebrachte adviezen te onderschrijven en een eindbeslissing te nemen in het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 24.1 KMO Mekeirleweg. 
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DEFINITIEF VASTGESTELD MET TOEVOEGING 
 
6.3. Wijziging algemeen gemeentelijk retributiereglement – hoofdstuk 11 – Ruimtelijke ordening   
De omgevingsvergunning vervangt en verenigt binnenkort de stedenbouwkundige vergunning en 
de milieuvergunning. 
Vanaf 23 februari kunnen omgevingsvergunningsaanvragen in principe al ingediend worden (in ieder geval 
voor “provinciale projecten”, projecten verbonden aan klasse 1-inrichtingen en “Vlaamse projecten”). 
 
Er werd een voorstel opgemaakt voor één retributiereglement voor de nieuwe 
omgevingsvergunningsdossiers, rekening houdend met de nieuwe toekomstige procedures. 
De retributie bestaat uit een deel per dossiertype en een deel per dossierstap, daarbij is ook een retributie 
opgenomen voor het (verplicht) digitaliseren door de gemeente van eventueel nog op papier ingediende 
dossiers (op die manier wordt ook aangemoedigd om digitaal in te dienen). 
 
De gemeenteraad kan het retributiereglement voor het behandelen van omgevingsvergunningsdossiers 
goedkeuren. 

EENPARIG GOEDGEKEURD MET TOEVOEGING ART.3 
 
Punt 7. Huisvesting 
7.1. Aanpassen  reglement  van 6 juli 2010 betreffende gemeentelijk register van leegstaande 
gebouwen en woningen  
Door het in werking treden van het decreet van 14 oktober 2016 ‘houdende wijziging van diverse decreten 
met betrekking tot wonen dd 23 december 2016, krijgen de lokale besturen volledige beleidsvrijheid met 
betrekking tot het registeren en bestrijden van leegstand.  Als gevolg van die beslissing worden de 
verplichtingen ter zake geschrapt in het decreet grond- en pandenbeleid en krijgen de lokale besturen de 
volledige beleidsvrijheid om zelf te bepalen welk beleid ze wensen te voeren en hoe ze daar invulling aan 
geven. 
Dit betekent dat de verplichting om een leegstandsregister bij te houden wordt geschrapt.  Aangezien de 
gemeenten niet meer verplicht zijn om een leegstandsregister bij te houden, valt ook de verplichting  weg 
om het leegstandsregister jaarlijks te actualiseren en Wonen-Vlaanderen vervolgens een update te 
bezorgen. 
Daarom wordt voorgesteld de beslissing van de gemeenteraad d.d. 6 juli 2010 houdende goedkeuring 
reglement gemeentelijk register van leegstaande gebouwen en woningen aan te passen en de procedure 
opname en schrapping + indicaties leegstand hierin vast te leggen. 
Aan de criteria zelf van het reglement wordt niets gewijzigd.  Verwijzingen naar verdwenen 
decreetsbepalingen werden uit het reglement gehaald. 

AANGEPAST 
 
7.2. Aanpassen reglement van 17 december  2013 houdende heffing op leegstaande woningen en 
gebouwen. 
Door het in werking treden van het decreet van 14 oktober 2016 ‘houdende wijziging van diverse decreten 
met betrekking tot wonen van 23 december 2016, krijgen de lokale besturen volledige beleidsvrijheid met 
betrekking tot het registeren en bestrijden van leegstand. Als gevolg van die beslissing worden de 
verplichtingen ter zake geschrapt in het decreet grond- en pandenbeleid.  
De uitzonderlijke gewestelijke leegstandsheffing en de minimumheffingen worden geschrapt.  
Er  wordt voorgesteld de beslissing van de gemeenteraad d.d. 17 december 2013 houdende goedkeuring 
reglement heffing op leegstaande gebouwen en woningen aan te passen en de tarieven belasting en 
vrijstellingen hierin vast te leggen (ongewijzigd).  
Verwijzingen naar verdwenen decreetsbepalingen werden uit het reglement gehaald. 

AANGEPAST 
 
Punt 8 . Internationale solidariteit 
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Bevestiging keuze door de stuurgroep van een partneroverheid om  een partnerrelatie mee op te 
bouwen. 
In het kader van de zoektocht naar een stedenband met een zustergemeente in Afrika heeft er op 18 
januari jl. met de stuurgroep een vergadering plaatsgevonden, waarop beslist werd, na grondige evaluatie, 
om met de gemeente Pèrèrè uit Benin een stedenband aan te gaan. De motivatie en de degelijkheid van 
het dossier van de gemeente Pèrèrè waren hierbij doorslaggevend.  
 
Het gemeentebestuur heeft als één van de actiepunten(.3.4.3.2). uit de meerjarenplanning het opbouwen 
van een duurzame band met een partneroverheid opgenomen en heeft hiervoor ook een budget ter 
beschikking onder de jaarbudgetrekening 0909-40/6490020 ten bedrage van 3500 euro 
Deze keuze werd besproken op de wereldraad van 14 februari 2017. 

EENPARIGE BEVESTIGING 
 
Punt 9. Sport 
9.1. Interlokale vereniging “Burensportdienst”: goedkeuren jaarverslag en jaarrekening 2016.  
Sedert 3 april 2007 maakt de gemeente Anzegem deel uit van de interlokale vereniging “Burensportdienst” 
samen met volgende andere gemeenten en steden  : Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Waregem, 
Wielsbeke en Zwevegem.  
 
Volgens artikel 15 en 16 van de overeenkomst van de interlokale vereniging “Burensportdienst” dient de 
rekening samen met het jaarverslag aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.  
De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraad gebeurt ter gelegenheid van de bespreking van het jaarverslag. 

EENPARIG GOEDGEKEURD 
 
9.2. Vaststellen tarieven: 

• sportkampen vanaf 2017 

• sportlessenreeksen 2017   
De Sportdienst biedt verschillende soorten sportkampen, sportlessen en sportreeksen aan voor 
verschillende doelgroepen, gebaseerd op de noden van bevolking. 
Bij het vastleggen van de tarieven wordt rekening gehouden met de kosten. 
 
Nieuwe tarieven: 
Sportsnacks: Een nieuwe sportreeks voor kleuters en kinderen van 1

ste
 tem 3

de
 leerjaar onmiddellijk na 

school (16u15 – 17u15) in Anzegem, Vichte en Ingooigem worden sportlessen gegeven. 
Tarief voor deze reeks is € 2 per les, zelfde tarief als een uur in de kinderopvang, dit om de drempel laag te 
houden. 
Sport workshops: Voor volwassenen zullen er workshops rond sportthema’s georganiseerd worden, vb: 
start to mountainbike, fietsonderhoud, … Tarief: € 5 per les. 
 
Aanpassing tarieven: 
Ijsschaatsen: tarief wordt aangepast van € 8,5 naar € 9, busmaatschappijen hebben hun tarieven 
verhoogd.  
 
Voor 2017 worden volgende tarieven voorgesteld: 
 
Sportkampen en sportactiviteiten: 

 Kamp 
halve dagen 

kamp  
volledige dagen 

Categorie Prijs 
week 
(5dagen) 

Prijs per 
dag  

Prijs 
week 
(5dagen) 

Prijs per dag 

Omni-sportkampen: 
Deelnemers krijgen tijdens het kamp allerlei 

 
€ 31,5 

 
€ 6,3 

 
€ 63 

 
€ 12,6 
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sporten aangeboden. 

Combi-sportkampen: 
Deelnemers krijgen sport in combinatie met 
andere activiteiten: knutselen, dans, optreden, 
uitstappen, … vb: circuskamp 

 
 
€ 39 

 
 
€ 7,8 

 
 
€ 78 

 
 
€ 15,6 

Thema-sportkampen: 
Deelnemers krijgen sport met een bepaald 
specifiek thema, dat tijdens de week meerdere 
keren terugkomt. Vb: avonturenkamp 

 
 
€ 44,5 

 
 
€ 8,9 

 
 
€ 89 

 
 
€ 17,8 

Internaatskamp: 
Deelnemers krijgen dagvullend programma en 
blijven één of meerdere dagen overnachten 
tijdens het kamp. 

   
€ 180 

 
€ 36 

 Prijs 3 dagen zonder 
overnachting 

Prijs 3 dagen met 
overnachting en maaltijd 

Driedaags kamp: 
Deelnemers krijgen dagvullend programma met 
avontuurlijke sporten. Indien met 
overnachtingen, zijn maaltijden ook inbegrepen. 

 
€ 63 
 
 

 
€ 126 
 
 

Zwemkamp: 
Zweminitiatie ism Zwevegem 

20 lessen Per les 
 

 

€ 150 € 7,5 

 
De volgende kortingen op de vastgestelde prijzen van sportkampen te voorzien:  

o Gezinskorting: bij meerdere inschrijvingen uit hetzelfde gezin, is er een korting van € 5 vanaf het 
2

de
 kind. (niet voor kamp met overnachting of driedaagse) 

o Korting bij deelname meerdere kampen: bij inschrijving voor meerdere kampen, in eenzelfde 
vakantieperiode, van hetzelfde kind, is er een korting van € 5. (niet voor kamp met overnachting of 
driedaagse) 

 
Deze tarieven worden niet geïndexeerd. 
Sportlessen en sportreeksen: 
 

 Leeftijd Per les/per 
reeks 

Abonnement Groot 
abonnement 

 
 
Sportacademie 

Kleuters en 
lager 

€ 30 / 10 
lessen 

€ 50 / 2 reeksen € 75 / 3 reeksen 
(volledig jaar) 

Korting vanaf 
2

de
 kind  

€ 25 / 10 
lessen 

€ 45 / 2 reeksen € 70 / 3 reeksen 

  Sportsnacks 
Kleuters en  
1

ste
 – 3

de
 lj 

€ 20 / 10 
lessen 

  

Yoga/fitbal/pilates Volwassenen € 6,5 / les € 55 / 10 lessen  

Fitreeksen: aerobic, zumba, … Volwassenen € 4 / les € 35 / 10 lessen 
 

 

Workshops rond sportthema Volwassenen 
en tieners 

€ 5 / les   

Gym / badminton Senioren € 20 / 10-
beurtenkaart 

 
 

 

Fietstochten Senioren € 1,5 / keer   
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Deze tarieven worden niet geïndexeerd. 

EENPARIG VASTGESTELD 
 
Punt 10. Jeugd 
Goedkeuren reglement toekennen projectmiddelen speelruimte – 2017. 
De Jeugddienst wil speelruimte in Anzegem aanpakken, verbeteren en vergroten. Naar aanleiding van de 
visietekst omrent speelruimte, werd een reglement opgesteld voor de toekenning van projectsubsidies 
zodat personen of verenigingen zelf speelruimte kunnen creëren, mits dat de materiaalkost door de 
gemeente gedragen wordt. 
Dit reglement is een toevoeging op de speelruimtevisie goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 juli 2016, 
meer bepaald artikel 3:  

6. Projectmiddelen voor aanleg publieke speelruimte voor verenigingen en scholen: maximum € 
1.500 per project, materiaal wordt door hen gekozen en wordt op vrijwillige basis geplaatst, de 
gemeente komt tussen in de materiaalkost. Er wordt gewerkt met een éénmalige open oproep voor 
projecten. 

Financiële impact: ja 
Ingecalculeerd in budget/meerjarenplanning: Ja 
Raming : €7.000 
Jaarbudgetrekening:  

Actie: A_1.2.1.3: Uitwerken realisatie speelruimteplan  
Beleidsitem: 0750-00: Jeugd - werking (algemeen) 
Algemene rekening: 2300000: Installaties, machines en uitrusting – gemeenschapsgoederen 

EENPARIG GOEDGEKEURD MET TOEVOEGING ART.6. 
 
Punt 11. Gemeentelijke Personeel 
Aanpassen arbeidsreglement:  

• toevoeging bijlage inzake wachtwoordenbeleid 

• technische aanpassingen. 
In de gemeenteraad van 14 juni I.I. werd het initieel informatieveiligheidsplan van de gemeente Anzegem 
goedgekeurd. Het initieel informatieveiligheidsplan bevat een omschrijving van onze huidige situatie inzake 
informatiebeveiliging, waaronder een aantal prioritaire risico’s die een bedreiging vormen voor onze 

Start to reeksen: 
(run, MTB, …) 

 
volwassenen 

 
€ 35/ reeks 

  

Sportuitstap halve dag. 
Vb: ijsschaatsen 

 
jeugd 

 
€ 9 

  

Sportuitstap volledige dag. 
Vb: ski of snowboard initiatie 

 
jeugd 

 
€ 38 

  

Sportuitstap voor tieners  
x-treme. 
Vb: ski en skydive 

 
tieners 

 
€ 58 

  

Sportuitstap voor tieners. 
-initiatie 
-omnisport 
-adventure 

tieners  
€ 10 
€ 15 
€ 20  

  

Korte activiteit voor senioren:  
Vb: les aquagym 

 
senioren 

 
€ 5 

  

Uitstap voor senioren, 
namiddagvullend programma 
Vb: volksspelen namiddag, 
bowling 

senioren € 10   

Sportelnamiddag  senioren € 8   
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informatieveiligheid. Aan elk van deze prioritaire risico’s werden dan ook enkele beheersmaatregelen 
gekoppeld die er op gericht zijn om onze zwakke punten binnen een aanvaardbare termijn weg te werken.  
Inmiddels werden enkele van de vooropgestelde beheersmaatregelen, die opgenomen zijn in het initieel 
informatieveiligheidsplan, verder geconcretiseerd. Op 4 oktober 2016 nam het College van Burgemeester 
en Schepenen kennis van enkele van die concrete maatregelen, waarvan het informatieveiligheidsteam 
beoordeelt dat zij onontbeerlijk zijn voor onze informatiebeveiliging en dus binnen korte termijn uitgevoerd 
dienen te worden. 
De invoering van een wachtwoordbeleid is één van deze beheersmaatregelen dat onontbeerlijk is voor 
onze informatieveiligheid. Wachtwoorden vormen immers een belangrijk aspect van de 
informatiebeveiliging. Ze zorgen er onder meer voor dat onbevoegden minder makkelijk toegang kunnen 
krijgen tot onze gemeentelijke informatie en informatiesystemen. Een gemakkelijk wachtwoord, evenals 
onduidelijke of niet gevolgde afspraken rond het gebruik van wachtwoorden, zijn een bedreiging voor de 
vertrouwelijkheid en integriteit van onze gemeentelijke informatie. Een goed wachtwoordbeleid is daarom 
erg noodzakelijk voor een lokaal bestuur. Steeds meer privacygevoelige gegevens worden online gedeeld 
en een zwak wachtwoordbeleid zorgt ervoor dat een organisatie de deur wagenwijd openzet voor duidelijke 
risico’s.  
Het informatieveiligheidsteam werkte vervolgens een wachtwoordbeleid uit dat voor advies voorgelegd 
werd aan het Managementteam op 13 oktober 2016 en op  2 februari 2017  en aan het HOC en BOC op 7 
februari 2017. Het Managementteam ging akkoord met het voorgelegde ontwerp. Het wachtwoordenbeleid 
wordt als bijlage toegevoegd aan het arbeidsreglement. Het is de bedoeling dat elke medewerker een  
verklaring onderschrijft waarin hij er zich toe verbindt het wachtwoordenbeleid na te leven. 
Ten behoeve van de beveiliging van informatiesystemen binnen ons bestuur, is dit wachtwoordenbeleid er 
op gericht hoe er met wachtwoorden omgegaan moet worden.  Dit omvat onder meer voorschriften inzake 
de opstelling van goede wachtwoorden, de geldigheid van wachtwoorden, de implementatie van goede 
wachtwoordprocessen voor het verstrekken en herinstellen van wachtwoorden en de manier waarop in de 
applicaties (software) wordt omgegaan met wachtwoorden. 
Naast de toevoeging van deze bijlage aan het arbeidsreglement, werd ook het arbeidsreglement zelf wat 
aangepast. Het betreft kleine wijzigingen zoals: 

• Aanpassing verwijzingen van antennepunt Vichte naar Bib Vichte 

• Aanpassing benaming recyclageparken in plaats van containerparken 

• Toevoeging van de nieuwe locatie administratie BKO 

• Verwijderen adressen voormalige loodsen  

• Verwijderen hervormingsrecht bij de beroepscommissie (wegens niet meer van toepassing) 

• Aanvulling van plaatsen verbandkisten 

• Aanpassing personen die eerste hulp bieden  

• Wijzigen leden vakbond 

• Aanduiding verkregen documenten bij onthaal die elektronisch zijn 

AANGEPAST 
 
Punt 12. Gemeentelijk Onderwijs 
Functie directeur gemeentelijk onderwijs: Vaststelling  

• functiebeschrijving (en profiel)  

• specifieke aanwervingsvoorwaarden. 

• samenstelling selectiecommissie 

• examenprogramma 
De directeur van de gemeentelijke lagere school diende op 23 december 2016 zijn ontslag in met ingang 
van 1 september 2017. Het is de bedoeling de aanwervingsprocedure op te starten om in de vervanging te 
voorzien.    
De functiebeschrijving, specifieke aanwervingsvoorwaarden, de samenstelling van de selectiecommissie 
en het examenprogramma dienen vastgesteld te worden vooraleer over te gaan tot vacantverklaring. 
Gunstig advies ABOC van 8 februari 2017. 

EENPARIG VASTGESTELD 
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Mededelingen 
Een mededeling 
 
Vragen van raadsleden 
1. Hoe komt het dat er nu meer facturen niet tijdig betaald worden dan bijvoorbeeld een jaar geleden?  
2. Vraag naar verduidelijking en juiste toedracht rond commotie in de sportraad rond verhuur containers 

aan een vereniging.  
3. Vraag naar stand van zaken  realisatie bijgebouw KLJ ingooigem. 
4. Op welke manier wordt er omgegaan met uitnodigingen naar gemeentebestuur? 
5. Wordt de ingevoerde voorrang van rechts in de zone begrensd door de Schellebellestraat, Sint-

Antoniusstraat, Pastoor Verrieststraat, de G. Gezellestraat en de N36, ook nog bekendgemaakt aan 
de weggebruiker via signalisatie? 

6. In december 2016 ging het college tweemaal op korte termijn eten in Bistro Biboo, éénmaal met 
gemeente Deerlijk en éénmaal zonder opgegeven reden. Welk was de gelegenheid voor dit laatste 
etentje?    

 
Namens de gemeenteraad 
 
 
Sonja Nuyttens Stephan Titeca 
Gemeentesecretaris Voorzitter 


