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Punt 1. Politie- en veilioheidsbeleid 2016
Toelichting door de hoofdcommissaris-korpschef - bespreking.
Naar analogie met vorige jaren zal de heer korpschef van de politiezone Mira, op dinsdag 5 september
2017 (te 19u00) het politie- en veiligheidsbeleid van het afgelopen jaar toelichten. Eventuele vragen,
suggesties of problemen werden overgemaakt aan de korpschef.
Toelichting verschaft.

Punt 2.
Goedkeuring verslag gemeenteraad van 28 juni 2017
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 3. Alqemeen Bestuur
De gemeente beschikt over een algemeen gemeentelijk retributiereglement dat de tarieven voor
verschillende gemeentelijke prestaties van allerlei aard bevat.
Er wordt voorgesteld om de tarieven aan te passen voor wat betreft de rubrieken:
o omgevingsontwikkeling
o Annah-diensten
o Recuperatie van kosten

Verantwoording per ru briek:
3. 1. I .Tarieven omgevingsontwikkeling.
Omtrent de tarieven vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 21 februari l.l. werden door
Agentschap Binnenlands Bestuur nog enkele opmerkingen geformuleerd. Van deze gelegenheid wordt
gebruik gemaakt om deze ook te beantwoorden of er aan te voldoen.
ln artikel 2 van het desbetreffende besluit wordt de term 'belasting' vervangen door 'retributie'. Verder
wordt in dit artikel ook de verhoging van 20o/o nader bepaald en wel als volgt: Voor
regularisatievergunningen (art. B1 omgevingsvergunningsdecreet) wordt de totale verschuldigde b€l€€ting
retributie van de som van de retributies dossiertype A + dossiertype B met 20 % verhoogd.
Verder wordt gevraagd om te motiveren waarom de gemeente hier een retributie voorziet en geen
belasting. Uit navraag bij de diensten (Omgevingsontwikkeling) en in uitvoering van de Vlaamse wetgeving
i.v.m. de omgevingsvergunning (en bijhorende regelgeving) wordt volgende motivatie verstrekt:
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Een retributie wordt over het algemeen omschreven als een vergoeding die de overheid van bepaalde
heffingsplichtigen vorderi als tegenprestatie voor een bijzondere dienst ciie zijn in hun persoonlijk belang
heeft geleverd of voor een rechtstreeks en bijzonder voordeel dat zij hun heeft toegestaan. Het bedrag van
de retributie moet in een redelijke verhouding staan tot het belang van de verstrekte dienst
De doorslaggevende kenmerken om te spreken van een retributie zijn het individueel voordeel en het
vergoedend karakter van de verstrekte dienst.
Het is onmiskenbaar dat de behandeling van een (regularisatie)vergunningsaanvraag prestaties vergt van
het gemeentebestuur die in het persoonlijk belang van de aanvrager worden geleverd en een rechtstreeks
en bijzonder voordeel opleveren voor de aanvraag. ln beginsel is het zo, ongeacht de
vergunningsaanvraag een gewone vergunning betreft of een regularisatievergunning, dat de gebruikelijke
vergunningsprocedure geldt waarbij de gebruikelijke beoordelingscriteria in acht worden genomen
(cfr.artikel 81,$4 Omgevingsvergunningsdecreet d.d.25 april2O14 en in werking sedert 23 februari 2017 en
cfr. de oude geldende bepaling artikel 4.2.24.,54 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15 mei 2009 en
in werking tot en met 22februari2017)

¡ Retributie per dossiertype slechts 50% verschuldigd indien procedure wordt gestopt: Dit kan zowel
bij (definitief) onontvankelijUonvolledig-verklaring (wat uiteindelijk ook minder prestaties betekent)
als indien volledig geweigerd door gemeente (waardoor het project niet doorgaat, wat betekent
geen verdere klachten/toezichVevaluatie/opvolging van het project). Beide gevallen betekenen
voor de aanvrager uiteindelijk hetzelfde resultaat (het gevraagde werd niet toegestaan door de
gemeente), daarom wordt ervoor geopteerd een reductie te voorzien. De retributie voor enkele
specifieke

. dossierstappen (digitaliseren/publicatie/informatievergadering/... ) voorziet daarentegen die 50%-
korting niet bij een weigering (omdat die prestaties dan wel geleverd zijn).

o 20o/o extra voor regularisatievergunning in het omgevingsvergunningsdecreet staat dat een
aanvraag tot regularisatie een afschrift van eventuele processen-verbaal, administratieve
beslissingen en rechterlijke beslissingen met betrekking tot het project die ter kennis van de
aanvrager zijn gebracht, bevat. Dit betekent dat dit'zwaardere' dossiers zullen zijn, bijgevolg meer
prestaties (+ wellicht voorgeschiedenis van klachten).

. Verder is de in verhouding hogere retributie bij ingedeelde inrichtingen (llOA) te verantwoorden
(naast uitgebreider openbaar onderzoek, complexer/dikker dossier en hogere kans op bezwaren)
door de bijkomende na te volgen stappen zoals toezicht, klachtenbehandeling, periodieke
evaluatie, inventaris risicogronden, ... En meestal zullen dossiers klasse 1 en klasse 2 ook
stedenbouwkundig moeilijkere dossiers zijn. De regelgeving waaraan moet getoetst worden
(Vlarem-ll en codes RO) is immers zeer omvangrijk. Voorts is het werk voor de gemeentelijke
diensten toegenomen, bijv. voor een klassel-vergunningsaanvraag dienen de
eigenaars/gebruikers aangeschreven te worden binnen een straal van 100m. De kadastrale
gegevens werden vroeger aangeleverd door de dossierindiener, thans dient de gemeente zelf de
opzoekingen/opvragingen naar deze gegevens te behartigen. Bijgevolg genereren dergelijke
dossier extra werk bij het voeren van het openbaar onderzoek. De diensten hebben zich destijds
ook geïnformeerd bij naburige gemeenten. Ook door hen werden retributies opgelegd en geen
belastingen. Deze reglementen bevinden zich in het dossier.

3.1.2. Annah-diensten.
Het is de bedoeling dat met ingang van 1 januari 2018 de Annah-werking integraal overgaat naar het
OCMW en geïntegreerd worden binnen de thuiszorgdienst van het Sociaal Huis. Het is immers de
bedoeling om alle thuiszorgdiensten dan voortaan gezamenlijk te factureren naar de klant toe (maaltijden,
karweidienst, poetsdienst en ook aanvullende thuishulp door Annah). Zulks is transparanter en kadert in

de administratieve vereenvoudiging. Voorts is het zo dat de vrijwilligers onder het OCMW een betere
verzekeringsdekking genieten. De retributie voor Annah-prestaties kan dus geschrapt worden uit het
algemeen gemeentelijk retributiereglement m.i.v. 1 januari a.s. (besproken in MAT OCMW 6 juli 2017 en
stuurgroep sociaal huis 27 april en 13 juli 2017)
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3.1.3. Recuperatie van kosten
Het college besliste op 1B juli 2017 principieel om, naast de GAS-boete die opgelegd wordt, ook nog een
retributie te voorzien voor het opruimen (personeelskosten), afvoeren en verwerken van het afual.
Voorgesteld wordt om een retributie'hiervoor te bepalen en dit in de rubriek'recuperatie van kosten'- na
puntje 3 'schadegevallen'. Na punt 3 kan bijgevolg volgende tekst worden voorzien:
4. Opruimkosten zwerfvuil en sluikstort.
De retributie wordt in de navolgende categorieën ingedeeld en als volgt vastgesteld:

4.1. Zeer klein afual : 15,00 euro
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder zeer klein afval verstaan, afual met
een volume en/of gewicht van minder dan 1 dm3 en/of 1 kg.
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt hondenpoep uiteraard gelijkgesteld met zeer
klein afval.

4.2. Klein afval : 50,00 euro
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder klein afual verstaan, afual met een
volume en/of gewicht vanaf 1 dm3 tot en met 10 dm3 en/of 1 kg tot en met 10 kg.

4.3. Middelgroot afval : 125,00 euro
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder middelgroot afval verstaan, afval met' een volume en/of gewicht van meer dan 10 dm3 tot en met 200 dm3 en/of meer dan 10 kg tot en
met 20 kg.

4.4. Groot afval : 250,00 euro
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder groot afval verstaan, afval met een
volume en/of gewicht van meer dan 200 dm3 tot en met I m3 en/of meer dan 20 kg tot en met 500
kg.

4.5. Grote hoeveelheden afual en gevaarlijk afval: 620,00 euro
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder grote hoeveelheden afval verstaan,
afval met een volume en/of gewicht van meer dan 1 m3 en/of meer dan 500 kg.

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt voor de definiëring van gevaarlijk afual verwezen
naar het afvalstoffendecreet. De belasting voor het weghalen en/of verwijderen van gevaarlijk afval is
onafhankelijk van het gewicht en/of volume.
Behoort het te verwijderen en/of weg te halen afval tot verschillende van de hierboven vermelde
categorieën dan is de duurste categorie van toepassing.
EENPARIG GOEDGEKEURD

3.2. Plaatsing van camera's op openbare wegen en plaatsen door de afvalintercommunale
3.2.1.. verlenen advies
3.2.2. goedkeuren overeenkomst met de afvalintercommunale en de lokale politie inzake het

plaatsen van verplaatsbare camera's
ln het licht van preventie en opsporing van zwerfvuil investeerde de afvalintercommunale in een
verplaatsbaar camerasysteem dat kan ingezet worden op hotspots in de gemeente.
De afvalintercommunale treedt op als verwerker van de beelden en zal instaan voor
- Het plaatsen van de camera's en bijhorende pictogrammen in de nabijheid van de bewakingscamera'- Het bekijkên van de beelden
- Het opstarten van GAS dossier waar mogelijk of overmaken van de beelden aan de lokale politie

indien nodig
De afspraken hieromtrent tussen het lokaal bestuur, lokale politie en afvalintercommunale worden
verankerd in een overeenkomt.
De beelden worden ter plaatse opgenomen en retroactief bekeken door de afvalintercommunale.
Ze worden bewaard voor de termijn van één maand. lndien ze bijdrage leveren tot het bewijzen van een
misdrijf of van schade of tot het identificeren van een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een
slachtoffer worden ze overgemaakt aan de lokale politie.
De korpschef verleende voor de bewakingscamera's een positief advies op 16 augustus 2017.
Zoals voorzien in artikel 5$2 van de wet van 1 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera's, zoals gewijzigd bij Wet van 12 november 2009 dient de gemeenteraad van de
betrokken gemeente een positief advies te formuleren.
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Besproken in de raadscommissie Financiën en Algemene zaken op 3 mei 2017 i.a.v. de heer Johan
Bonnier.
Het dossier terzake wordt ter inzage gelegd
EENPARIG GOEDGEKEURD

3.3. Goedkeuring wijziging gemeenteraadsbesluit van l3 december 2016 houdende vaststelling
GAS-reglement en bijlagen.

Het GAS-reglement met alle nodige bijlagen werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 13 december
2016.
Er dringen zich thans drie aanpassingen op:

a) Voorzien mogelijkheid dat intergemeentelijke medewerkers kunnen fungeren als vaststeller in
geval van zwerfuuil en sluikstort.

lmog als organisatie biedt reeds jaren expertise rond de problematiek van arerfvuil en sluikstorten en
combineert deze kennis met een overzichtelijk netwerk van contacten bij de verschillende vennoten-
gemeenten die deel uitmaken van de lmog-regio. Op die manier kan lmog een goed overzicht behouden
over de situatie en probleemlocaties in kaart brengen waar toezicht aan te raden is. lmog bezit kennis over
de lokale problematiek én expertise over de hele regio. Op een hoger organisatieniveau zou de lokale
kennis deels verloren gaan en op gemeentelijk niveau is de overkoepelende kennis beperkt. Dankzijde
aanpassingen op de GAS-wet is het voor intergemeentelijke medewerkers mogelijk om aangesteld te
worden als vaststeller. Dat de wetgeving rond GAS bedoeld is om naast lokaal niveau ook interlokaal
samen te werken, wordt met deze toevoeging dus duidelijk gemaakt. Het voorzien van intergemeentelijke
medewerkers van lmog als vaststeller betekent dat de huidige handhavers voor een stuk ontlast worden.
Dit geldt niet enkel voor de politie, maar ook voor de gemeenten waarvan lmog de camera's ten dienste
stelt.
Bij lmog zullen twee personen instaan voor de plaatsing van de camera en verwerking van de beelden.
lndien elke gemeente dit op zichzelf zou organiseren, zou dat ook bij hen telkens één of twee personen

vereisen. lmog is van plan om alle beslissingen samen met de gemeenten en de politiezones te nemen
zodat alle betrokken partijen steeds optimaal betrokken zijn bij de actuele inzet van de camera.

Voorgesteld wordt om volgende personeelslgden van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
aan te duiden als GAS-vaststeller gezien zij een opleiding hebben gevolgd van 40 uur en hiervoor
slaagden: .....en.......2\kunnenwordenaangeduiddoordegemeenteraadalsgemeentelijkeGAS-
vaststeller voor de gemeente Anzegem.
EENPARIG GOEDGEKEURD

b) Openingsuren recyclageparken.
Om de werknemers in de recyclageparken de nodige tijd te geven het park op te ruimen en af te sluiten,
wordt voorgesteld om ten laatste 15 minuten voor sluitingstijd de inrijpoort tot het park af te sluiten. Dit
geeft de aanwezige bezoekers de tijd om alles rustig in de juiste containers te werpen en de werknemers
de kans om het park netjes op te ruimen. Daarom dienen de sluitingsuren opgenomen in artikel 50 van
bijlage 2 bij het GAS-reglement betreffende Huishoudelijk reglement betreffende de inzameling van
*huishoudelijke afvalstoffen en recyclageparken, aangepast te worden als volgt: (in geel gemarkeerd)
ART.50
S 1. De recyclageparken zijn enkel bestemd voor afval afkomstig van inwoners van de gemeente en
dus enkel toegankelijk voor elke burger die gedomicilieerd is in Anzegem of elke burger die niet
gedomicilieerd is in Anzegem maar die eigenaar of huurder is van een private woongelegenheid op het
grondgebied van de gemeente Anzegem, die niet tot zijn of haar hoofdverblijf dient, maar die op elk
ogenblik door hen voor bewoning gebruikt kan worden en die de gemeentebelasting tweede verblijven
heeft betaald in het jaar voorafgaand aan het bezoek (te staven met een betalingsbewijs). lnwoners van
een andere gemeente, al dan niet vergezeld van inwoners uit de gemeente Anzegem, worden de toegang
ontzegd.
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Het aangeboden afval dient afkomstig te zijn van private huishoudens of van een vergelijkbare
bedrijfsactiviteit.
S 2. De recyclageparken zijn enkel toegankelijk voor aanvoerders van afual, voor de diensten van de
gemeenten en voor de verantwoordelijken voor de venivijdering van het afual.

De openingsuren van de gemeentelijke recyclageparken worden aangebracht aan de ingang van het
recyclagepark. De recyclageparken zijn gesloten op feestdagen. Buiten de openingsuren is het
recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst.

$ 3. Gemeentelijke toezichters zijn ter plaatse. De inwoners moeten strikt hun richtlijnen opvolgen. De
gebruikers moeten hun identiteitsbewijzen tonen wanneer zijhierom verzocht worden.
EENPARIG GOEDGEKEURD

c) Wetgeving inzet drones
Regelmatig wordt de gemeente informatie gevraagd over de inzet Van drones. Het K.B. van 10 april 2016
definieerde wel het kader waarin drones kunnen worden gebruikt, alsook de technische voþrwaarden, de
toelatingsprocedures, het bewijs van bevoegdheid als bestuurder... Maar tot op heden ontbraken de
richtlijnen ter verduidelijking van deze regels en richtlijnen. Nu is er wel een ministeriële omzendbrief
voorhanden voor wat betreft gebruik van drones bij manifestaties.
lnfo: https://crisiscentrum.be/nl/news/openbare-veiligheid/drones-en-grote-evenementen-rJvat-zijn-de-regels
ln't kort:
Zonder toelating tot exploitatie van het DGLV (Directoraat-Generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en
Vervoer) is ieder gebruik van drones door de organisator in openbare lucht verboden. De vraag tot de
instelling van een gereserveerde of een tijdelijke gescheiden civiele luchtruimte kan bij het DGLV worden
ingediend volgens de procedures voorzien door de omzendbrief GDF-11 van 13 augustus 2010. (let wel:
zeer restrictieve voorwaarden bij evaluatie)
De organisator dient duidelijk aan te kondigen dat ieder privé/recreatief gebruik van drones verboden is.
Burgemeesters worden verzocht om binnen hun veiligheidscel het aspect'gebruik van drones tijdens
evenementen in open lucht' te bespreken (dit ter gelegenheid van elke aanvraag). De beschikbare
multidisciplinaire vragenlijst voor de aanvraag moet ook het gebruik van drones bevatten. (aantal,
gevraagde toelatingen,... ) er moet telkens bij gebruik voor evenementen een risico-analyse gemaakt
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maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zalerdag

gesloten
10-12u
gesloten
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9u doorlopend
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14u-17u45
14-17u45
tot 14u45
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9u doorlopend
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1 4-1 8u1 5
14-17u45
14-17u45
tot 14u45
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worden + nemen maatregelen voor inperken risico's (bepalen perimeter, omkadering stewards, beperken
vliegen over verkeerswegen,... )
De gemeente (burgemeester) moet bij het nemen van beslissingen er iekening mee houden dat deze
ondergeschikt is aan het DGLV, de bevoegde instantie voor het afleveren van klasse lA
exploitatievergunningen voor drones. Dronevluchten kunnen bijgevolg niet op een algemene of
systematische manier verboden worden, noch voor evenementen, noch voor andere activiteiten (bv.

Beeldopnames). De gemeente kan ook geen bijkomende technische voorwaarden opleggen aan de
drones.
Het GAS-reglement van de gemeente voorziet op heden :

Onderafdeling 3. Gemotoriseerde vliegtoestellen
Art.160
Zonder voorafgaande *machtiging van de burgemeester is het verboden om met gemotoriseerde
vliegtoestellen op te stijgen of te landen.

Voorgesteld wordt hieraan toe te voegen:
'Voor wat het gebruik van drones betreft:
Bij openbare evenementen dient de inzet van niet-privé-gebruik van drones verplicht gemeld te worden
aan de burgemeester.
De organisator moet alle klasse 1A exploitatievergunningen voor dronevluchten in de zone en de periode

van het eveRement verplicht aan de burgemeester melden.
De burgemeester is gemachtigd op basis van zijn bevoegdheid inzake veiligheid en/of leefmilieu om

tijdelijke beperkende of verbodsmaatregelen te nemen, rekening houdende met de concrete
veiligheidsomstandigheden op het moment van de beslissing."
EENPARIG GOEDGEKEURD

3.4. Goedkeuren motie strekkende tot het vragen aan de Belgische regering om het verbodsgedrag
op kernwapens te steunen.
Op voorstel van het college en in navolging van leper (brief 6 juli 2017) wordt de gemeenteraad gevraagd
om een dringende oproep te doen aan de Belgische regering om alles in het werk te stellen om te
garanderen dat kernwapens nooit en onder geen enkel beding meer gebruikt worden.
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 4. Financiën
4.1. Schenking van 1.000 euro door "De Kasteelheren" aan het gemeentebestuur : definitieve
aanvaarding
Overeenkomstig artikel 43, 52, 13' van het gemeentedecreet dient de gemeenteraad te beslissen over de
definitieve aanvaarding van een schenking.
De vereniging "de Kasteelheren" uit Vichte hield een actie om fondsen te verwerven en op deze manier
een bijdrage te leveren aan de herstelling van het beeld "Prutske".

Op zaterdag 17 juni 2017, de dag van de plechtige onthulling van het herstelde beeld "Prutske",
overhandigden zij een bedrag van 1.000 euro aan het gemeentebestuur Anzegem.
o Financiële impact: Ja
. lngecalculeerd in budgeVmeerjarenplanning: Neen
o Raming (in EUR): 1.000 EUR
. Jaarbudgetrekening: A 7 .2.2.2101 19-10/7460000

EENPARIG GOEDGEKEURD

4.2. Leveren en installeren van nieuwe serverinfrastructuur - vaststellen wijze van gunnen.
Bekrachtiging collegebeslissing van 1 8 iuli 2017
De huidige serverinfrastructuur is te beperkt geworden. Minder dan 5% van de opslagcapaciteit van de
huidige servers is nog vrij. Er is geen plaats meer voor nieuwe softwareoplossingen (bvb het gegunde
notuleringssysteem). Ook de harde schijf van de back-upserver is vol. Dat betekent dat momenteel
regelmatig manuele handelingen nodig zijn om de back-uptaken vlot te laten verlopen. Er werden de
voorbije maanden enkele tijdelijke alternatieve back-upmethoden opgezet, om een back-up van ons
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volledig serverpark te garanderen. Het probleem wordt almaar prangender, maar een implementatie is niet
evident gezien de werking van de diensten best slechts minimaal geÏmpacteerd wordt.
Er werd geopteerd om nieuwe serverinfrastructuur aan te kopen en te installeren via het |CT-hardware
raamcontract van het Creat Servicecentrum van Farys, waardoor het bestuur vrijgesteld is van de
verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren.
Het college besliste in zitting van 18 iuli2017, bij hoogdringendheid, in te stappen in het raamcontract ICT-
hardware van CreaUFarys en de opdracht toe te wijzen voor een bedrag van €77.279,78 excl. btw.
Het zomerverlof 2017 is de ideale periode voor de uitvoering van de opdracht. De hinder voor de
medewerkers is dan het minst. De aangeduide leverancier bevestigde dat de nieuwe serverinfrastructuur
operationeel kan zijn tegen september 2017.
Overeenkomstig het goedgekeurde begrip'dagelijks bestuur'valt het vaststellen van de gunningswijzevan
öpdrachten hoger dan € 67.000,00 excl. btw tot de beyoêgdheid van de gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de collegebeslissing van 1B juli 2017 tot het instappen in het
raamcontract |CT-hardware van Farys te bekrachtigen.
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 5. Patrimonium
5.1 Sint-Arnolduspark- Goedkeuring princiepsakkoord met het bisdom tot aankoop domein
voor een bedrag van 950.000 euro
Met het oog op een definitieve venverving heeft het college van burgemeester en schepenen in zitting van
9 mei 2017 een bruikleenovereenkomst voor een periode van 16 mei tot 31 december 2017 goedgekeurd.
Ondertussen is er ook een schatting gemaakt voor een bedrag van € 951.705. Het princiepsakkoord dat ter
goedkeuring voorgelegd wordt, bepaalt een prijs van € 950.000. De verwerving van het Sint-Arnolduspark
(en mogelijkheden financiering) werd ook besproken in de raadscommissies Financiën en Algemene Zaken
van 3 mei 2017 envan22juni2017.
EENPAR¡G GOEDGEKEURD

5.2 Bouwen brandweerkazerne. Goedkeuren ontwerp en gemeentelijk aandeel.
Ontwerp opgemaakt door architectenbureau TBTBT, Gen. Deprezstraat 2b,8540 Deerlijk. Het
gemeentelijk aandeel, zijnde de helft van het uiteindelijke aanbestedingsbedrag wordt geraamd op €
2.532.409 excl. btw, (€.3.064.214 incl. btw). De gemeente Deerlijk treedt conform de
samenwerkingsovereenkomst op als aanbestedende overheid en zal de gunningsprocedure voeren.
EENPARIG GOEDGEKEURD

5.3. Aanstellen archeoloog i.k.v heropbouw kerk St.-Jan. Goedkeuren bestek. Vaststellen wijze
van gunnen.
De heropbouw van de kerk gaat gepaard met ingrepen in de bodem. Gelet op de hoge ouderdom van de
kerk, is het te verwachten dat hierbij archeologische sporen worden aangetroffen die te relateren zijn met
de oude kerk. Hierbij worden niet alleen gebouwsporen verwacht, maar ook diverse sporen van begraving.
ln nauw overleg met de diensten van Agentschap Onroerend Erfgoed, werd een bestek opgesteld voor een
archeologisch opgraving volgens de procedure van een opgraving vanuit wetenschappelijke vraagstelling.
Het is heel moeilijk een raming te geven van het totaalbedrag van de opdracht, omdat dit vanzelfsprekend
samenhangt met hetgeen zal gevonden worden en het daaraan gekoppelde aantal uit te voeren analyses.
Mogelijks zullen de kosten oplopen tot € 100.000 excl. btw.
Bestek met nr. 20171087 voor de opdracht 'Aanstellen archeoloog i.k.v heropbouw kerk St.-Jan'.
Raming: € 100.000,00 excl. btw of € 121 .000,00 incl. btw.
Gunningswijze: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
EENPARIG GOEDGEKEURD

5.4. Definitieve naamgeving site Douterloigne
De gemeenteraad nam in zitting van 6 juni 2017 de principiële beslissing om volgende naam toe te kennen
aan de voormalige site Douterloigne: De Voerman.
De cultuurraad werd van dit voornemen in kennis gesteld middels een schrijven dd. 22 juni 2017 (zie
dossier ter inzage)
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Er werd geen advies ontvangen vanuit voormelde adviesraad tegen de vooropgestelde datum. ln dit geval
wordt het advies geacht gunstig te zijn.
Het onderzoek de commodo et incommodo van vrijdag 23 juni 2017 tot en met maandag 28 augustus
2017 leverde geen bezwaren of opmerkingen op. Daarom wordt voorgesteld om de naam 'De Voerman'
definitief toe te kennen aan deze site.
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 6. Mobiliteit
Aanleg voetpaden in de PaulWielemans- en Vlaschaardstraat en maken plantvakken in rijweg -
Goedkeu ri n g lastvoonraarden en gu n ni ngswijze.
ln de PaulWielemans- en Vlaschaardstraat bevinden zich momenteel geen voetpaden. Aangezien deze
straten door voetgangers ook kunnen gebruikt worden onder andere als verbinding tussen de zone rond de
Stringe/school en het Schaliënhof, wordt voorgesteld hier voetpaden aan te leggen. De bestaande bomen
zullen gerooid worden door de gemeentelijke groendienst, en vervangen worden door een achttal bomen in
de parkeerzone.
Bestek met nr. 2017t090 voor de opdracht'Aanleg voetpaden in de PaulWielemans- en Vlaschaardstraat
en maken plantvakken in rijweg'.
Raming: € 79.523,00 excl. btw oÍ €.96.222,83 incl. 21o/o btw.
Gunningswijze: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.'
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 7. Noodplanninq en veiliqheid
7.1.1Bijzonder Nood- en lnterventieplan (BNIP)'Eventing - Kasteeldomein Hemsrode op
zondag 24 september 2017'
De vzw Military Waregem organiseert van 21 tot en met 24 september 2017 de lnternationale Eventing
Waregem & Anzegem - editie 2017 op het grondgebied van Waregem en Anzegem. Eventing is een
discipline in de paardensport waarbij de verschillende aspecten van de training aan bod komen. Het
bundelt een dressuurproef, een terreinproef (cross country) en een springparcours.
De cross country, waarvoor onderhavig veiligheidsplan is opgemaakt, wordt afgelegd op zondag24
september 2017 in de bossen en weilanden van het kasteeldomein 'Hemsrode' van de familie de Maere
d'Aertrycke - de Limburg Stirum, gelegen Hemsrode 3 te Anzegem. Paard en ruiter leggen een parcours af
met ongeveer 26 hindernissen. Wandelend kan de toeschouwer door bos, weide en akkers een aangeduid
parcours volgen om de wedstrijd van dichtbij te volgen.
Er wordt eveneens een Lifestyle Tuinbeurs georganiseerd op het grasplein van het Kasteel met diverse
verkoopsstandjes met ambachtelijke producten, antiek en brokante, kunst, tuinaccessoires, countrykledij,
dieren en zaken uit het milieu van jacht en paardensport.
Op het domein worden diverse drank- en eetgelegenheden voorzien.
Het BNIP'Eventing - Kasteeldomein Hemsrode op zondag 24 september 2017' heeft als doel eén
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.
Dit BNIP vult het Gemeentelijk Algemeen Nood- en lnterventieplan (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 3 juli 2017.
Er wordt aan de Raad voorgesteld om dit BNIP te aanvaarden. Dit BNIP wordt ter goedkeuring opgestuurd
naar de gouverneur van West-Vlaanderen.
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 8. Ruimteliike Ordeninq
RUP nr. 15.1 Vichte Stationsomgeving:
o lntrekken gemeenteraadsbeslissing van 28 jun-2017 na schorsingsbesluit Deputatie
. definitieve vaststelling
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Het voorliggende RUP nr. 15.1 - Vichte Stationsomgeving heeft als voornaamste doelstelling het mogelijk
maken van een reconversieproject op de bedrijvensite gelegen ten noorden van de stationsomgeving van
Vichte.
Het RUP beoogt voornamelijk wonen op deze plaats. Maar ook andere functies zijn mogelijk voor zover de
woonfunctie van de omgeving niet in het gedrang wordt gebracht. Er wordt tevens geopteerd om het
groene karakter van het parkgebied ten noorden ervan door te trekken tot aan de stationsomgeving. Een
fietsers- en voetgangersdoorsteek zal een bestaande voetweg vanaf het Beukenhofpark verbinden met het
stationsplein.
De site is volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan gelegen in een gebied voor gemengde
fu ncties waar reconversieprojecten m ogel ij k zij n.

Het RUP werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 1 1 oktober 2016 en openbaar
gemaakt van 2 december 2016 tot 30 januari 2017. 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 en de Vlaamse overheid - Agentschap R-O
Vlaanderen. De Gecoro heeft in vergadering van 28 februari 2017 hiervan kennis genomen en een
eindadvies uitgebracht.
Het RUP werd definitief vastgesteld in zitting van 28juni 2017 door de gemeenteraad.
Op 24 augustus 2017 heeft de deputatie de gemeenteraadsbeslissing van 28 juni 2017 geschorst omdat er
een substantiële vormvereiste niet werd nageleefd:
- De gemeenteraad heeft niet expliciet gemotiveerd waarom het advies van de gecoro niet werd

gevolgd met betrekking tot de woondensiteit en parkeernorm.
- De gecoro heeft niet expliciet een aanvullende mail bij bezwaarschrift 4 behandeld.

Er wordt aan de raad voorgesteld om kennis te nemen van de bemerkingen, aanvullingen,
voorgestelde aanpassingen, wijzigingen en suggesties gesteld in de uitgebrachte adviezen en een
eindbeslissing te nemen in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 15.1 - Vichte
Stationsomgeving waarbijvolgende aanpassingen aan het voorlopig vastgesteld RUP worden
voorgesteld:

- Voorschrift2.2: het maximum aantal woongelegenheden wordt beperkt tot 55.
- Voorschrift2.4: Ten opzichte van de zonegrenzen dient een bouwvrije strook van minimum 15 m

worden gerespecteerd, met uitzondering van de grenzen met de zone 5 (zone voor openbare
wegenis) en de zone 7 (zone voorbuffergroen), waar een minimum afstand van B m moet worden
gerespecteerd. ln deze bouwvrije strook dient streekeigen beplanting en hoogstammige bomen
worden aangeplant. De toelichting verduidelijkt dit.

- Voorschrift2.4: Bijkomende ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten en tellen niet mee als
bewoonbare bouwlaag. Ondergrondse bouwlagen mogen niet boven het maaiveld uitkomen.

- Voorschrift2.4: De kapel die vandaag op de site aanwezig is, moet als rustpunt worden ingericht en
gekoppeld te worden aan het netwerk van paden op de site. De kapel moet onderdeel uitmaken van
de inrichtingsstudie. Ook de huidige waardevolle hoogstammige bomen moeten bewaard blijven en
worden geÏntegreerd binnen de inrichtingsstudie voor de site. lndien één van deze bomen sterft, dient
deze door eenzelfde of evenwaardige boomsoort te worden vervangen. Bijkomende aanplantingen
moeten streekeigen zijn.

- Voorschrift2.6: Het parkeren dient gezamenlijk te worden opgelost. Het parkeren moet voor minstens
65% ondergronds worden georganiseerd. Het resterende percentage dient in de zone voor parkeren

, €ñ groenberm (overdruk 11) te worden voorzien.
- Voorschrift 6.1: Bestaande erfdienstbaarheden blijven wel van kracht, maar mogen functioneel niet

worden uitgebreid. De toelichting verduidelijkt dit.
- Voorschriftll.2: Parkeerstrook. Maximum 35o/ovan het parkeren voorde zone2 moetworden

opgelost binnen deze overdrukzone. De uniformiteit van de aanleg is van belang. De keuze voor één
verharding dient voor de strook te worden aangehouden. De parkeervakken worden voorzien in
waterdoorlatende verharding. Bij inrichting dient de ontwerper aandacht te besteden aan
parkeerplaátsen voor bezoekers.
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De gemeenteraad dient expliciet te motiveren waarom de woondensiteit beperkt wordt tot maximum 55 ipv

50 woongelegenheden en een parkeernorm van 1,7 ipv 2 wordt gehanteerd zoals geadviseerd cioor cie

gecoro.
De gemeenteraad dient de aanvulling in bezwaarschrift 4 explicitiet te behandelen.
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 9. Sport
gl. Goedkeuring aanpassing overeenkomst van 9 janua¡l2O14 inzake Belgisch Kampioenschap
Wielrennen.
lngevolge het collegebesluit van 27 december 2013 werd op 9 januari 2014 een overeenkomst afgesloten

mét de vzw Koninklijke Wielerclub Yvegem Sportief omtrent de organisatie en financiering van de

Belgische Kampioenschappen wielrijden. lnmiddels is deze overeenkomst aan aanpassing toe. lngevolge
de ãanpassing van de meerjarenplanning in de gemeenteraad van 2$juni Ll. werd een toelage van 85.000
euro ingeschreven ter ondersteuning van de organisatie van de verschillende wedstrijden die kaderen in dit
Belgisch Kampioenschap Wielrennen. De uitbetaling is voorzien voor 2020 en het zou nu de bedoeling

zi.¡niit bedrag toe te kennen aan de voor de organisatie van het BK opgerichte vzw. Verder zijn er ook
eñkele technische aanpassingen die zich opdringen: opnemen gegevens nieuwe vzw Anzegem Anzegem

Cycling 8K2017-2020, wijziging disciplines en data wedstrijden, ...
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de modaliteiten van de organisatie en financiering van de

wielerwedstrijden BK via een aangepaste overeenkomst goed te keuren'
EENPARIG GOEDGEKEURD

g.2. Toekennen investeringstoelage aan voetbalclub Groene Duivels lngooigem.
ln de recentste budgetwijziging (gemeenteraad 28 juni 2017) werd er een bedrag van 10.000 euro
ingeschreven voor de financiering van de 2d" handscontainers die de voetbalclub Groene Duivels

lngooigem heeft aangekocht voor hun voetbalaccommodatie. Het betreft 4 units containers (van 6 op 3
meter) die dienstig zullen zijn als kleedkamers en sanitair

Bedoeling is dat deze fina.nciering gebeurt via een investeringstoelage. De aankoop wordt dus ten laste

van de gemeente genomen gezien de containers geplaatst worden op gemeentelijk terrein en naar

analogie met gelijkaardige voorzieningen in het verleden.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de toekenning goed te keuren.
Dit principe werd besproken binnen de bestuursraad van de sportraad op 12 iuni 2017
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 10. Gemeenteliik personeel
Goedkeuring aanpassing rechtspositieregeling
De gemeenteraad keurde op 28 juni 2017 een aangepaste personeelsformatie goed. Hierin werden enkele
nieuwe functies voorzien. Om de selectieprocedure te kunnen aanvatten, dient de gemeenteraad echter
ook de aanwervingsvoorwaarden en het examenprogramma vast te stellen. Daartoe dienen bijlage 1

(bijzondere voorwãarden voor aanwerving, bevordering en interne/externe mobiliteit) en bijlage 3 (

seiectiecommissie en examenprogramma) bij de rechtspositieregeling aangevuld te worden.
Bijkomend werd in bijlage 3 verduidelijkt per functie welke de voorwaarden zijn om te slagen voor de

selectieprocedure.
Overlegd in het hoog overlegcomité en het bijzonder onderhandelingscomité op 30 augustus 2017.

Besproken in het MAT van23 augustus 2017.
EENPARIG GOEDGEKEURD

Mededelinsen
1. uitnodiging afsluiten kermis Anzegem
2. uitnodiging personeelsfeest 15 september.
3. Melding data GR 2018 in de raad van oktober
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Vragen van raadsleden.
Schriftelijk ingediend :

1. De asfaltstrook die in de Nieuwpoortstraat zou aangelegd worden over een breedte van 1,20m is als
meenverk heraangelegd over een breedte van 1,70m; kostprijs = 10.039 euro + btw in plaats van
6.555 euro + btw. De Eendracht-fractie heeft om een grotere breedte van de verharding gevraagd,
maar dit werd geweigerd.
Waarom nu toch deze verbreding? Waarom geen verbreding tot een volwaardige weg (die daarom
nog niet onveilig hoeft te zijn)?

2. ln de dadingsovereenkomst met RioP werd voorzien dat de gemeente een bedrag van 619.093 euro
zou kunnen opnemen "voor zover het budget dit toelaat". ln het RioP-budget van 2017 is de opname
van 300.000 euro voorzien en in dat van 2018 de resterende 319.000 euro. Bij aangetekend schrijven
heeft de gemeente thans de 300.000 euro opgevraagd.
Welk gevolg heeft de Watergroep aan dit schrijven gegeven?

3. Een hele tijd geleden reeds werd de opdracht voor de heropbouw van de Sint-Janskerk toegewezen.
Hoe ver staat het nu met dit project?
Volgende mondelinge vragen worden bijkomend gesteld:
a) Gebruik parkeerhavens tijdens de werken aan de Buyckstraat. Vraag vaststellen politiereglement

om tijdelijk verbod op te hetfen
b) Vernieuwen gelijkgrondse asfaltstroken Buyckstraat - vraag meenemen als meenruerk.
c) Onderhoud begraafplaatsen lngooigem en Tiegem - vraag netjes houden.
d) Rioleringswerken Kerkdreef aansluitend op Vichteplaats. Vraag stand van zaken

Mondeling ingediend:
1. Gebruik parkeerhavens tijdens de werken aan de Buyckstraat. Vraag vaststellen
politiereglement om tijdelijk verbod op te heffen
Tijdens de werken aan de Buyckstraat kan er gedurende twee maanden praktisch niet meer of moeilijk
geparkeerd worden in de straat. De bewoners parkeren bijgevolg hun voertuigen overdag op de
parkeerhavens tussen Buyck-en Kerkstraat en aan bakker Toye. Op die plaatsen geldt een tijdsbeperking
van 3 uren.
Kan het college een politiereglement laten opmaken om tijdens de duur van de werken het tijdelijk vèrbod
op die havens op te heffen door bijvoorbeeld de borden te laten afdekken?

2. Vernieuwen gelijkgrondse asfaltstroken Buyckstraat - vraag meenemen als meenrerk.
Volgens het personeel van de firma DEVAGRO worden de gelijkgrondse asfaltstroken die zich hier en daar
langs weerszijden van de straat bevinden NIET vernieuwd. Werd dit zo bepaald in het bestek?
Er dient opgemerkt dat sommige van die stroken in een zeer slechte toestand verkeren doordat het asfalt
afgebrokkeld is en hier en daar grote oneffenheden en putten voorkomen die een gevaar vormen voor de
weggebruikers. (zie foto). De aanblik op de vernieuwde weg zal zeer slordig uitvallen wanneer die stroken
niet vernieuwd worden.
Kan het college overwegen om deze stroken in meerwerk te laten vernieuwen tijdens de huidige renovatie
van de straat.
Kan het nodige gedaan worden om aan deze toestand te verhelpen aub?
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verwaarloosd bij ligt. Overal groeit er onkruid.

Op 13 juli kwam er een meld¡ng (nr 5487) binnen waarin staat dat het kerkhof van Tiegem er zeer

verwaarloosd bij ligt.

Kan het nodige gedaan worden om aan deze toestand te verhelpen aub.

4. Rioleringswerken Kerkdreef aanslu¡tend op Vichteplaats. Vraag stand van zaken
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