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Beknopt verslag gemeenteraad 

Zitting van: 28 maart  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, 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:   

  

Toevoeging punt bij hoogdringendheid: 
 
Besluit van de gouverneur dd 17.03.2017 houdende de berekening van de forfaitaire bijdragen in de 
kosten van de brandweer voor de jaren 2011 en 2012. Beslissing tot niet akkoord. 
 
Bij aangetekende brief van 20.03.2017 werd aan de gemeente het besluit van de provinciegouverneur 
betekend van 17.03.2017 houdende de berekening van de forfaitaire bijdragen in de kosten van de 
brandweer voor de jaren 2011 en 2012. 
Overeenkomstig artikel 10 § 3 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming 
beschikt het gemeentebestuur over een termijn van 40 dagen om hun akkoord hieromtrent over te maken 
aan de provinciegouverneur. 
 
Wil het gemeentebestuur haar standpuntinname tijdig overmaken aan de provinciegouverneur, dan dient zij 
dit punt in haar vergadering van vandaag, 28.03.2017 te behandelen. Immers de eerstvolgende 
gemeenteraad is pas ingepland op 09.05.2017, wanneer de termijn van 40 dagen reeds verstreken is. 
 
Overeenkomstig artikel 29 van het Gemeentedecreet van 25 juli 2005 wordt dan ook aan de gemeenteraad 
gevraagd of dit punt bij spoedeisendheid op de agenda van 28.03.2017 kan geplaatst worden. 
 
Punt 1. 
Goedkeuring verslag gemeenteraad 21 februari 2017. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 2. Algemene Zaken 
2.1. Raadscommissies  
2.1.1. Aanpassing samenstelling: 
2.1.1.1. Raadscommissie Financiën en Algemene Zaken   
2.1.1.2. Raadscommissie Ruimte   
2.1.1.3. Raadscommissie Mens   
2.1.1.4. Tuchtcommissie 
2.1.1.5. Deontologische Commissie   
Schepen Jolanta Kokoszko nam schriftelijk ontslag uit de gemeenteraadscommissies ‘Financiën en  
Algemene Zaken’, ‘Ruimte’ en ‘Mens’ (brief ontvangen op 1 maart 2017) en uit de Tuchtcommissie en 
Deontologische Commissie (brief van 14 maart 2017). Zij was in deze commissies vertegenwoordigd 
namens de gemeenteraadsfractie CD&V-Groen-Ok. 
Derhalve dient zij door deze fractie vervangen te worden in deze commissies. Op 1 maart 2017 diende de 
gemeenteraadsfractie CD&V-Groen-OK volgende akten van voordracht in. 

• Commissie Financiën en Algemene Zaken: Tine Temmerman 
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• Commissie Ruimte: Tine Temmerman 

• Commissie Mens: Tine Temmerman. 

• Tuchtcommissie: Stephan Titeca 

• Deontologische Commissie: Stephan Titeca. 
De raad kan akte nemen van de vervanging van Jolanta Kokoszko door Tine Temmerman in de   
raadscommissies Financiën en Algemene Zaken, Ruimte en Mens en door Stephan Titeca in de 
Tuchtcommissie en Deontologische Commissie. 

GOEDGEKEURD GEEN AKTE GENOMEN DOOR FRACTIE EENDRACHT VOOR 
WAT BETREFT PUNT 2.1.1.4. 
 
2.1.2. Vervangen voorzitter  
2.1.2.1. Commissie Financiën en Algemene Zaken 
2.1.2.2. Tuchtcommissie     
2.1.2.3. Deontologische commissie   
Schepen Jolanta Steverlynck-Kokoszko werd op: 

• 3 september 2013 aangeduid als voorzitter van de commissie Financiën en Algemene Zaken 

• 1 oktober 2013 aangeduid als voorzitter van de Tuchtcommissie 

• 16 september 2014 aangeduid als voorzitter van de Deontologische Commissie 
Ingevolge artikel 39 §4 van het gemeentedecreet kunnen de burgemeester of schepenen   geen voorzitter 
zijn van een gemeenteraadscommissie. 
De gemeenteraad dient dus uit de leden van de commissies (die niet tot het college behoren) een nieuwe 
voorzitter aan te duiden voor al de voormelde raadscommissies. 
In de Commissie Financiën en Algemene Zaken dient deze gekozen te worden uit volgende personen: 
Kim Delbeke, Davy Demets, Twighi Detavernier,   Dirk Tack, Tine Temmerman, Stephan Titeca, Maurice 
Vanmarcke 
Voor de Tuchtcommissie moet de voorzitter aangeduid worden uit volgende commissieleden: Greet 
Coucke, Kim Delbeke,  Davy Demets, Willy Demeulemeester, Eddy Recour en Stephan Titeca.    
en Voor de deontologische commissie:  Greet Coucke, Kim Delbeke,  Davy Demets,  Willy 
Demeulemeester,  Eddy Recour en Stephan Titeca. 

GOEDGEKEURD 
 
2.2. Intergemeentelijke samenwerking. 
2.2.1. Goedkeuring wijziging statuten Imog. 
Het gemeentebestuur ontving een schrijven d.d. 20 februari 2017 vanwege Imog waarbij dit 
intergemeentelijk samenwerkingsverband aangeeft zijn statuten te willen actualiseren in functie van het 
Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval. Deze statutenwijziging wordt opgenomen 
in de agenda van de algemene vergadering van 16 mei 2017.  Imog verstrekte een toelichting aan het 
college op 21 februari 2017. Verder worden de mandatarissen uitgenodigd op de infovergadering van 28 
maart 2017 van de intercommunales Fluvia-Imog-Leiedal-Psilon en WIV (tijdstip valt samen met de 
gemeenteraadszitting). 
In september 2016 werd door de Vlaamse regering het nieuwe ‘Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en 
gelijkaardig bedrijfsafval’  goedgekeurd. 
Het plan is de opvolger van het uitvoeringplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen 
2008-2015 (UMBHA) en het Uitvoeringsplan Gescheiden inzameling Bedrijfsafval van kleine 
ondernemingen.  
Het plan geeft invulling aan het Materialendecreet (Decreet 23/12/2011) en het uitvoeringsbesluit Vlarema 
(BVR 16/07/2013) door het samenvoegen van 2 uitvoeringsplannen die afliepen (UMBHA + 
bedrijfsafvalplan kleine ondernemingen) en houdt rekening met het Vlaamse regeerakkoord en EU-
regeling.  
Om voor de IMOG-regio invulling te geven aan het plan en om op intercommunaal niveau de doelstellingen 
van dit ambitieuze plan tegen 2020 te kunnen behalen, werd een IMOG-actieplan opgemaakt (zie 
dossier).  
Het doel van de opdrachthoudende vereniging moet bijgevolg worden geactualiseerd. 
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Voorgesteld wordt artikel 3 en artikel 4 aan te passen (tekst in het dossier en in beslissend gedeelte). 

VERDAAGD NAAR 9 MEI 2017 
 
2.2.2. Goedkeuring deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS 
conform artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
Het overlegorgaan heeft inmiddels haar activiteiten beëindigd en heeft met unanimiteit van stemmen de 
oprichtingsbundel goedgekeurd waarin de volgende documenten zijn opgenomen: 

• Een grondige motiveringsnota 

• Een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan 
verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van 
de dienstverlenende vereniging 

• Een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de 
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de 
controlemogelijkheden op de uitvoering 

• Een ontwerp van statuten. 
Het bundel bevindt zich in het dossier. 

GOEDGEKEURD 
 
2.3. Besluit van de gouverneur dd 17.03.2017 houdende de berekening van de forfaitaire bijdragen 
in de kosten van de brandweer voor de jaren 2011 en 2012. Beslissing tot niet akkoord. 
1.     Bij aangetekende brief van 19.12.2016 (ontvangen op 20.12.2016) deelde de provinciegouverneur 

een voorstel van definitieve eindafrekening van de omslag brandweerkosten (forfaitaire bijdragen 
brandweer) op basis van de wet van 31.12.1963 voor de jaarrekeningen 2011 en 2012 mee.  
 
De voorgelegde afrekening is de volgende. 
• Rekening 2011:    26.626,03 EUR 
• Rekening 2012:    26.181,52 EUR 
• Totaal te betalen:  52.807,55 EUR 
 
Blijkens art. 10 par. 4, 3° lid van de wet van 31.12.1963 betreffende de civiele bescherming beschikte 
de gemeenteraad over een termijn van zestig dagen om over het voorstel een gemotiveerd advies uit 
te brengen. 

 
2.     Op 24.01.2017 besliste de gemeenteraad betreffende het voorstel van definitieve afrekening van de 

forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 2011 en 2012 als volgt: 
“Art. 1: Neemt kennis van de brief van 19.12.2016 (ontvangen op 20.12.2016) uitgaande van de 
provinciegouverneur met voorstel van de definitieve eindafrekening van de omslag brandweerkosten 
(forfaitaire bijdragen brandweer) op basis van de wet van 31.12.1963 voor de jaarrekeningen 2011 en 
2012. 
Art. 2: Oordeelt dat het voorstel integraal en manifest onwettig is. 
Art. 3: Adviseert onder alle voorbehoud van rechten en zonder enige nadelige erkentenis de afrekening 
in haar geheel ongunstig. 
Art. 4: Geeft opdracht tot kennisgeving van deze beslissing aan de provinciegouverneur. 
Art. 5: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in 
het gemeentedecreet van 15.05.2015 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het 
algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten.” 

 
3.     De beslissing van de gemeenteraad werd bij aangetekend schrijven op 31.01.2017, aan de 

provinciegouverneur toegestuurd. 
 
4.     Bij aangetekende brief van 20.03.2017 werd aan de gemeente het besluit van de provinciegouverneur 

betekend van 17.03.2017 houdende de berekening van de forfaitaire bijdragen in de kosten van de 
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brandweer voor de jaren 2011 en 2012. Blijkens het beschikkend gedeelte, werd in dit besluit als volgt 
beslist: 
“Art.1: De voorlopige staten van de afrekening van de brandweerkosten voor de jaren 2011 en 2012 
zoals overgemaakt bij gemotiveerde brief van 19 december 2016 aan de bij de omslag betrokken 
gemeentebesturen worden hierbij bevestigd. 
Art.2: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Minister van Binnenlandse Zaken met het 
oog op de goedkeuring waarvan sprake in artikel 10 § 5 van de wet van 31 december 2013 betreffende 
de civiele bescherming. 
Art.3: Een afschrift van dit besluit wordt ter kennis gebracht van de betrokken gemeentebesturen, die 
op grond van artikel 10 § 3 van de wet van 31 december 1963 betreffend de civiele bescherming over 
een termijn van 40 dagen beschikken om hun akkoord over te maken.” 
De gouverneur motiveert zijn besluit van 17.03.2017, samengevat, als volgt: 

·         Voor wat de bepaling van het aandeel van de in aanmerking komende kosten ten laste van 
de gemeenten-groepscentra betreft, is hij van oordeel dat de berekening wettelijk en billijk is 
omdat ze door de minister werd goedgekeurd. 

·         Verder parafraseert de gouverneur zijn eerdere beslissing van 19.12.2016 die aan de 
beslissing van de gemeenteraad van 17.01.2017 ten grondslag lag. 

·         Wat betreft het ontbreken van concrete berekeningscijfers in zijn beslissing van 19.12.2016 
meent de gouverneur dat de gemeente maar ter plaatse het dossier had moeten komen inzien 
of er een kopie van hebben gevraagd.  De gouverneur stelt letterlijk “De omvang van het 
dossier laat niet toe dit op enigerlei wijze mee te sturen met het voorstel, waardoor de 
motivering van de bestuurshandeling hierdoor dan ook niet werd aangetast”. 

·         De gouverneur verwijst ook naar het hierna vermelde arrest van het Grondwettelijk Hof. 
 
5.     De stad Ieper heeft bij het Grondwettelijk Hof een verzoekschrift ingediend tot nietigverklaring van art. 

14 van de wet van 09.11.2015 houdende diverse bepalingen binnenlandse zaken (B.S. 30.11.2015) 
luidend als volgt: 
“Artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, wordt aldus 
uitgelegd dat de wijzigingen die werden ingevoerd in de wet van 31 december 1963 betreffende de 
civiele bescherming door de wet van 14 januari 2013 tot wijziging van de wet van 31 december 1963 
worden toegepast vanaf hun datum van inwerkingtreding, zijnde 17 februari 2013, op de beslissingen 
die de provinciegouverneurs genomen hebben met betrekking tot de definitieve verdeling van de in 
aanmerking komende kosten gemaakt door de gemeenten-groepscentra sinds 1 januari 2006.” 
In deze procedure heft het Grondwettelijk Hof op 17.02.2017 een uitspraak gedaan. 
Het Grondwettelijk Hof heeft het beroep tot nietigverklaring verworpen. 
Het arrest van het Hof is niet te begrijpen. 
Het Hof is nu van oordeel dat de wetswijziging van 14.01.2013 altijd tot doel heeft gehad om bijdragen 
te kunnen vaststellen en innen vanaf 2006, daar waar het Hof in een procedure tegen de wet van 
14.01.2013 in een arrest van 19.09.2014 stelde dat de wet niet strijdt met het rechtszekerheidsbeginsel 
omdat – volgens het Hof – de wet pas tien dagen na zijn bekendmaking van kracht werd.   
Nu art. 14 van de wet van 09.11.2015 precies werd gestemd om de federale overheid toe te laten er 
zich van te bedienen in hangende procedures die expliciet vertrokken van de niet-retroactieve werking 
van de wet van 14.01.2013 kan niet anders dan worden besloten dat art. 14 van de wet van 
09.11.2015 wél een onterechte retroactieve werking heeft. 
Tegen het arrest van het Grondwettelijk Hof staat geen rechtsmiddel open. 
Het arrest laat echter wel de argumentatie op grond van o.a. een gebrekkige motivering onverlet. 

 
6.     Het Hof van Beroep te Gent heeft op 09.03.2017 in de zaak van de stad Menen en de gemeenten 

Kuurne, Zwevegem en Anzegem tegen de Belgische Staat aan deze laatste verbod opgelegd om, tot 
zolang er geen eindarrest is geveld, voor de dienstjaren 2012 en 2013 (jaarrekeningen 2011 en 2012) 
enige bijdrage in de kosten van de brandbeveiliging af te nemen van de lopende rekening van deze 
stad en gemeenten op grond van art. 10 van de wet van 31.12.1963 betreffende de civiele 
bescherming. 
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Het verbod van afname in het tussenarrest is in algemene bewoordingen gesteld en geldt tot het 
eindarrest in deze burgerlijke procedure. Intussen moet ook de Raad van State nog arrest vellen over 
de betwiste definitieve afrekeningen. 

 
7.     Blijkens art. 10 par. 3 van de wet van 31.12.1963 betreffende de civiele bescherming beschikt de 

gemeenteraad nu, aansluitend aan de beslissing van de gouverneur, over een termijn van 40 dagen 
om al dan niet zijn akkoord te hechten aan de definitieve afrekening van de forfaitaire bijdragen 
brandweer voor de jaren 2011 en 2012. 

 
8.     Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor zich andermaal niet akkoord 

te verklaren op volgende gronden: 
 

8.1. De gouverneur erkent in zijn beslissing, minstens impliciet de toepasselijkheid van de wet van 
29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 
Uiteraard moet deze wet dan ook correct worden toegepast. Dit is, noch in het besluit van 
19.12.2016, noch in het besluit van 17.03.2017, het geval. Telkens wordt de wet geschonden. 
 

8.2. Vooreerst dient te worden vastgesteld dat in het besluit van de gouverneur geen enkele repliek 
kan worden gevonden op het argument van de gemeenteraad nopens het onwettig karakter van de 
beslissingen van de gouverneur over de jaren 2011 en 2012 nu deze beslissingen steunen op een 
brief van de minister van Binnenlandse Zaken die zelf onwettig is doordat hij buiten het wettelijk 
kader en in strijd met de bevoegdheid van de wetgever bij de berekening na te leven voorwaarden 
toevoegt.  Beslissingen die steunen op een onwettige grondslag kunnen onmogelijk afdoende 
gemotiveerd zijn zoals de wet van 29.07.1991 nochtans vereist. 
Evenmin is in het besluit van de gouverneur van 17.03.2017 enig formeel verwoord motief te 
vinden waarom, in strijd met de formele tekst van art. 10 par. 3 van de wet van 31.12.1963, enkel 
rekening zou dienen te worden gehouden met het bevolkingscijfer en het kadastraal inkomen.  
Nergens wordt in het besluit aangegeven hoe en waarom lokale en regionale omstandigheden niet 
mee in rekening moeten zouden worden gebracht.  Op die wijze is het besluit van de gouverneur 
van 17.03.2017 andermaal niet afdoende gemotiveerd.  Het besluit geeft immers niet formeel aan 
hoe in casu lokale en regionale omstandigheden niet relevant zouden kunnen zijn. 
 

8.3. De argumentatie van de gouverneur onder 3.4. van zijn besluit van 17.03.2017 kan evenmin 
worden gevolgd. 
De gouverneur is blijkbaar van oordeel dat in casu in zijn beslissingen geen concrete berekeningen 
of concrete berekeningscijfers zouden moeten worden opgenomen – minstens ook niet uit eigen 
beweging zouden moeten worden bijgevoegd en gekoppeld aan het besluit  - omdat “de omvang 
van het dossier … niet toe (laat) dit op enigerlei wijze mee te sturen met het voorstel, waardoor de 
motivering van de bestuurshandeling hierdoor dan ook niet werd aangetast”. 
Naar het oordeel van de gouverneur zorgt het recht op passieve openbaarheid ingevolge de wet 
van 11.04.1994 betreffende de openbaarheid van bestuur er ook voor dat in casu de wet van 
29.07.1991 niet kan worden geschonden. 
Dergelijke redenering raakt echter kant noch wal. 
 
8.3.1.     De wet van 29.07.1991 en de wet van 11.04.1994 zijn twee naast elkaar staande wetten 

die elk een afzonderlijk (grond)recht verder uitvoeren/instellen.  
Daarmee is echter nog niet gezegd dat de mogelijkheid die zou bestaan in de ene wet (de 
mogelijkheid inzage en afschrift te vragen van stukken in het kader van de wet van 
11.04.1994), de administratieve overheid (hier de gouverneur) zou ontslaan van de 
naleving van de formele motiveringsverplichting voorgeschreven door de andere wet (de 
wet van 29.07.1991). 
Artikel 4 van de wet van 29.07.1991 stelt op limitatieve wijze de vier uitzonderingsgronden 
voor de formele motivering: de uitwendige veiligheid van de Staat, de verstoring van de 
openbare orde, de vereiste eerbied voor het privéleven en de zwijgplicht.   
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Nergens leest men echter in deze limitatieve lijst dat de mogelijke toepasbaarheid van de 
wetgeving openbaarheid van bestuur de formele motiveringsverplichting opgenomen in de 
wet van 29.07.1991 buiten werking zou stellen.  Nochtans is het dat wat de gouverneur in 
zijn argumentatie stelt. 
Nochtans echter is de rechtsleer het erover eens dat de uitzonderingen uit de wet van 
29.07.1991 limitatief zijn, niet kunnen worden aangevuld en restrictief moeten worden 
geïnterpreteerd (zie bv. I. OPDEBEECK en A. COOLSAET, “Formele motivering van 
bestuurshandelingen”, Administratieve rechtsbibliotheek, die Keure, 2013, p. 92, nr. 23).  
De redenering van de gouverneur strijdt met dit principe aangezien de gouverneur, op een 
totaal onwettige wijze, een bijkomende uitzonderingsgrond toevoegt.  De toepasselijkheid 
van de wet van 11.04.1994 zou namelijk het bestuur ontslaan van de naleving van de wet 
van 29.07.1991.  Uiteraard is dit, zoals hiervoor aangetoond, niet het geval. 
 

8.3.2.     De gouverneur vindt in zijn argumentatie ook nog een tweede bijkomende en onwettige 
uitzondering op de wet van 29.07.1991 uit, met name dat in omvangrijke (en ingewikkelde) 
dossiers concrete berekeningen en cijfers geen deel uitmaken van de formele motivering 
van een te nemen beslissing.  
Dergelijke redenering strijdt vooreerst, opnieuw, met het limitatief karakter van de 
uitzonderingsbepalingen van art. 4 van de wet van 29.07.1991. 
Bovendien staat dergelijke redenering ook haaks op de vereiste van art. 3 van de wet van 
29.07.1991 waaruit blijkt dat de motivering “afdoende” dient te zijn.   
Het begrip “afdoende” houdt precies in dat bij beslissingen die aan de wet formele 
motivering onderworpen zijn, de motivering evenredig met het belang van de beslissing 
dient te zijn, lees: de motivering grondiger dient te zijn indien het een beslissing met een 
aanzienlijk (financieel) belang betreft zoals in casu.  Hetzelfde gaat ook op voor niet voor 
de hand liggende beslissingen, lees: ingewikkelde beslissingen genomen op basis van 
omvangrijke dossiers (eveneens zoals in casu).  Ingewikkelde en niet voor de hand 
liggende beslissingen moeten nog des te beter en grondiger formeel worden gemotiveerd. 
Met zijn argumentatie zet de gouverneur echter de gehele zin van het begrip “afdoende” uit 
de wet van 29.07.1991 op zijn kop aangezien hij, totaal ten onrechte, beweert dat hoe 
omvangrijker en ingewikkelder een dossier is, hoe minder moet worden gemotiveerd daar 
waar precies een sterk doorgedreven motivering de bestuurde in de mogelijkheid zou 
moeten stellen de motieven in de beslissing zelf te lezen. 
 

8.4. De gouverneur moet de verdere procedure inzake de inning voor de betrokken bijdrage op basis 
van de jaarrekeningen 2011 en 2012 in de gehele provincie ook minstens tijdelijk schorsen omwille 
van het tussengekomen arrest van het Hof van Beroep te Gent (zie hiervoor). 
Dit arrest verbiedt de gouverneur op grond van art. 10 van de wet van 31.12.1963 betreffende de 
civiele bescherming voor de dienstjaren 2012 en 2013 (jaarrekeningen 2011 en 2012) enige 
bijdrage in de kosten van de brandbeveiliging af te nemen van de lopende rekening van de stad 
Menen en de gemeenten Kuurne, Zwevegem en Anzegem, tot zolang er geen eindarrest is geveld. 

 
Elke grond hiervoor aangehaald volstaat op zich om te komen tot een niet goedkeuring van de beslissing 
van de gouverneur van 17.03.2017. 
 
Overeenkomstig artikel 57 par. 3, 9° en 193 behoort het instellen van rechtsvorderingen tot de 
bevoegdheid van het college.  Het college deelt de gemeenteraad mee dat het zich alle rechten 
voorbehoudt  om, mocht de minister de beslissing van de gouverneur van 17.03.2017 goedkeuren, zo 
nodig bijkomende rechtsvorderingen in te stellen. 
 
Overeenkomstig de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het zuinigheidsbeginsel 
dat een behoorlijk beheer van de gemeentelijke financiën voorschrijft, behoort de gemeente via haar 
bevoegde organen haar rechten te laten gelden.   

GOEDGEKEURD 
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Punt 3. Patrimonium en Dorpskernverfraaiing 
3.1 Goedkeuren reglement verkoop gemeentelijke roerende goederen 
Om de verkoop van  roerende goederen die de gemeente onderhands wenst te verkopen op een correcte 
wijze te laten verlopen, wordt voorgesteld een passende procedure door de gemeenteraad te laten 
goedkeuren. 

GOEDGEKEURD 
 
3.2. Bouw gezamenlijke zwembadinfrastructuur Anzegem-Deerlijk: goedkeuren wijze van gunnen en 
bestek. 
De gemeenteraad keurde in zitting van 13 september 2016 het plan van aanpak goed. Daarin wordt 
beschreven dat de Design en Build-benadering toegepast wordt om een firma aan te stellen die het 
zwembad zal bouwen.  Het is in dit kader dat het bestek ‘Aanstellen van een partner voor het ontwerp en 
de bouw van een nieuw intergemeentelijk zwembad op de site Ommersheimplein te Vichte’ opgemaakt 
werd. Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure met voorafgaande Europese bekendmaking (zoals 
opgenomen in het plan van aanpak). 

GOEDGEKEURD MITS TOEVOEGING VAN EEN SPRINGPLANK ALS OPTIE AAN 
HET BESTEK EN MITS DE MEERKOST DIE HIERAAN VERBONDEN IS BINNEN DE 
FINANCIËLE KRIJTLIJNEN KAN BLIJVEN. 
 
3.3. Opheffen gemeenteraadsbesluit van 1 april 2008 (en latere wijzigingen) inzake reglement 
bebloemingswedstrijd en goedkeuring nieuw reglement bebloemingswedstrijd met ingang van 1 
april 2017. 
Onder het motto ‘Breng wat meer groen in je gemeente’ organiseert de gemeente jaarlijks een 
bebloemingswedstrijd. Met succes, want ieder jaar zijn er toch zo’n 100 deelnemers. Door deze actie ziet 
Anzegem er tijdens de zomermaanden er net dat ietsje fleuriger en groener uit.  
Voorgesteld wordt om de wedstrijd  nu ook open te trekken naar (landbouw)bedrijven en daarom wordt een 
extra categorie toegevoegd. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 4. Mobiliteit 
Aanleg fietspaden langs de N382 tussen Anzegem en Kaster. Goedkeuren bestek. Aanstellen 
ontwerper. Goedkeuren wijze van gunnen.  
Bestek “N382 Anzegem – aanleg van fietspaden tussen Anzegem en Kaster (km. 2.912 tot km. 0) – 
studieopdracht”, opgemaakt in overleg met de diensten van het Vlaams Gewest. De 
samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat de gemeente het ereloon moet betalen dat overeenkomt met 
o.a. de kosten voor de aanleg van voetpaden, straatmeubilair en groen. Op basis van een ruwe inschatting 
van € 100.000 hiervoor, zou het gemeentelijk aandeel in de studiekosten ontwerper ongeveer € 5.880 incl. 
btw bedragen. Wijze van gunnen: open offerteaanvraag. 

GOEDGEKEURD 
  
Punt 5. Nutleidingen 
Nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.  Goedkeuring. 
In 2001 stelden de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN) en de Vereniging van Vlaamse Steden 
en Gemeenten (VVSG) een code voor infrastructuur - en nutswerken langs gemeentewegen op met 
afspraken tussen de nutsbedrijven en gemeenten voor werken in het openbaar domein. Ondertussen 
groeide vanuit de ervaringen op het terrein de vraag naar actualisatie van de code. Daarom actualiseerden 
de VVSG en de VRN de code van 2001, te Anzegem onderschreven in zitting gemeenteraad van 6 mei 
2002. De nieuwe, geactualiseerde ‘Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen’ 
(referentie: OW d16-043 v20161018def code voor werken langs gemeentewegen – code nuts) werd 
opgemaakt door de VVSG en de VRN. 

GOEDGEKEURD 
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Punt. 6. Huisvesting en Wonen 
Goedkeuring  subsidieaanvraag voor het intergemeentelijk samenwerkingsverband Anzegem-
Waregem-Spiere-Helkijn  
Het gemeentebestuur van Anzegem heeft de intentie om met de gemeentebesturen van Waregem en 
Spiere-Helkijn intergemeentelijk samen te werken rond wonen. Hiertoe zullen de drie gemeentebesturen 
een subsidieaanvraag indienen bij Wonen Vlaanderen in het kader van het subsidiebesluit voor 
intergemeentelijke projecten ter onderstuening van het lokaal woonbeleid dat de Vlaamse Regering op 8 
juli 2016 goedkeurde. Intercommunale Leiedal treedt op als dienstverlenende vereniging binnen het 
project. 
In 2016 vonden hieromtrent verkennende gesprekken plaats tussen de verschillende gemeenten. De 
subsidieaanvraag werd eind 2016 opgemaakt en begin 2017 besproken met Wonen Vlaanderen. Tegen 
eind maart 2017 zal de aanvraag ingediend worden bij Wonen Vlaanderen. 
Er wordt voorzien om de subsidiëringsperiode aan te vangen op 1 oktober 2017. De einddatum van het 
project is in het besluit van de Vlaamse regering bepaald op 31 december 2019. 
De IGS BeterWonen zal samenwerken rond de vier doelstellingen zoals bepaald in het subsidiedossier, 
namelijk: 

• Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod 

• Werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving 

• Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen 

• Ondersteunen van de lokale private huurmarkt 
Om de verschillende doelstellingen te realiseren, maken verschillende activiteiten deel uit van het project. 
Het activiteitenpakket bestaat enerzijds uit verplichte activiteiten die in het besluit van de Vlaamse 
Regering zijn opgenomen. Anderzijds worden ook aanvullende activiteiten opgenomen. Deze aanvullende 
activiteiten leveren extra subsidies op. 
De subsidie wordt berekend op basis van een puntensysteem. Indien Wonen Vlaanderen het volledige 
subsidiedossier goedkeurt, dan zal per jaar een subsidie van ongeveer 120.000 euro worden toegekend. 
De verschillende acties zullen opgenomen worden door een coördinator, een technisch medewerker en de 
loketbediendes van de drie gemeenten. De coördinator wordt nieuw aangeworven en tewerkgesteld door 
Leiedal. 
Het komt aan de gemeenteraad toe om de subsidieaanvraag goed te keuren. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 7. Communicatie 
Aanpassen algemeen gemeentelijke retributiereglement (hoofdstuk 1 – relatiegeschenken): 
toevoeging tarief  voor de verkoop van herbruikbare boodschappentassen. 
Bij de lancering van de nieuwe huisstijl, in 2009, kon iedere Anzegemnaar een gratis herbruikbare 
boodschappentas krijgen. Daarnaast werd er ook eentje meegegeven aan de nieuwe inwoners.  Dit deden 
we vooral om de Anzegemnaar goed vertrouwd te maken met het nieuwe logo. De voorraad 
boodschappentassen is nu opgebruikt, maar toch is er nog veel vraag naar zo’n tas. Daarom besliste het 
schepencollege om opnieuw herbruikbare boodschappentassen voorzien van het gemeentelijk logo   laten 
vervaardigen. Deze tassen kunnen gratis aan de nieuwe inwoners gegeven worden of als relatiegeschenk 
gebruikt worden. Wie dat wenst kan zo’n tas ook aan een redelijke prijs kopen. Met deze herbruikbare 
boodschappentas wordt het ‘merk’ Anzegem in het straatbeeld gebracht en wordt ook nog eens het 
milieuvriendelijk winkelen gestimuleerd en de afvalberg verkleind. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 8. Ruimtelijke Ordening 
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Bouvelobos, Hemsrode en steilrand Moregem 
De Vlaamse Regering keurde op 23 december 2016 het ontwerp RUP ‘Bouvelobos, Hemsrode en 
Steilrand Moregem’ voorlopig goed.  Het GRUP wordt opgemaakt ingevolge de beslissing van de Vlaamse 
Regering op 7 december 2001 houdende de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische 
structuur in uitvoering van de bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het plan gaat over 
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een gebied van ca. 1.300 ha en omvat het gebied tussen Anzegem, de Heuntjeshoek met Tjammelsvijvers, 
Wortegem en Gijzelbrechtegem, alsook de beekvallei van de Vosbeek-Watermolenbeek tussen de 
Oudenaardseweg en de Heerbaan tot aan Oudenaarde. In dat gebied liggen het kasteeldomein van 
Moregem, het Bouvelobos en het kasteeldomein van Hemsrode. 
Het RUP zorgt ervoor dat de bossen van Hemsrode verbonden worden met het Bouvelobos. Dat is nodig 
om aan de Europese natuurdoelen te voldoen. Daarvoor wordt ca. 100 ha agrarisch gebied omgezet naar 
natuurgebied. Het plan vrijwaart daarnaast ca. 1000 ha agrarisch gebied voor de beroepslandbouw. 
Het plan zet tegelijk de ankerplaats ‘Bouvelo en Hemsrode’ uit de vastgestelde landschapatlas om in een 
erfgoedlandschap. Het gave landschap op de waterscheidingskam Schelde-Leie met open kouters en 
kenmerkende vergezichten op de Scheldevallei wordt gevrijwaard van bebouwing door de aanduiding van 
bouwvrije zones. De sites van de kasteelparken van Hemsrode en Moregem krijgen een bestemming als 
‘gemengd openruimtegebied met cultuurhistorische waarde’ en specifieke stedenbouwkundige 
voorschriften die het kader bieden voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen rekening houdend met de 
erfgoedwaarde. 
De Vlaamse Regering onderwerpt het ontwerpplan aan een openbaar onderzoek van 21 februari 2017 tot 
21 april 2017. Op 16 maart 2017 ging een informatievergadering voor de bevolking door in het 
gemeentehuis van Wortegem-Petegem. 
Er wordt gevraagd aan de gemeenteraad om het ontwerp GRUP te adviseren. 

GOEDGEKEURD MITS HERFORMULERING ARTIKEL 1 ALS VOLGT:  
HET ONTWERP VAN GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 
‘BOUVELOBOS, HEMSRODE EN STEILRAND VAN MOREGEM POSITIEF TE 
BENADEREN OP GEBIED VAN DE DOELSTELLING MAAR   DE EFFECTIVITEIT ER 
VAN IN TWIJFEL TE TREKKEN. EEN INRICHTINGSNOTA DAT BIJ HET RUP KAN 
WORDEN TOEGEVOEGD ZOU DE CONCRETE INVULLING VAN DE RUIMTE 
KUNNEN BEPALEN (IN HET BIJZONDER DE BOSUITBREIDING EN 
NATUURVERBINDINGSGEBIEDEN), MET BV. AANDUIDING VAN DE 
VOORKEURZONES VOOR NIEUWE BEBOSSING EN DE AANLEG VAN KLEINE 
LANDSCHAPSELEMENTEN OF ANDERE NATUURVERBINDINGSMAATREGELEN, 
BEPALINGEN ROND HET VOORKOOPRECHT VOOR GEWEST OF PROVINCIE, 
BEPALINGEN ROND DE STIMULERENDE MAATREGELEN VOOR 
BOSUITBREIDING EN NATUURVERBINDING… 
 
Punt 9. Sport 
Organisatie loopwedstrijd Dwars door Grijsloke 26 augustus 2017: toekennen logistieke 
ondersteuning. 
Sedert jaar en dag vraagt en ontvangt de loopclub Dwars door Grijsloke logistieke ondersteuning van het 
gemeentebestuur. Deze bestaat uit: 

• Nadars, vlaggen en vlaggenmasten plaatsen en weghalen: inzet van 2 arbeiders, 2 dagen telkens 
4u � 480 euro + huurprijs feestmateriaal 

• Gras maaien en ledigen afvalbakken (wordt meegenomen in de vaste ronde, dus geen extra kost) 

• Opbouw en afbraak terras en plaatsen ksa-tent: 2 arbeiders,2 dagen telkens 4u � 480 euro 
De totale logistieke ondersteuning kan gewaardeerd worden op minstens 960 euro (zonder het te huren 
feestmateriaal).   
Verder werd er in het verleden, via het toenmalige subsidiereglement Toerisme en Promotie, elk jaar ook 
nog een geldelijke ondersteuning van 250 euro gezien (sport). 
Aangezien dit de grootte-orde overschrijdt zoals voorzien in het kadersubsidiereglement van 17 mei 2016, 
valt de toekenning van deze betoelaging in natura en geld  onder de bevoegdheid van de gemeenteraad. 
Gunstig advies Sportdienst van 3 maart  2017. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 10. Jeugd 
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10.1. Aanpassing toelagereglement jeugdverenigingen   
De jeugdraad stelt vast dat de lokalensubsidie niet genoeg impact heeft op de jeugdverenigingen. Het 
lokaal van sommige verenigingen   blijft er onhygiënisch bij liggen, ook al worden ze minder goed gescoord 
op de lokalencontroles. Daarom stelt de jeugdraad voor het subsidiereglement aan te passen zodat er 
hopelijk meer aandacht is voor orde, netheid en hygiëne in de jeugdlokalen. 
Er wordt voorgesteld om bij iedere controle (4 maal per jaar) een ranking op te maken waarbij de eerste, 
tweede en derde een financieel voordeel zullen ervaren. De berekeningswijze bevindt zich in het dossier. 
De jeugdraad zorgt voor uitbetaling van deze toelage. De beoordelingslijst werd geactualiseerd. ‘Punt 4. 
Aanwending van de toelage’  werd geschrapt. 
Daarnaast werden ook enkele andere aanpassingen gedaan in het subsidiereglement, zie geel 
gemarkeerde delen in de bijlage, mee rbepaald een toevoeging omtrent aanwezigheid in de jeugdraad (bij 
deeltje ‘algemeen’) en een aanvulling bij iedere toelage dat de budgetten bepaald worden in het jaarplan.  
XII. subsidies jeugdhuis wordt geschrapt, wegens een apart subsidiereglement, alsook de twee bijlagen 
(voorbeeld jaarplan & beoordelingslijst) omdat deze reeds in het reglement zelf vervat zitten. 

GOEDGEKEURD 
 

10.2. Jeugdhuis: 
10.2.1. Tijdelijk subsidiereglement (voor 2017) 
10.2.2. Permanent subsidiereglement (vanaf 2018) 
De jeugdraad voorziet voor het jeugdwerk subsidies. Het jeugdhuis is vanaf heden aangesloten bij de 
jeugdraad en is dus een erkende jeugdvereniging. Het jeugdhuis heeft recht op subsidies, zoals voorzien in 
het jaarplan 2017 en zoals vermeld in het huidige subsidiereglement. Maar hun werking past niet binnen dit 
reglement voor jeugdverenigingen. Een apart reglement voor het jeugdhuis is noodzakelijk. 
Gezien het jeugdhuis een boekhouding moet voorzien om als vzw te kunnen werken, wordt bij hen met een 
ander boekjaar gewerkt dan het werkjaar van de jeugdverenigingen.  
De jeugdraad stelt voor om voor het jaar 2017 met een tijdelijk reglement te werken gezien het jeugdhuis 
nog geen activiteiten en dergelijke kan opgeven voor het werkjaar 2016.  
Vanaf werkjaar 2018 kunnen ze, aan de hand van verschillende voorwaarden, jaarlijks subsidies krijgen 
van de jeugdraad dit volgens het reglement voor het jeugdhuis. 
De jeugdraad adviseerde beide reglementen gunstig op de Algemene Vergadering van 5 februari 2017. De 
jeugdraad zorgt voor uitbetaling van deze toelage. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 11. Internationale Solidariteit  
Goedkeuren toekenning van 1000 euro  aan Caritas ten behoeve van de hongersnood in Zuid-
Soedan. 
In Zuid Soedan is de hongersnood uitgeroepen. Circa 100.000 mensen dreigen van honger te sterven door 
oorlog en de ingestorte economie. Nog eens 1 miljoen mensen staan op de rand van hongersnood. Circa 5 
miljoen mensen hebben dringend nood aan voedsel- en landbouwhulp. 
Het gebied Unity State in het noorden is er het ernstigst aan toe: mensen sterven er nu al van de honger. 
De situatie is nog nooit zo urgent geweest sinds de gevechten meer dan drie jaar geleden uitbraken. Meer 
dan 1 miljoen kinderen zijn ernstig acuut ondervoed. Als deze kinderen niet snel bereikt worden, 
zullen velen sterven.   
Dit voorstel kwam niet aan bod in de laatste wereldraad, doch is het resultaat van een e-mailsessie binnen 
de leden van deze adviesraad (zie dossier). 

AMENDEMENT: IPV AAN CARITAS WORDT DE ONDERSTEUNING OVERGEMAAKT 
AAN CONSORTIUM 12-12 
 
Punt 12. Onderwijs 
Mobiel verkeerspark: goedkeuren aanpassing reglement voor het gratis gebruik door scholen. 
Om de kinderen optimaal te laten kennismaken met de verkeersregels, kocht de gemeente een mobiel 
verkeerspark aan voor de Anzegemse scholen. Door het gratis gebruik van het verkeerspark kunnen de 
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scholen hun leerlingen laten oefenen om in het verkeer sterker te staan. De raad keurde op 12 juli 2016 
een reglement goed. 
De vrijetijdsdiensten zijn echter vragende partij om ook dit verkeerspark uit te stallen en te gebruiken bij 
hun activiteiten, bijvoorbeeld op de buitenspeeldag. Het reglement kan aangepast worden zodat de 
gemeentelijke diensten het mobiel verkeerspark kunnen gebruiken mits toezicht/begeleiding op de 
kinderen en mits het gebruik van het mobiel verkeerspark pedagogisch wordt gekaderd. 
Besproken en goedgekeurd in Bonanza op 30 januari 2017. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 13. Agendapunten gevraagd door raadsleden 
Aanstelling van een deskundige voor het onderzoeken van de verkeersmogelijkheden rond 
Brouwerij Verhaeghe en beleggen van een informatievergadering voor de omwonenden. 
Op 31-01-2017 heeft Brouwerij Verhaeghe een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor 
technische werken of terreinaanlegwerken,  namelijk de wijziging van de rijrichting voor toegang tot de 
brouwerij:  
 

 

Deze zaak kent reeds een lange historiek: 
   * op 23-08-2012 heeft Brouwerij Verhaeghe een aanvraag tot stedenbouwkundige  
      vergunning ingediend voor het bouwen van een magazijn en het slopen van een  
      oude loods; het vrachtverkeer zou oprijden langs Sint-Dierikserf en terug afrijden via  
      de uitrit langs de Beukenhofstraat  
   * tijdens het openbaar onderzoek wijzen omwonenden op mobiliteitsproblemen die zich 
      zullen voordoen  
   * op 12-12-2012 verleent het College een vergunning onder voorwaarden 
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   * op 23-01-2013 stellen verschillende belanghebbenden een beroep in bij de  
      Deputatie. Eén van hun argumenten is dat het Sint-Dierikserf een gemeenteweg is, 
      uitgerust om de woonverkaveling te bedienen maar niet voorzien voor zwaar  
      verkeer; er is niet voldoende breedte en de veiligheid van de omwonenden zal in het  
      gedrang komen 
   * de Provinciaal Stedenbouwkundig Ambtenaar  stelt voor het beroep ongegrond te  
      verklaren en een vergunning te verlenen onder voorwaarden, onder meer dat er  
      slechts één toegang naar de site zou komen met éénrichtingsverkeer via Sint- 
      Dierikserf langs en achter de brouwerij naar de Beukenhofstraat 
   * de Deputatie maakt volgende overwegingen bij het toekennen van een  
      bouwvergunning op 25-04-2013: 
      > de productiecapaciteit neemt ten gevolge van de aanvraag niet toe; er is dus geen  
          toename van de verkeersdrukte te verwachten  en éénrichtingsverkeer  
          halveert het verkeer dat thans via het Sint-Dierikserf in en uit rijdt  
      > zoals aangetoond door de beroepsindieners is er potentieel gevaar dat de  
          nabijgelegen spoorweg door vrachtwagens geblokkeerd wordt; daarom wordt het  
          inrijden van de site via de poort in de Beukenhofstraat en het uitrijden via Sint- 
          Dierikserf expliciet als voorwaarde bij de vergunning opgelegd 
      > Sint-Dierikserf is smal, maar toch voldoende breed om éénrichtingsverkeer vanuit  
          de site van de Brouwerij te kunnen verwerken 
   * bij Ministerieel Besluit van 13-03-2013 wordt de mouterij-brouwerij Verhaeghe  
      wegens haar industrieel-archeologische en historische waarde als monument  
      beschermd; dit omvat onder meer de toegangspoort van de brouwerij en  
      de afsluiting en poort van de naastgelegen brouwerswoning, de oprijlaan en koer  
      tussen de brouwerijgebouwen 
   * sedertdien gebeurden er nogal wat ongevallen en waren er nogal wat incidenten,  
      waarbij telkens opviel dat de opgelegde rijrichting compleet genegeerd wordt en dat  
      het gevaar dat de nabijgelegen spoorweg door vrachtwagens geblokkeerd wordt zeer  
      reëel is en nog net niet tot een ernstig ongeval geleid heeft. Van alle ongevallen en  
      incidenten maakten de buurtbewoners melding bij de gemeente en eisten zij dat de  
      opgelegde verkeersrichting gerespecteerd werd. Het gemeentebestuur reageerde  
      hier echter niet op. 
Thans is er dus een aanvraag tot wijziging van de rijrichting, geformuleerd door architect Isolde Herremans 
en onderbouwd met een mobiliteitsadvies van Johan Depuydt (Marke) dat gebruik maakt van een 
computer-simulatiepakket over moeilijkheden bij het in en uitrijden van de site en het rijden rond de 
brouwerij: 
   * bij opmaak van de plannen voor de uitbreiding van het bedrijf in 2008 werd reeds  
      uitgegaan van inrijden via Sint-Dierikserf en daarom werden de burelen zo dicht  
      mogelijk bij het Sint-Dierikserf ingeplant (worden het eerst aangedaan door  
      aankomend verkeer) 
   * het bedrijfsgebouwdeel werd in 2008 langs de noorderzijde verder van de  
      perceelsgrens ingepland, hetgeen de circulatie in wijzerzin mogelijk maakte 
   * het oprijden van de site via de poort aan de Beukenhofstraat zou inhouden dat poort  
      en inrit verbreed dienen te worden; dit kan echter niet daar beide beschermd zijn en  
      de nodige grond is geen eigendom van de brouwerij 
   * het inrijden van de poort vanuit Vichte Centrum vereist hoge stuurcapaciteit en is  
      vanuit Sint-Lodewijk technisch onmogelijk; er is ook grote kans tot contact met  
      wegaanhorigheden 
   * Brouwerij Verhaeghe zal zijn leveranciers informeren dat de site het best bereikbaar  
      is via het Sint-Dierikserf vanuit de richting Vichte Centrum en het best verlaten  
      wordt via de poort aan de Beukenhofstraat, opnieuw richting Vichte Centrum 

VERDAAGD NAAR ZITTING 9 MEI 2017 
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Mededelingen. 
Mededeling i.v.m.: 

• vooruitgang dossier aankoop sportmateriaal.  

• Gouden Kinderschoen 
 
Vragen van raadsleden 
• Vraag ivm de verkeerssituatie in Ingooigem  

• Stand van zaken plaatsen verkeerslichten op de N 36 ter hoogte van het Koopcenter Molecule. 

• Vraag om tijdig op de hoogte gebracht te worden van de data van de raadscommissies. 
 

 
GESLOTEN ZITTING – GEHEIME STEMMING 
 
Punt 14. Personeel. 
Bekrachtiging collegebesluit van 14 februari 2017 strekkende tot verlenging aanstelling 
waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar tot en met 31 mei 2017. 
EEN MEDEWERKER VERDER AAN TE STELLEN TOT EN MET 31 MEI 2017 ALS 
WAARNEMEND STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR. 
 
Namens de gemeenteraad 
 
 
Sonja Nuyttens Stephan Titeca 
Gemeentesecretaris Voorzitter 


