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Punt 1. 
Goedkeuring verslag gemeenteraad 9 mei 2017. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 2. Algemeen Bestuur 
2.1. Gaselwest:   Algemene Vergadering van 23 juni 2017 
2.1.1. Goedkeuring statutenwijziging. 
2.1.2. Kennisname en goedkeuring agendapunten. 
De Algemene Vergadering, tevens jaarvergadering,  van Gaselwest gaat door op vrijdag 23 juni 2017 met 
volgende agenda: 
Statutenwijzigingen 

a. Goedkeuring statutenwijzigingen 
b. Verlenen machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte  

te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen 
1. Aanvaarding uitbreiding aansluiting deelnemers voor activiteit Warmte 
2. Kennisneming verslagen raad van bestuur en commissaris over boekjaar 2016 
3. Goedkeuring jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
4. Kwijting verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en 

de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016 
5. Bekrachtiging volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis System Operator 

cvba en Fluvius cvba 
6. Statutaire benoemingen 
7. Statutaire mededelingen 

 
Statutenwijzigingen – aan te passen elementen (zie uitgebreide toelichting in dossier) 
Naar aanleiding van de niet-realisatie van de fusie tot Eandis Assets zijn heden voor de 7 DNB’s hun 
recentste door de toezichthoudende overheid goedgekeurde statuten van toepassing. Deze zijn echter niet 
meer volledig actueel en vereisen enkele wijzigingen. 
Een overzicht van de voornaamste aan te passen elementen voor Gaselwest: 

1. Bijkomende activiteit Warmte 
In het kader van de gesolidariseerde uitbouw van de activiteit warmte in alle Vlaamse gemeenten 
dient binnen de DNB’s een ‘effectieve’ herroepbare beheersoverdracht te worden gerealiseerd, wat 
leidt tot creatie van aandelen (Aw) en winstbewijzen (Cw), en een aangepaste winstverdeling 
alsook met een mogelijk specifiek terugnamerecht door de gemeente. De aanvaarding (met 
beheersoverdracht) van de deelnemers tot de activiteit warmte dient geagendeerd te worden op de 
algemene vergadering van juni 2017. 

2. Toetreding publiekrechtelijke rechtspersoon/-vereniging. 
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Naar aanleiding van het vernieuwde artikel 10§1 van het decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking wordt de mogelijkheid voorzien dat een ‘publiekrechtelijke rechtspersoon/-
vereniging waarin de deelnemende gemeenten participeren’ kan toetreden tot de 
distributienetbeheerder  

3. Benaming werkmaatschappij 
de nieuwe benaming van de werkmaatschappij ‘Eandis System Operator’ komt in de plaats van 
‘Eandis’. 

4. Definities 
Er worden een aantal definities ingevoerd of gewijzigd: 

- Deelnemende publiekrechtelijke rechtspersoon/-vereniging 
- Toegangspunt warmte 
- Herleide equivalente EAN’s 
- Activiteiten ‘regulatoir’ en ‘niet-regulatoir’ 
- Definities m.b.t. kapitaalkostenvergoeding 
- Warmte 

5. Kapitaal 
- De publiekrechtelijke rechtspersoon/-vereniging bekomt aandelen A2 in geval van toetreding 
- Naast de huidige aandelen Ae (elektriciteit) en Ag (gas) worden er aandelen Aw gecreëerd 

voor de activiteit warmte 
- Ingevolge de vernieuwde door de regulator uitgewerkte kapitaalkostvergoeding hebben de 

aandelen E geen betekenis meer. Zij werden einde 2015 omgezet naar aandelen A en 
worden geschrapt in de statutaire bepalingen. 

- De deelnemende gemeenten beschikken ten minste over 80% van het kapitaal 
- De in de praktijk voorheen op basis van beslissingen in de raad van bestuur vastgelegde 

modaliteiten inzake de inschrijving bij kapitaalverhogingen wordt statutair ingeschreven. Er 
worden twee rondes georganiseerd. In de tweede ronde wordt het kapitaal waarop niet 
ingeschreven is aangeboden aan de deelnemers die in de eerste ronde hebben bevestigd 
te willen inschrijven op de bijkomende aandelen; 

6. Waalse gemeenten 
Er worden afzonderlijke boekhoudkundige rekeningsectoren ingevoerd m.b.t. gebieden waarvoor 
een afzonderlijk distributienettarief geldt, nl; Vlaanderen en Wallonië. 

7. Provincie West-Vlaanderen 
De huidige specifieke bepalingen met betrekking tot de deelneming van de provincie West-
Vlaanderen worden ondergebracht in een afzonderlijke nieuwe titel en blijven geldig tot op de 
datum van voorziene uittreding, nl. 31 december 2018. 

8. Werking bestuursorganen 
- Raad van bestuur 
- Algemene vergadering 

9. Winstverdeling 
- Netbeheer – verdeling evenredig met de tegenwaarde binnen het eigen vermogen van de 

aandelen A in hun bezit en van de winstbewijzen C 
- Nevenactiviteit – verdeelsleutel tussen groep van de gemeenten en de publiekrechtelijke 

rechtspersoon-/vereniging  - tussen de individuele gemeenten  o.b.v. percentages 
opgenomen in bijlage 2  - tussen de individuele gemeenten m.b.t. de activiteit warmte 
evenredig met het aantal herleide equivalente EAN’s voor aardgas en warmte op 
grondgebied van elke gemeente. 

- Winstverdeling wordt afzonderlijk behandeld volgens de rekeningsector Vlaanderen en de 
rekeningsector Wallonië voor netbeheer zowel als voor nevenactiviteit 

- Bepalingen i.v.m. de vergoeding aandelen E worden geschrapt 
- In bepalingen Ceteris paribus wordt de passus m.b.t. de 80%-grens m.b.t. reële toekenbare 

vergoeding inzake netactiviteit geschrapt. 
10. Beëindiging intergemeentelijke samenwerking 
11. Bijlagen 
12. Hernummeringen – herschikkingen 
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Punt 2 van de agenda voor de algemene vergadering van 23 juni 2017: Aanvaarding uitbreiding aansluiting 
deelnemers voor activiteit Warmte 
Gaselwest formuleert dus een vrijblijvend aanbod naar de gemeenten om inzake warmtenetten in te 
stemmen met een beheersoverdracht aan Gaselwest.  
Belangrijke elementen van de omschrijving van deze beheersoverdracht: 

o   Gemeente ontzegt zich het recht om zelfstandig of samen met derden dezelfde opdrachten uit te 
voeren; 
o   Is steeds door de gemeente herroepbaar; 
o   Richt zich enkel tot toekomstige projecten van de gemeente; 
o   De financiering zal gebeuren met vreemde middelen, een kapitaalsverhoging is dus niet aan de 
orde. 

Daarom wordt voorgesteld om te opteren voor keuze 1, nl. de volledige activiteit warmte toevertrouwen aan 
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest. 

GOEDGEKEURD 
 
2.2. Figga: algemene vergadering van 23 juni 2017 -  Kennisname en goedkeuring agendapunten. 
De algemene vergadering van FIGGA gaat door op 23 juni 2017 met volgende agenda: 

1. Verslag raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2. Jaarrekening 2016 
3. Verslag commissaris aan de algemene vergadering 
4. Kwijting bestuurders en commissaris 
5. Statutaire benoemingen en mededelingen. 

De gemeenteraad neemt kennis van  de agendapunten voor de algemene vergadering van FIGGA op 23 
juni 2017, keurt deze goed en stelt het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger vast. 

GOEDGEKEURD 
 
2.3. TMVW IC:   
2.3.1. algemene jaarvergadering van 30 juni 2017 – kennisname en goedkeuring agendapunten. 
De algemene jaarvergadering van TMVW IC gaat door op 30 juni 2017 met volgende agenda: 

1. Toetredingen en uitbreiding van toetredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en 

uitbreiding van toetredingen 
3. Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2016 
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016 
5. Verslag van het college van commissarissen 
6. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) 
7. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR) 
8. Benoeming van de vertegenwoordigers in de Directiecomités 
9. Benoeming van bestuurders in de raad van bestuur. 
 

De gemeenteraad neemt kennis van  de agendapunten voor de algemene jaarvergadering van TMVW IC 
op 30 juni 2017, keurt deze goed en stelt het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger vast. 
 
2.3.2. Buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2017: goedkeuring 

• Agendapunten 

• Oprichtingsdossier en daaruit voortvloeiende formaliteiten, incl. statutenwijziging 
Een aantal zaken werden al principieel geregeld door de gemeenteraad in zitting van 9 mei l.l., nl.: 

• De statutenwijziging TMVW 

• Dienstverlenende vereniging TMVS:   
- Voordracht bestuurder 
- Voordracht lid adviescomité 
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- Afvaardiging effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering voor de 
resterende duur van de legislatuur. 

De gemeenteraad kan nu kennis nemen van de punten agenda van de BAV van 30 juni a.s. en alle 
formaliteiten die in het kader van deze transitie dienen genomen te worden, onderschrijven. 
 
Een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten heeft een einde gemaakt aan het concept van de 
gewestgrens overschrijdende intercommunale. TMVW dient zich te aligneren naar de Vlaamse wetgeving 
en ressorteert nu onder het DIS (decreet intergemeentelijke samenwerking). De transitie van TMVW naar 
het DIS noopt tot de afsplitsing van divisie Aanvullende Diensten van TMVW (wegens dienstverlenend 
karakter i.t.t. opdrachthoudend karakter). De divisie Aanvullende diensten van TMVW wordt verder gezet in 
een nieuwe dienstverlenende vereniging, met TMVS als werknaam. 
Na de afsplitsing van de divisie Aanvullende Diensten kan TMVW zich omvormen tot een 
opdrachthoudende vereniging conform het DIS en dit middels een statutenwijziging.  De te nemen 
beslissingen laten zich opdelen in volgende grote blokken. 

1. Oprichting van TMVS 
Op de raad van bestuur van TMVW van 30 maart 2017 en van 27 april 2017 werd het oprichtingsdossier 
besproken van TMVS zoals het werd voorbereid door het overlegorgaan. Er werd door TMVW beslist een 
belang te nemen in TMVS (60 aandelen). 
De instap van TMVW in TMVS dient voorgelegd te worden aan de buitengewone algemene vergadering 
(BAV) van TMVW van 30 juni 2017. Punten 1 tot en met 3 houden verband met enerzijds de oprichting van 
en deelname in TMVS en anderzijds met de volstorting van de aandelen. 

2. Inbreng van de divisie Aanvullende Diensten in TMVS ter gelegenheid van diens oprichting 
De raad van bestuur van TMVW besliste tevens tot de inbreng van de divisie aanvullende diensten van 
TMVW in TMVS ter gelegenheid van de oprichting van TMVS. Dergelijke inbreng is onderworpen aan het 
Wetboek van vennootschappen. De inbreng dient in toepassing van het DIS tevens goedgekeurd worden 
door de algemene vergadering van TMVW.  Met dit doel werden (de bij wet opgelegde) verslagen 
opgemaakt. 

3. Gevolgen van de inbreng van de divisie aanvullende diensten voor de A-vennoten van TMVW voor 
wat betreft de A-aandelen en de F1-aandelen. 

Ingevolge de voorgenomen inbreng van de divisie Aanvullende diensten door TMVW in TMVS verdwijnt 
het voorwerp van de participatie (vertegenwoordigd door A-aandelen) van de vennoten die deelnemen in 
TMVW voor de divisie Aanvullende Diensten. Derhalve wordt overgegaan tot een terugname van hun A- en 
F1-aandelen. De terugname van de aandelen wordt geregeld in de punten 9 tot en met 14 van de agenda. 

4. Gedeeltelijke terugname van aandelen TK en DK 
In de ontwerpstatuten van TMVW wordt een groepering (verhogen nominale waarde) van TK en DK-
aandelen voorzien. Deze groepering heeft tot gevolg dat er afrondingsverschillen optreden. Teneinde de 
afrondingsverschillen ontstaan door deze hergroepering weg te werken, is er een gedeeltelijke  terugname 
van hun TK- en DK-aandelen en dient een dergelijke terugname te worden gefaciliteerd door TMVW. Dit 
wordt geregeld in punten 15 en 16 van de agenda BAV 

5. Statutenwijziging TMVW 
De voorgenomen statutenwijziging van TMVW heeft tevens betrekking op het doel van de vennootschap. 
Een doelswijziging moet volgens de wet omstandig verantwoorden worden in een verslag dat in de agenda 
vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie 
maanden voordien is vastgesteld. De commissaris en het college van commissarissen brengen afzonderlijk 
verslag uit over die staat. Punten 17 tot en met 23  van de agenda behandelen de statutenwijziging 
Als gevolg van de statutenwijziging dienen de bestuursorganen opnieuw ingevuld te worden. Het college 
van commissarissen wordt geschrapt. De punten 24 tot en met 26 behandelen de bestuursorganen.  
Tenslotte worden in punten 27 en 28 de praktisch afhandeling van de statutenwijziging geregeld. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 3. Financiën 
Operationele leasing van bussen voor bijzonder geregeld leerlingenvervoer  - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
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De huidige opdracht voor het huren van bussen voor het bijzonder geregeld leerlingenvervoer eindigt op 31 
augustus 2017. Voorgesteld wordt een nieuwe opdracht uit te schrijven voor operationele leasing van 
maximaal drie bussen voor bijzonder geregeld leerlingenvervoer voor de periode van 1 september 2017 tot 
en met 31 augustus 2018. 
Het bestek wordt ter goedkeuring voorgelegd. Deze opdracht wordt geraamd op € 68.750,00 excl. btw of € 
83.187,50 incl. btw. 
Voorgestelde wijze van gunning: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Budget: A_3.1.3.2/0874-02/6140000. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 4. Noodplanning 
Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) – 70ste Halle-Ingooigem - woensdag 21 juni 2017   
De 70ste editie van Halle-Ingooigem, Omloop van de Vlaamse Gemeenschap, is een wielerwedstrijd voor 
eliterenners met contract in de Europese Continentale Tour klasse 1.1 en gaat door op woensdag  21 juni 
2017. Deze wedstrijd  wordt  georganiseerd  door vzw Koninklijke Wielerclub Yvegem Sportief in een 
structurele samenwerking met o.a. het gemeentebestuur van Anzegem, de sportraad Anzegem, het 
stadsbestuur van Halle, de provincie West-Vlaanderen. 
De wedstrijd zal van start gaan in Halle om 12u30. De renners worden verwacht in Ingooigem omstreeks 
15u30 en na 5 plaatselijke omlopen op het grondgebied van Anzegem, aan de aankomst omstreeks 17u. 
Het BNIP ‘70

ste
 Halle-Ingooigem – woensdag 21 juni 2017’ heeft als doel om een werkwijze te beschrijven 

waarmee zowel bestuurlijke autoriteiten als operationeel betrokken partijen zo effectief mogelijk kunnen 
inspelen op een noodsituatie die zich voordoet tijdens dit evenement op het grondgebied van Anzegem. 
Dit BNIP vult het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP) van de gemeente Anzegem, 
goedgekeurd door de gouverneur van West-Vlaanderen bij besluit van 18 maart 2010, aan met specifieke 
richtlijnen voor bijzondere risico’s verbonden aan dit evenement. 
Het BNIP werd besproken in de gemeentelijke veiligheidscel van 15 mei 2017 en vastgesteld door het 
college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 mei 2017 
Er wordt aan de Raad voorgesteld om dit BNIP te aanvaarden.  Dit BNIP wordt ter goedkeuring opgestuurd 
naar de gouverneur van West-Vlaanderen. 

GOEDGEKEURD 
 

Punt 5. Informatieveiligheid 
Goedkeuring evaluatie initieel informatieveiligheidsplan. 
Op 14 juni 2016 keurde de gemeenteraad van Anzegem het initieel informatiebeveiligingsplan voor het 
gemeentebestuur goed. Het initieel informatiebeveiligingsplan voor het gemeentebestuur van Anzegem 
bevat naast een omschrijving en enkele bevindingen van onze startsituatie inzake informatieveiligheid, 
eveneens een overzicht van onze prioritaire risico’s. Deze risico’s zijn obstakels en/of probleemsituaties 
waarvan aangenomen wordt dat ze een reële bedreiging vormen voor onze informatieveiligheid en 
mogelijks een grote negatieve impact kunnen hebben op de vertrouwelijkheid, betrouwbaarheid en/of 
beschikbaarheid van onze informatie. Aan elk van deze prioritaire risico’s werden enkele 
beheersmaatregelen gekoppeld die er op gericht zijn om de zwakke punten in onze informatiebeveiliging 
binnen een aanvaardbare termijn weg te werken ten einde tot een hoger maturiteitsniveau inzake 
informatieveiligheid te kunnen komen.  
Deze beheersmaatregelen zijn eveneens opgenomen in het initieel informatiebeveiligingsplan voor het 
gemeentebestuur van Anzegem en zijn onderverdeeld in vijf actiedomeinen. Voor elk van deze 
actiedomeinen zijn er maatregelen opgenomen die op korte en op lange termijn uitgevoerd dienen te 
worden.   
 
Inmiddels werden reeds enkele van de vooropgestelde beheersmaatregelen uitgevoerd waardoor een 
herziening van het algehele stappenplan zich opdringt. Daarnaast dienen de opgenomen 
beheersmaatregelen bijgestuurd worden in functie van enkele andere vastgestelde noden, risico’s en 
prioriteiten inzake informatieveiligheid. Zo geeft de nieuwe Europese Wetgeving, namelijk de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming die sedert 24 mei 2016 in werking is getreden maar officieel pas van 
toepassing is in de lidstaten op 25 mei 2018, een grote impact hierop. 
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De Algemene Verordening Gegevensbescherming eist immers dat in organisaties op alle relevante niveaus 
aandacht wordt besteed aan bewustwording op het gebied van privacy en beveiliging van gegevens. 
Concreet impliceert deze nieuwe wetgeving dat de gegevensbescherming veel belangrijker wordt en de 
sancties tegen inbreuken veel zwaarder.  
Het is aan te raden ruim vóór 2018 aandacht te besteden aan de bewustwording en de overige eisen die 
de verordening aan gegevensverwerking stelt. Het is dan ook aangewezen om vanaf heden de nodige 
voorbereidingen te treffen zodat de overgang naar de nieuwe regelgeving vlot gemaakt kan worden.  
Om voormelde redenen werd het initieel informatieveiligheidsplan aangepast.  
 
De aangepaste versie van het initieel informatiebeheersplan werd gunstig geadviseerd in het MAT van 20 
april 2017 en behandeld in college van burgemeester en schepenen op 25 april 2017. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 6. Patrimonium 
6.1. Verkoop strook grond (openbaar domein) tussen Kasselrijbeek en Ter Beke 6. 
Goedkeuren ontwerpakte. 
Ontwerpakte voor het verkopen aan de eigenaars van Ter Beke 6 van het perceel grond (niet meer dienstig 
als openbaar domein en met erfdienstbaarheid van 5 meter langs de Kasselrijbeek), ten kadaster gekend 
als 6

de
 afdeling Vichte, Sie A, zonder nummer, met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer A 

589 A P0000, oppervlakte: 201 m², toebehorende aan de gemeente en gelegen tussen de woning in Ter 
Beke 6 en de Kasselrijbeek, 

GOEDGEKEURD  
 
6.2. Verlenen van het recht van erfpacht aan de Vrije Basisschool Heirweg. 
Goedkeuren ontwerpakte. 
Ontwerpakte voor het verlenen van een recht van erfpacht aan de Vrije Basisschool Heirweg voor het 
perceel grond, uit een groter geheel (openbaar domein), gelegen Vichtsesteenweg, gekend volgens 
meetplan eerste afdeling, sectie F, zonder nummer, groot één are tweeënnegentig centiare (01a92ca) en 
met gereserveerd perceelidentificatienummer F 1221 A P0000. 

GOEDGEKEURD  
 
6.3. Principiële beslissing naamgeving Site Douterloigne 
Op 13 december 2016 werd de akte van de reconversiesite Douterloigne verleden. Gezien de firma 
Douterloigne zijn activiteiten verderzet, is er een nieuwe naam noodzakelijk voor deze site. Leiedal had het 
voornemen om op zoek te gaan naar een nieuwe naam voor de toekomstige kmo-zone Douterloigne en dit 
via een wedstrijdformule. 
De naamgevingswedstrijd bood een aantal opportuniteiten: 

• Het project wordt in een positief daglicht gesteld: van verlaten site tot nieuw leven voor Anzegem 

• Inwoners/omwonende  worden bevraagd voor de naamgeving en zo wordt draagvlak gecreëerd. 
De naamgevingswedstrijd werd communicatief in de markt   gezet als volgt: 

• Plaatsen banner aan de toegang van de site met betonlook/print van gestapelde beton (cfr 
geschiedenis productiesite) met oproep en website 

• Gebruik communicatiekanalen Leiedal (persbericht/sociale media/ nieuwsbrief/…), Anzegem kan 
dit mee helpen uitdragen en ondersteunen. 

Een jury (samengesteld uit vertegenwoordigers van Leiedal, gemeente Anzegem, eventueel bedrijf 
Douterloigne,…) beoordeelde de inzendingen.   
Na de jurering kwam Leiedal tot de volgende top 7: 
Tavie (28 punten) 
De Voerman (16 punten) 
Heirmes (14 punten) 
Taviehoek (13 punten) 
Hanza (12 punten) 
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Relico (11 punten) 
Welfels (11 punten) 
  
Gezien ‘Tavie’ refereert aan een gewezen burgemeester wordt voorgesteld deze naam niet te weerhouden 
en de naam ‘De Voerman’ naar voor te schuiven. “De Voerman” was ook de naam van een herberg die op 
deze plaats gelocaliseerd was. De naam dient ook nog voorgelegd te worden aan de cultuurraad voor 
advies. Verder dient er een openbaar onderzoek gedurende 60 dagen te worden gevoerd. 
Ontwerpakte voor het verlenen van een recht van erfpacht aan de Vrije Basisschool Heirweg voor het 
perceel grond, uit een groter geheel (openbaar domein), gelegen Vichtsesteenweg, gekend volgens 
meetplan eerste afdeling, sectie F, zonder nummer, groot één are tweeënnegentig centiare (01a92ca) en 
met gereserveerd perceelidentificatienummer F 1221 A P0000. 

GOEDGEKEURD  
 
6.4. Goedkeuring definitieve naamgeving voetwegels 
De gemeenteraad nam in zitting van 21 februari 2017 de principiële beslissing om volgende namen toe te 
kennen aan bestaande wegels nl. 

• Voetweg 27 ( vanaf de kerk Kaster naar de Kasterstraat) ofwel Gaevervoetpad  ( benaming uit de 
Atlas der Buurtwegen ) ofwel Bergwegel ( lokale benaming) 

• nieuw wandelpad Vichte ( ivv voetwegen 29 en 19): Kasselrijbeekpad 
De algemene vergadering van de cultuurraad (vergaderd op 19 april 2017)  verkiest voor de voetweg in 
Kaster de benaming ‘Bergwegel’ als voorkeurbenaming door te geven, en adviseert eveneens gunstig voor 
de benaming ‘Kasselrijbeekpad’. 
Er wordt voorgesteld om het advies van de cultuurraad te volgen en definitief de benamingen Bergwegel 
en Kasselrijbeekpad toe te kennen aan de voetwegels te Kaster en Vichte. 
Ontwerpakte voor het verlenen van een recht van erfpacht aan de Vrije Basisschool Heirweg voor het 
perceel grond, uit een groter geheel (openbaar domein), gelegen Vichtsesteenweg, gekend volgens 
meetplan eerste afdeling, sectie F, zonder nummer, groot één are tweeënnegentig centiare (01a92ca) en 
met gereserveerd perceelidentificatienummer F 1221 A P0000. 

GOEDGEKEURD  
 
Punt 7. Huisvesting 
7.1.  IGS ‘BeterWonen’ – Anzegem-Waregem-Spiere-Helkijn – Goedkeuring 
samenwerkingsovereenkomst  
Op de gemeenteraad van 28 maart 2017 werd het voorstel van subsidieaanvraag voor een 
intergemeentelijke samenwerking rond wonen tussen de gemeenten Waregem, Anzegem en Spiere-
Helkijn goedgekeurd. De samenwerking kreeg als naam ‘BeterWonen’. De subsidieaanvraag werd op 30 
maart 2017 ingediend bij het agentschap Wonen Vlaanderen. De beoogde startdatum van het project is 1 
oktober 2017. De einddatum van het project is 31 december 2019. 
In het kader van deze subsidieaanvraag wordt voorgesteld om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten 
tussen de drie gemeenten en Leiedal, om de afspraken tussen de drie gemeenten en Leiedal vast te 
leggen met het oog op de realisatie van het project zoals omschreven in de subsidieaanvraag. Het komt 
aan de gemeenteraad toe om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. 
Ontwerpakte voor het verlenen van een recht van erfpacht aan de Vrije Basisschool Heirweg voor het 
perceel grond, uit een groter geheel (openbaar domein), gelegen Vichtsesteenweg, gekend volgens 
meetplan eerste afdeling, sectie F, zonder nummer, groot één are tweeënnegentig centiare (01a92ca) en 
met gereserveerd perceelidentificatienummer F 1221 A P0000. 

GOEDGEKEURD  
 
7.2. RSVK Waregem vzw 
7.2.1. Goedkeuring aansluiting  
7.2.2. Bekrachtiging collegebesluit van 23 mei 2017 strekkende tot het aanstellen van een 
gemeentelijk afgevaardigde voor de algemene vergadering met stemrecht. 
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Het Regionaal Sociaal Verhuur Kantoor van Waregem vzw huurt woningen op de private huurmarkt om 
deze door te verhuren op een sociale manier. Momenteel huurt en verhuurt men meer dan 129 panden in 
de regio. Op dit moment zijn Waregem, Deerlijk en Wortegem-Petegem actieve leden van het RSVK en 
dragen zij financieel bij in de werking ervan.  
Alhoewel Anzegem tot het werkingsgebied van het RSVK behoort, werd enkele jaren geleden het 
lidmaatschap door het OCMW stopgezet. Dit is de belangrijkste verklaring waarom er op dit moment 
slechts 6 RSVK-woningen gelegen zijn op ons grondgebied (ter vergelijking: 24 woningen in Deerlijk).  
In het kader van de toenemende (sociale) woonproblematiek lijkt de samenwerking met het RSVK een 
interessante mogelijkheid om het aantal beschikbare woningen in Anzegem die geschikt zijn (o.a. qua 
huurprijs) voor onze kwetsbare doelgroep, te verhogen.  
Het lidgeld wordt berekend op basis van het aantal RSVK-woningen op het grondgebied (64€ per woning 
per maand) met een plafond van 1€ per inwoner. Op dit moment zou het lidgeld op jaarbasis dus 4.608 € 
bedragen. Vanaf 19 woningen op het grondgebied wordt het plafond bereikt.  Dit lidgeld is ten laste van het 
OCMW-bestuur. 
Het OCMW besliste op 20 april l.l. om toe te treden. Voorgesteld wordt dat ook het gemeentebestuur 
toetreedt. Voordelen voor de gemeente: 

• de huurwoningen tellen mee voor het bereiken van het BSO (bindend sociaal objectief) 

• het huuraanbod wordt verhoogd met kwalitatieve woningen (dubbel glas, geïsoleerd, edm) 

• de verhuurder die via verhuurt via het RSVK geniet interessante premies bij renovatie (die anders 
niet kunnen genoten worden) 

• een kwetsbare doelgroep kan op een betaalbare wijze een kwalitatief goede woning huren. 
De gemeente zetelt enkel in de algemene vergadering en heeft daar stemrecht.  Ze dient hiertoe een 
gemeentelijke vertegenwoordiger af te vaardigen. Dit dient niet noodzakelijk een mandataris te zijn. Het 
college stelde op 23 mei l.l. voor om de schepen bevoegd voor huisvesting aan te duiden.   

GOEDGEKEURD  
 
7.3. Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij – buitengewone algemene vergadering 
van 29 juni 2017 – goedkeuren agendapunten en bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger 
Het gemeentebestuur ontving op 23 mei 2017 aangetekend de uitnodiging tot de buitengewone algemene 
vergadering van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij  (Damkaai 5 bus 1  - 8500 
Kortrijk )    op donderdag 29 juni (plaats en uur nog te bepalen)  met volgende agenda: 

1. Besluit tot fusie 
1.1. Fusievoorstel en verslagen 
1.2. Kennisname v/h bestuursorgaan  inzake belangrijke wijzigingen  die zich in het actief en 

passief van het vermogen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het 
fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie besluit. 

1.3. Beslissing tot fusie (splitsing elk aandeel in 620 nieuwe aandelen en bijhorende aanpassing 
van de statuten) besluit tot fusie door overname CVBA met SO ‘Goedkope woning” 

2. Omschrijving van de over te dragen bestanddelen van activa en passiva 
3. Ontbinding zonder vereffening 
4. Kwijting 
5. Bevoegdheden 

Gezien dit over een statutenwijziging gaat is er een vertegenwoordiging van 75% van de uitgegeven 
aandelen  noodzakelijk. 

GOEDGEKEURD  
 
7.4. Goedkope Woning - cvba  Buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2017  

• Aanduiden effectief vertegenwoordiger   voor de buitengewone algemene vergadering van 
29 juni a.s. 

• Voordracht bestuursmandaat voor de vernieuwde huisvestingsmaatschappij ‘Wonen Regio 
Kortrijk’. 

Deze nota regelt het bepalen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
buitengewone algemene vergadering van Goedkope Woning van 29 juni 2017,   alsmede de 
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(voorwaardelijke) voordracht van een bestuursmandaat voor de vernieuwde huisvestingsmaatschappij 
"Wonen Regio Kortrijk". 
Per brief van 22 mei 2017 nodigt Goedkope Woning de gemeente uit voor haar buitengewone 
algemene vergadering van 29 juni 2017, om 18u30 in het stadhuis van Kortrijk, Grote Markt 54. 
De agenda ziet er als volgt uit (enig agendapunt): 
Herschikkingen van de bestuurdersmandaten : beëindigingen en benoemingen 
Deze algemene vergadering zal enkel georganiseerd worden ingeval de fusie tussen de Zuid-West- 
Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij cvba en Goedkope Woning cvba in de voorafgaande 
bijzondere algemene vergaderingen op 29 juni 2017 voltrokken worden. 
Zo niet, dient de oproeping voor deze vergadering als onbestaande te worden beschouwd. 
 
De nieuwe statuten van Goedkope Woning na splitsing, kapitaalverhoging en fusie (dus na de tweede BAV 
van 17u30 – bijlage 2) bepalen in artikel 12 : 
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit 13 leden. De duur van hun mandaat wordt 
vastgesteld op 3 jaar. 
Eén mandaat van bestuurder wordt voorbehouden voor de Provincie. Acht mandaten van bestuurder 
worden voorbehouden voor de Gemeente Kortrijk en/of het OCMW van Kortrijk. Drie mandaten van 
bestuurder worden voorbehouden voor andere gemeenten. Eén mandaat van bestuurder wordt 
voorbehouden voor de andere inschrijvers.” 
De gemeenteraad dient een vertegenwoordiger af te vaardigen voor de algemene vergadering van 
Goedkope Woning cvba en een bestuurder voor te dragen voor de vernieuwde huisvestingsmaatschappij 
‘Wonen Regio Kortrijk’. 

GOEDGEKEURD  
 
Punt 8. Jeugd 
Goedkeuring subsidiereglement jeugdbrandweer met ingang van 1 september 2017.   
De jeugdraad voorziet voor het jeugdwerk subsidies. De jeugdbrandweer is vanaf heden aangesloten bij de 
jeugdraad en is dus een erkende jeugdvereniging. De jeugdbrandweer heeft recht op subsidies, zoals 
voorzien in de jaarplannen. Maar hun werking past niet binnen het reguliere reglement voor 
jeugdverenigingen. Een apart reglement voor de jeugdbrandweer is noodzakelijk. 
Het werkjaar blijft hetzelfde als voor de jeugdverenigingen, de voorwaarden voor werkingstoelage werden 
aangepast naar analogie met hun werking. 
De jeugdraad stelt voor om vanaf september 2017 met een aangepast reglement te werken en zo kan de 
jeugdbrandweer, aan de hand van verschillende voorwaarden, jaarlijks subsidies krijgen van de jeugdraad 
volgens dit reglement.  
Het jaarplan van de jeugdraad voorziet jaarlijks €1.000 euro voor de jeugdbrandweer. De jeugdraad keurde 
dit reglement goed op de Algemene Vergadering van 23 april 2017. De jeugdraad zorgt voor uitbetaling 
van deze toelage. 

GOEDGEKEURD  
 
Punt 9. Punten gevraagd door raadsleden. 
Opnieuw toekennen van een geweigerde stookoliepremie wegens administratieve fout. 

AFGEVOERD 
 
Inwinnen van informatie bij het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent de draagwijdte van de 
artikels 27-§1-1° en 51-3

e
 alinea van het Gemeentedecreet en mededeling aan de Dorpsraad van 

Vichte. 

AFGEVOERD 
 
Vragen van raadsleden. 

1. Nu Tiegembos zal verworven worden, is het dan nog nuttig om het bosje aan de Schernaai verder 
te behouden? 

2. Gemeentelijke wandel- en fietspaden: kunnen de bordjes aan een controle onderworpen worden? 
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3. Vraag dat de burgemeester zich verontschuldigt voor leugens die geuit zijn in de vorige 
gemeenteraad. 

4. Bodemattesten Borreberg: waarom en in opdracht van wie afgeleverd, wat is de doelstelling van dit 
grondonderzoek. 

5. Herstel stukje kerkplein Ingooigem (zijde bakkerij Dewaele): vastleggen mozaïekkasseitjes. 
 

GESLOTEN ZITTING – GEHEIME STEMMING 
 
Punt 10. Personeel 
Verlenging aanstelling waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar tot en met 31 
december 2017 

EEN PERSONEELSLID VERDER AAN TE STELLEN TOT EN MET 31 DECEMBER 
2017 ALS WAARNEMEND GEMEENTELIJK STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR. 
 
Namens de gemeenteraad 
 
 
Sonja Nuyttens Stephan Titeca 
Gemeentesecretaris Voorzitter 


