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EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 2. Alqemeen Bestuur
2.1. Goedkeur¡ng toekennen nominat¡eve toelage van 250 euro per jaar aan het lnstituut voor
Dringende Medische Hulpverlening.
Het lnstituut voor Medische Dringende Hulpverlening (IMDH) is een vzw die in 1972 werd opgericht. De
doelstellingen van deze vzw bestaan uit :

1) Het operationeel houden van de MUG helikopter West-Vlaanderen
2) Onderricht geven in de medische dringende hulpverlening.

De beide Belgische erkende MUG-Heli's ontvangen geen subsidies van de federale overheíd,
nochtans hebben ze hun nut al ruimschoots bewezen.
Uit het jaarverslag 2016 dat zich in het dossier ter inzage bevindt, blijkt dat dit levensreddend project heel
belangrijk is binnen het Vlaamse Mug-landschap.
Daarom wordt voorgesteld om met ingang van dit jaar een nominatieve toelage van 250 euro toe te
kennen.
EENPAR¡G GOEDGEKEURD

2.2. Advies budgetwijziging 2017 - kerkfabriek Sint-Petrus
De budgetwijzigingen 2017 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur Anzegem
werden gecoördineerd ingediend bij het gemeentebestuur op 25 septembet 2017. De termijn om hiervan
kennis te nemen verstrijkt aldus op 15 november 2017.
De budgetwijzigingen 2017 werden besproken in het voorafgaand overleg CKB-CBS van 12 september.
ln een vorige budgetronde hebben de kerkfabrieken hun gecumuleerde overschotten uit het verleden zo
veel als mogelijk weggewerkt, en dit door het zo realistisch mogelijk ramen van de ontvangsten en
uitgaven. Het gemeentebestuur beloofde tegelijkertijd de op deze manier ter beschikking komende
middelen aan te wenden voor de noodzakelijke investeringen in bepaalde kerken. De voorliggende
budgetwijziging past binnen deze afspraak.
De budgetwijziging resulteert in een stijging van de exploitatieuitgaven van de kerkfabriek Sint-Petrus met
4.249,92 EUR en dit ingevolge een dringend onderhoudswerk aan de toren van de kerk (afsluiten
openingen, plaatsen houten tussenvloer, opkuisen).
De budgetwijzigingen 2017 van de kerkfabriek Sint-Petrus werd voorzien van nodige toelichtingen en
bewijsstukken:
Een financiöle nota, ingedeeld in een exploitatie- en een investeringsbudget;
Een toelichtende nota;
Het advies van het erkend representatief orgaan.
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Deze bucigeiwijziging 20i 7 resuiieeri in een verhoging van cje expioiiatieioeiage (van cie kerkíabrieken
Sint-Petrus), maar deze blijft nog steeds binnen de grenzen van de gemeentelijke toelage zoals
goedgekeurd in het meerjarenplan. Overeenkomstig art 4B van het decreet van 7 mei 2004 betreffende
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten kan de gemeenteraad dus kennis
nemen van de budgetwijzigingen 2017 binnen een termijn van 50 dagen.
Deze 2017 resulteert aldus in saldien e ke
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AKTE GENOMEN

Punt 3. Patrimonium
31. Verkavel¡ng Priester Daensstraat. Goedkeuren ontwerpakte kostetoze grondafstand wegenis.
De weg- en rioleringswerken in de private verkaveling in de Priester Daensstraat werden definitief
opgeleverd. Akte van kosteloze grondafstand wegenis. De overdracht geschiedt om reden van openbaar
nut, en meer in het bijzonder voor de opname in het gemeentelijk openbaar domein.
EENPARIG GOEDGEKEURD

3.2. Definitieve toekenning naam 'Stampkotmolenerf' aan het nieuwe woonerf gelegen aan de
Kasterstraat.
De gemeenteraad nam in zitting van 28 juni 2017 de principiële beslissing om volgende naam toe te
kennen aan het nieuwe woonerf gelegen aan de Kasterstraat: Stampkotmolenerf.
De cultuurraad werd van dit voornemen in kennis gesteld middels een schrijven dd. 12 juli 2017 (zie
dossier ter inzage)
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 14 juli 2017 tot en met vrijdag 15 september
2017 leverde geen bezwaren of opmerkingen op. Daarom wordt voorgesteld om de naam
'Stampkotmolenerf' definitief toe te kennen aan dit woonerf.

EENPAR]G GOEDGEKEURD
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Punt 4. Sociale Zaken
Aanpassing subsidiereglement socio-culturele verenigingen (luik gezins- en welzijnsraad).
Het bestaande reglement voor de toekenning van een basis- en werkingstoelage aan (socio)-culturele
verenigingen - luik gezins- en welzijnsraad (GR 0211212008) werd geëvalueerd.
De voornaamste krijtlijnen blijven behouden, zijnde:

o Basistoelage (30 o/o vãî het totale subsidiebedrag) voor ouderraden, afdelingen gezinsbond
en liefdadige organisaties.

o Werkingstoelage (70 % van het totale subsidiebedrag) is afhankelijk van de aard van de
activiteiten en kan bekomen worden door alle (socio-)culturele verenigingen die aan de
voorwaarden voldoen.

Er worden echter enkele wijzigingen aangebracht:
o Voor wat betreft het toekennen van de basistoelage zijn er geen wijzigingen.
. Voor wat betreft het toekennen van de werkingstoelage, worden volgende aanpassingen

toegevoegd (aanpassingen cursief en vet):
- De (socio)-culturele verenigingen, met uitzondering van de actieve kunstverenigingen,

komen hiervoor in aanmerking. De (socio-)culturele verenigingen zijn van elementair belang voor
de

- Gemeenschap en het sociaal weefsel binnen de gemeente, vandaar dat de gezins- en
welzijnsraad het opportuun blijft vinden om de kwalitatieve werking van de diverse verenigingen
financieel te ondersteunen. De actieve kunstverenigingen leunen echter weinig tot niet aan bij de
thema's die de gezins- en welzijnsraad behartigt. Ze dragen vooral bij tot de culturele
ontwikkeling van de inwoners van Anzegem en worden hiervoor dan ook betoelaagd via de
cultuurraad.

- Activiteiten categorie 1 (dit zijn activiteiten en uitstappen met als voornaamste doelstelling
ontmoeting en ontspanning): tot op heden onbeperkt. Betoelaging van deze activiteiten wordt
beperkt tot maximum 20 per werkingsjaar.

Deze aanpassingen hebben tot doel duidelijkheid te scheppen welke activiteiten via gezins- en
welzijnsraad worden betoelaagd. Hiermee wordt tevens ook te kleine subsidiebedragen vermeden en de
geldwaarde per toegekend punt wordt opgewaardeerd.

Voor wat betreft het indienen van de documenten zal de deadline ook strikt gehanteerd worden.
lndien het aanvraagformulier voor subsidiëring en de nodige bewijsstukken niet tegen de
uiterste indiendatum wordt bezorgd, krijgt de vereniging 1 schriftelijke herinnering, om
binnen de 10 werkdagen de subsidieaanvraag alsnog in te dienen. Indien hieraan geen
gevolg wordt gegeven, komt de vereniging niet in aanmerking voor betoelaging voor dat
werkingsjaar.

Dit reglement is van toepassing op het toekennen van de toelagen vanaf het werkjaar 1 september 2016 -
31 augustus 2017.
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 5. Gemeenteliik onderwiis
Schooljaar 2017 -2018: goedkeuring

. Lestijdenpakket
Het lestijdenpakket wordt berekend op basis van het aantal leerlingen. De toestand van 1 februari van
het schooljaar is bepalend.
ln de gemeentelijke scholen Vichte en lngooigem werden samen 201 leerlingen geteld (1 leerling minder
dan vorig jaar), wat na toepassing van een aanwendingscoëfficiént267 lestijden geeft.
Daarbij komen nog 7 lestijden SES (2 minder dan vorig jaar) wat het totaal op 2T4lestijden brengt die
moeten verdeeld worden. (3 minder dan vorig jaar) (SES: toegekend op basis van de socio-economische
status van de leerlingen).
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Gewone lagere scholen dienen veel beter nog te bewijzen dat ze alles in het werk stellen om kinderen
-^:¡:-t_- ^-i^*_-::^L^t^^^la--- ¡- t^_t--^- ^- l^ l^^---^-_-::_: L::-^-i^- ^-i^--.::^._.^-f,^ -^^-ilte[ speullleKe uiluelwu5uulruerten [e nerpen glr ue uuulvef wu¿lilg ilir¿r] uu¿uiluel uiluerwulr wuf ur. ¿ser

moeilijk.
Er kunnen uren ten voordele van de uren zorg voorzien worden in functie van het M-decreet. Het
gemeentelijk onderwijs zet eveneens in op technische vaardigheden, en wenst daartoe één lestijd voor
STE(A)M (Science Technology Engineerring (Art) Mathematics te organiseren;
Het voorstelvan lestijdenpakket 2017-2018, zoals gunstig geadviseerd door de schoolraad 25
september 2017) en het syndicaal onderhandelingscomité (ABOC 7 juni en 29 september 2017) kan
worden goedgekeurd. De lestijdenpakketten werden ook voorgelegd aan het O.C.S.G . van 12 juni 2017
(overlegcom ité scholengemeenschap).

. Beleidsondersteuning.
Het werkingsbudget, toegekend aan de school sedert 1 september 1998, mag aangewend worden voor
beleidsondersteuning met als gevolg dat vast benoemde onderwijzers aldus kunnen vrijgesteld worden
van hun onderwijsopdracht om beleidsondersteuning te verstrekken;

Het organiseren van lestijden beleidsondersteuning (buiten het lestijdenpakket) genereert geen
supplementaire kosten gezien de financiering gebeurt met behulp van de werkingstoelagen die de
schooljaarlijks ontvangt van het departement onderwijs;

Deze ingreep heeft echter als gevolg dat volgend schooljaar een leerkracht samen met een
vervangingsopdracht voo¡ 19124 aan de slag kan in de gemeenteschool;
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 6. lnternationale solidariteit
Toekennen toelage van 500 euro aan het Rode Kruis n.a.v. schade aangericht door orkanen.
De orkaan lrma heeft a tate schade aangericht in het Caribisch gebied, met name Sint-Maarten is zwaar
getroffen en maakt zich klaar voor de komst van orkaan Maria. De windsnelheid van de nieuwe storm
blijft toenemen en zal vandaag of morgen het eiland bereiken. Ook Saba, Guadeloupe, Dominica en Sint
Eustatius worden bedreigd. Maria zal naast hevige rukwinden ook veel regenval met zich meebrengen.
Hulpverleners vrezen dan ook voor landverschuivingen.

Het Rode Kruis heeft in afwachting van orkaan Maria 7 opvangplaatsen opengesteld voor inwoners van
Sint-Maarten. Vrijwilligers bieden er onder andere eerste hulp en psychosociale bijstand.

EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 7. Tewerkstellinq
Partici patie wijkwerken reg io Zuid-West-Vlaanderen :

. pr¡nc¡pebeslissingsamenwerkingopregionaalvlak
r principiële toekenning opdracht aan Wl3
. aanpassing statuten Wl3

Binnen het decreet wijk-werken worden de lokale besturen verantwoordelijk gesteld voor het uitoefenen
van de regierol voor de organisatie van wijk-werken;
De lokale besturen moeten een keuze maken m.b.t de oprichting van een organisator wijk-werken;
ln het decreet staat vermeld dat een organisator van wijk-werken een bestaande OCMW-vereniging titel
Vlll, hoofdstuk 1 van het decreet van 1911212008 betreffende de organisatie van OCMW kan zijn en dat in
principe moet voldaan worden aan een minimale schaalgrootte van zestigduizend inwoners om wijk-
werken te organiseren;
Binnen een samenwerkingsverband bestaat de mogelijkheid om lokale antennes en een bundeling van
krachten op subregionaal niveau te ontwikkelen.
Het OCMW van Anzegem is stichtend deelgenoot van W13;
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 26 september 2017 dan ook om voor te stellen
aan de gemeenteraad om samen te werken op regionaal niveau en om de opdracht "organisator wijk-
werken" toe te kennen aan de OCMW-Vereniging W13 (Titel Vlll, hoofdstuk I van het decreet van
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1911212008 betreffende de organisatie van OCMW) met de maatschappelijke zetel in President
Kennedypark 10, 8500 Kortrijk.
Overwegende de bespreking in de conferentie van burgemeesters van I september 2017 en een
verdiepend overleg op 14 september 201 7 waarbi) het voorstel werd geformuleerd om op het niveau van
de OCMW-vereniging W13 de organisatie van wijk-werken te structureren;
Overwegende dat VDAB en VVSG van de Vlaamse gemeenten een principieel akkoord verwachten
tegen 30 september 2017 welke gemeenten samen het wijk-werken zullen organiseren en welke de
structuur zal zrjn waarbinnen de organisatie van wijk-werken verloopt, wordt voorgesteld omd e opdracht
"organisator wijk-werken" toe te kennen aan de OCMW-Vereniging W13. Om dit te realiseren dringt zich
wel een statutenwijziging op en dit als volgt:
Toevoeging in art.3 van de statuten van W13:
J) Opkeden als organisator wijk-werken overeenkomstig het decreet wijk-werken van 7 juli 2017 voor die
deelgenoten die de opdracht wijk-werken toekennen aan W13
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 8. Punt qevraagd door raadsleden
8.1. Goedkeuring wegenis in de aangevraagde verkaveling Matexi Projects nv voor gronden aan
de Klijtberg, de lngooigemstraat en de Peter Benoitstraat.
Artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt aangaande de aanvragen voor een
verkavel ingsvergunning:
"Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid
heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan worden verleend,
neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaakvan de wegen, alvorens het vergunningverlenende
bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag.
Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen over de zaak
van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of de Vlaamse Regering, de
gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die
beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de
provinciegouverneur."
Met "vergunningverlenende bestuursorgaan" wordt klaarblijkelijk bedoeld: het College van Burgemeester
en Schepenen" of, voor behandeling in een beroepsprocedure: de Deputatie.
Uit analyse van dit artikel blijkt dat er zich verschillende mogelijkheden kunnen voordoen:
1: als het College oordeelt dat de vergunning kan verleend worden, dan moet de Gemeenteraad zich
uitspreken over de wegenis alvorens het College zijn beslissing formeel neemt
2: als het College oordeelt dat de vergunning NIET kan verleend worden, dan hoeft de Gemeenteraad
zich niet uit te spreken over de wegenis
3: als de Deputatie in een beroepsprocedure van oordeel is dat de vergunning kan verleend worden, dan
moet de Gemeenteraad zich uitspreken over de wegenis alvorens de Deputatie formeel haar beslissing
neemt. De gemeenteraadsbeslissing kan hetzij al genomen zijn, hetzij nog niet genomen zijn bij de
behandeling van het beroep; is die gemeenteraadsbeslissing nog niet genomen, dan wordt de
Gemeenteraad daarvoor samengeroepen op de wijze bepaald in de tweede alinea van artikel 4.2.25 van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
4: als de Deputatie in een beroepsprocedure van oordeel is dat de vergunning NIET kan verleend
worden, dan hoeft de Gemeenteraad ook nu geen uitspraak te doen.

Artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt soms op een ontoelaatbare wijze
misbruikt door een vergunningverlenend bestuursorgaan, wanneer het ontbreken van een
gemeenteraadsbeslissing over de nieuwe wegenis in een verkaveling aangevoerd wordt als een
"legaliteitsbelemmering", dat wil zeggen: een element om een verkaveling te weigeren op strikt juridische
en niet-stedenbouwkundige gronden. Dergelijk misbruik heeft zich onlangs ook in onze gemeente
voorgedaan.
De nv Matexi Projects uit Waregem heeft een verkavelingsaanvraag ingediend voor gronden gelegen aan
de Klijtberg, lngooigemstraat en Peter Benoitstraat (woonuitbreidingsgebied). De verkaveling voorziet
uitsluitend in groepswoningbouw met 35 loten voor ééngezinswoningen, 26 voor half-open bebouwing en
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9 voor gesloten bebouwing; 7 van die loten (gearceerd op het verkavelingsplan) zijn voorzien voor een
L^^^L^:l^- ...^^^^^^L^l Fl^-..,^-¡^^ ¡^ ÁÁ^ ^f ^^'^^'+.,^.^li¡|..+ an i¡ a¡ naa aan avf¡aut|ùuilËtuvltwutltdaltuuu.F('l vvulilrrvrJsçrrvaravEvrvqrPvrtveryilvrrrerrroer rrvvevrrv^ile
autostaanplaats voorzien op de oprit, zodat er eigenlijk geen wagens meer langs het openbaar domein
geparkeerd moeten worden. Op weekend- en wedstrijddagen maken bezoekers van de nabijgelegen
sportterreinen gebruik van de Klijtberg om te parkeren. Aangezien er in het verkavelingsontwerp enkele
woningen uitgeven op de Klijtberg, verdwijnt er voor de voetballiefhebbers wat parkeermogelijkheid ter
hoogte van de opritten naar deze woningen. ln de verkaveling zijn daarom nog 12 extra
langparkeerplaatsen voorzien. Mocht dit nodig blijken kan dit nog uitgebreid worden met 16 à 1B

parkeerplaatsen ter hoogte van de groenzone.
De structuur van de verkaveling, de parkeermogelijkheden en de aan te leggen nieuwe wegenis zijn
opgenomen in bijgevoegde plannen. Er is een beschrijving toegevoegd van de technische werken, onder
andere voor de wegenaanleg, en er is ook een getekende belofte van kosteloze overdracht van de
wegenis (na voltooiing) naar de gemeente.
De aanvrager heeft het College uitdrukkelijk gevraagd de wegenis ter goedkeuring voor te leggen aan de
Gemeenteraad. Het College heeft hier met opzet geen gevolg aan gegeven, zich op die wijze totaal
onrechtmatig en onterecht een argument verschaffend om de verkavelingsaanvraag te weigeren, zoals
blijkt uit het Collegeverslag van 06-06-2017:

Het College heeft dus in zijn 4e conclusie ten onrechte aan de Gemeenteraad een verantwoordelijkheid
toebedeeld die de Gemeenteraad niet eens heeft kunnen opnemen. lmmers, noch het College, noch de
Voorzitter van de Gemeenteraad hebben deze kwestie op de agenda van de Gemeenteraad geplaatst.
De fractie Eendracht protesteert met klem hiertegen en brengt daarom deze kwestie zelf op de agenda
van de Gemeenteraad.

Artikel 4.7.21 $ 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt:
"Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen
omtrent de vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de
deputatie van de provincie waarin de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep
onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid."
Dit artikel geeft elke aanvrager van een verkavelingsvergunning ondubbelzinnig het recht
om in beroep te gaan tegen een voor hem ongunstige beslissing van het College. De aanvrager Matexi
Projects nv heeft dergelijk beroep bij de Deputatie ingesteld en dit beroep is thans in behandeling. De
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Conclusie:

- Overwegende dat het provinciaal ruimtelijk structuurplan en de ruimtemonitor Wonen regio Zuid-West-
Vlaanderen (opgemaakt door intercommunale Leiedal) adviseren woonuitbreidingsgebied niet massaal
aan te snijden en te kiezen voor inbreiding en relatie van woonwijken met bestaande kernen

- Overwegende dat de percelen niet aansluiten bij een bestaande kern en onverenigbaar blijkt met de
goede ruimtelijke ordening.

- Overwegende dat mobiliteitstechnisch een aantal problemen zich aandienen en de druk op de bestaande
situatie te groot zou worden

- De gemeenteraad heeft vooraf geen beslissing genomen mbt het tracé van de wegenis.
De aanvraag brengt de goede aanleg van de plaats in het gedrang, is storend voor de aangelanden en is niet
verenigbaar met de omgeving.
Gelet op bovenvermelde beoordeling kan gesteld worden dat de aanvraag niet in overeenstemming is met de
doelstellingen van artikel 1.1 .4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENENBESLIST IN DE ZITTING VAN ô JUNI 2017 MET
VIER STEMMEN OM TE WEIGEREN (burgemeester Claude Van Marcke, Schepenen Rik Colman, Gino
Devogelaere, en Jeremie Vaneeckhout), ÉÉN ONTHOUDING (schepen Johan delrue) EN TWEE STEMMEN
OM TE VERGUNNEN (schepenen Koen Tack en Jolanta Steverlynck-Kokoszko) HET VOLGENDE:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning omwille van de hierboven vermelde
redenen.

De beslissing wordt ingeschreven in het vergunningenregister op de datum van verzending van de beslissing.
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Eendrachtfractie wil dat dit beroep in alle sereniteit kan behandeld worden door de Deputatie, dat wil
zeggen: zonder valse argumenten in het weigeringsbesluit van het College en met een beslissing van de
Gemeenteraad omtrent het tracé van de wegen. Voor dit laatste is het aangewezen om op een
realistische wijze even af te wegen of het beroep bij de Deputatie een kans maakt, met andere woorden:
of de Deputatie de argumenten van het College om de verkaveling te weigeren mogelijks kan verwerpen.

ln zitting van 06-06-2017 heeft het College van Burgemeester en Schepenen dus de
verkavelingsaanvraag ten gronde behandeld. Er waren ramingen ter beschikking van de diverse
nutsmaatschappijen voor de noodzakelijke aanleg van nutsvoorzieningen, er was een gunstig advies van
de hulpverleningszone Fluvia en er waren voorwaardelijk gunstige adviezen van het Agentschap Wegen
en Verkeer en de Provinciale Dienst Waterlopen, d.w.z. dat deze diensten akkoord konden gaan met de
verkaveling mits hier of daar een beperkte aanpassing gebeurde. Er was ook één bezwaarschrift van
bewoners van de Klijtberg. Na bespreking en beraadslaging heeft het College over de aanvraag gestemd
er waren 2 stemmen voor, 4 stemmen tegen en één onthouding. Als gevolg van deze stemming werd het
verkavel ingsvoorstel geweigerd.

De argumentatie van het College om de vergunning te weigeren is op zijn minst "merkwaardig":
- de 4e conclusie is zoals reeds aangehaald volkomen onterecht
- de 3e conclusie (verkeersdrukte en parkeerdruk) is eveneens onterecht:
=> verkeersdrukte: onze gemeente telt een aantalwijken met meer dan 35 woningen, en nergens wordt
geklaagd over te druk verkeer vanwege de wijkbewoners; het is inderdaad bekend dat de verkeersdrukte
vanwege wijkbewoners of bezoekers verwaarloosbaar is
=> parkeerdruk rond de voetbalvelden van de Groene Duivels: er geven 15 kavels met hun oprit uit op de
Klijtberg waardoor er ook 15 parkeerplaatsen verdwijnen, maar die kunnen. ruimschoots gecompenseerd
worden door 16 nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen in een groene parking aan het begin van het
gewezen autorijleerpark en 12 parkeerplaatsen langs de nieuwe straat, die niet nodig zijn als
parkeerplaats voor bewoners en bezoekers van de verkaveling
- de 2e conclusie (niet aansluitend bij een bestaande kern) is ook niet terecht: de verkaveling behoort
verkeerstechnisch tot een met verkeerstekens afgebakende "bebouwde kom" met de daaruit
voortvloeiende snelheidsbeperking, net zoals de woonkern van de indieners van het bezwaarschrift
tijdens het openbaar onderzoek
- het hoofdargument vervat in de 1e conclusie tenslotte berust op een beleidsoptie van het College, die
evenwel geen juridische grondslag heeft en daardoor zeer betwistbaar is. Er zijn ons ook geen concrete
woonbehoeftenstudies bekend die de beleidsoptie van het College ondersteunen en ook het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan maakt er geen gewag van dat woonuitbreidingsgebieden liefst niet
meer aangesneden worden. lntegendeel, in het recente verleden werden wel degelijk
verkavelingsvergunningen afgeleverd voor woonprojecten in woonuitbreidingsgebieden:

* de verkaveling aan de Blaarhoekstraat werd toegestaan door het vorige College
* de verkaveling van Plan en Bouw aan de Nieuwpoortstraat en de Sint-Elooistraat werd

door het huidige College vergund op 28-01-2014
* de verkaveling van Tybo aan de Nieuwstraat en de Driesstraat werd door het huidige

College vergund op 15-04-2014
* andere projecten van (vervang)woningbouw werden eveneens door het huidige

College toegestaan in woonu itbreid ingsgebied.
De argumentatie van het College in zijn 1e conclusie omtrent de huidige verkavelingsaanvraag houdt dus
een koerswijziging in ten opzichte van vorige aangelegenheden, maar die is niet ondersteund door enig
besluit of enige beraadslaging van de Gemeenteraad.

Deze afwegingen laten heel duidelijk zien dat er andere visies op de verkavelingsaanvraag mogelijk zijn
dan die van het College, en dat het uiteindelijk de Deputatie zal zijn die beslist. De Gemeenteraad dient
zich enkel uit te spreken omtrent de wegenis. Omdat de voorgestelde nieuwe wegenis aan alle
technische eisen voldoet, een vlotte en veilige verkeersafiryikkeling toelaat en ruim voldoende
parkeermogelijkheden creëert, wordt voorgesteld het ingediende plan van de wegenis goed te keuren
mits aanleg van een groene parking met minstens 16 parkeerplaatsen op het in groen gekleurde vak van
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het inplantingsplan.

Aanvullend dient nog een andere overweging gemaakt te worden. Op 03-03-2016 weigerde de Deputatie
in beroep een gelijkaardige verkavelingsaanvraag door dezelfde aanvrager als nu en voor dezelfde
terreinen. Die weigering werd uitsluitend ingegeven door 2legaliteitsbelemmeringen:
- het feit dat de Gemeenteraad zich ook toen niet uitgesproken had over de wegenis
- het feit dat het niet overtuigend was dat het om groepswoningbouw ging, de enige vorm van bebouwing
die volgens arresten van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen in

woonuitbreidingsgebieden effectief toegelaten is zonder andere formele ordening van het gebied.
Over de eerste legaliteitsbelemmering kunnen we verwijzen naar de hoger geformuleerde bedenkingen.

Wat de tweede legaliteitsbelemmering betreft, kunnen we er op wijzen dat de aanvrager van de
verkaveling thans alle mogelijke garanties biedt dat het wel degelijk om groepswoningbouw gaat. Volgens
de regelgeving is groepswoningbouw "het gemeenschappelijk oprichten van woningen die een
gemeenschappelijke werf hebben en fysisch of stedenbouwkundig met elkaar verbonden zijn" (artikel 1.2

eerste lid, 7'van het Decreet Grond- en Pandenbeleid). De huidige aanvraag handelt uitsluitend over
woningen in halfopen bebouwing (tweewoonsten) of in gesloten bebouwing (driewoonsten) waardoor een
fysische verbinding vast staat. Ze vermeldt in artikel 1.1 van de stedenbouwkundige voorschriften dat er
een collectieve bouwaanvraag zal zijn in maximaal 4 fases: de eerste fase voor de loten 1-9, de tweede
fase voor de loten 27-32, de derde fase voor de loten 10-17 en de vierde fase voor de loten 18-26 en 33-
35 en in artikel 1.2 dat die een harmonisch geheel moeten vormen. Er wordt dus gegarandeerd dat het
gaat om woningen met dezelfde bouwstijl (dus stedenbouwkundig met elkaar verbonden) die gezamenlijk
gebouwd worden hetgeen impliceert dat er ook een gemeenschappelijke werf is. De voorwaarden voor
groepswoningbouw zijn duidelijk voldaan zodat de tweede legaliteitsbelemmering voor de behandeling
door de Deputatie thans wegvalt.
4 AMENDEMENTEN: AANVAARD
PUNT ZELF: GOEDGEKEURD

Schepen Johan Delrue vervoegt zich opnieuw bij de vergadering.

8.2. Degelijk herstel van de Nieuwpoortstraat.
BESPROKEN - geen stemming

Mededelinqen
Data gemeenteraad 2018

Vraoen van raadsleden.

Vraag naar de plannen met de portierswoning Beukenhof.

GESLOTEN ZITTING - GEHEIME STEMMING
Punt 9. Gemeenteliik personeel.
Aanvaarding ontslag financieel beheerder m.i.v. 1 januari 2018.
De financieel beheerder heeft haar ontslag ingediend per 1 januari 2018. De gemeenteraad, die de

aanstellende overheid is, kan dit aanvaarden.
EENPARIG AANVAARD
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