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Toevoegen punt bij hoogdringendheid: 
De Watergroep: bijzondere algemene vergadering 8 december 2017 : vaststellen mandaat 
vertegenwoordiger i.v.m. statutenwijziging. 
 
Toelichtingsnota: 
Er bereikte ons op maandagavond 6 november een e-mail vanuit de Watergroep met volgende inhoud:   

 

 
  

 

 

 

Geachte burgemeester, 

Geachte schepenen, 

Ik heb de eer u uit te nodigen op de bijzondere algemene vergadering van de 

cvba Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening / De Watergroep, die 

plaatsvindt op vrijdag 8 december 2017 om 11 uur in Den Berg, 

Bergkapelstraat 98, 1840 Londerzeel. 

De inschrijvingsformaliteiten voor de vergadering vangen aan om 10 uur. 



 
 

 
Beknopt verslag gemeenteraad 

 

2 
 

 

Uw vertegenwoordiger, Rik Colman, dient ervoor te zorgen dat zijn/haar 

inschrijving is verricht alvorens zich naar de vergaderzaal te begeven. 

Via www.dewatergroep.be/bav2017 kan u de agenda en de bijhorende 

documenten downloaden. 

De bijzondere algemene vergadering zal worden gevolgd door een receptie en 

zittende lunch, waarop uw vertegenwoordiger vriendelijk wordt uitgenodigd. 

Inschrijven kan tot en met 24 november, eveneens 

via www.dewatergroep.be/bav2017. 

De uitnodiging wordt ook per e-mail naar uw vertegenwoordiger gestuurd. 

Met bijzondere hoogachting, 

 

Herman Van Autgaerden 

voorzitter van de raad van bestuur 

  

 

Copyright © 2017 De Watergroep, All rights reserved.  

  

 

 
Aangezien er geen kans meer was dit punt nog op de gewone agenda te plaatsen van de 
gemeenteraad,  de voorgestelde statutenwijziging toch een aanzienlijke impact heeft en de eerstvolgende 
gemeenteraad pas op 19 december plaatsvindt, wordt voorgesteld om deze kwestie toe te voegen bij 
hoogdringendheid en te bespreken onder punt 2 van de raad. 
 
Toevoeging bij hoogdringendheid: EENPARIG GOEDGEKEURD 
 
 
Punt 1. Goedkeuring verslag gemeenteraad van 3 oktober 2017. 
EENPARIG GOEDGEKEURD 
 
 

https://dewatergroep.us13.list-manage.com/track/click?u=aeba2c0228d92d146e3465564&id=4492e55cdb&e=1c879d07d6
https://dewatergroep.us13.list-manage.com/track/click?u=aeba2c0228d92d146e3465564&id=33290d4747&e=1c879d07d6
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Punt 2. Algemeen Zaken 
2.1. Samenstelling gemeenteraad: 

• Kennisgeving overlijden burgemeester en gemeenteraadslid   

• Kennisname afstand mandaat eerstvolgend opvolgend gemeenteraadslid Lijst SamenEén. 

• Onderzoek geloofsbrieven tweede opvolgend gemeenteraadslid. 

• Eedaflegging opvolgend gemeenteraadslid in handen van de voorzitter van de 
gemeenteraad. 

Op woensdag 20 september 2017 overleed Claude Van Marcke, burgemeester van de gemeente 
Anzegem. Hierdoor kwam van ambtswege een einde aan zijn lidmaatschap van de gemeenteraad.  
Ingevolge de uitslag  van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 is de eerstvolgende 
opvolger op de lijst Samenéén Hilde Vanhaesebroecke, Oostdorp 1 – 8573 Anzegem.   Bij schrijven van 
9 oktober 2017 deed ze afstand van mandaat. De daaropvolgende opvolger is Anja Desmet, 
D.Vanhautestraat 72 – 8570 Anzegem, die aanvaardde. Gezien zij sedert de gemeenteraadsverkiezingen 
niet heeft opgehouden te voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden,  en zich niet in een staat van 
onverenigbaarheid bevindt, kan zij geïnstalleerd worden als gemeenteraadslid.  Daartoe legt zij de in 
artikel 7§3 van het gemeentedecreet voorziene eed af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad. 
Ze zal in de rangorde de 23° plaats innemen. 
EENPARIG GOEDGEKEURD 
 
2.2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: 
2.2.1.  Psilon – Buitengewone Algemene Vergadering van 12 december 2017.  Kennisname 
en goedkeuring agendapunten. 
De buitengewone algemene vergadering van Psilon (Intergemeentelijke Vereniging voor Crematorium-
beheer Zuid-West-Vlaanderen) gaat door op  12  december 2017 met volgende agenda: 
1. Vaststelling werkprogramma 2018 
2. Vaststelling begroting 2018 
Voorgesteld wordt om de aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om voormelde punten, 
waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 
EENPARIG GOEDGEKEURD 

 
2.2.2. Leiedal  - Buitengewone Algemene Vergadering van 12 december 2017.  
2.2.2.1. Kennisname en goedkeuring agendapunten. 
De buitengewone algemene vergadering van Leiedal gaat door op  12  december 2017 met volgende 
agenda: 

1. Statutenwijziging 
2. Jaaractieplan en begroting 2018 
3. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2018 
4. Benoeming deskundige 
5. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten 

In uitvoering van artikel 4§2 van de statuten van Leiedal neemt de algemene vergadering akte 
van eventuele bijkomende intekeningen op de wederzijdse exclusieve dienstverlening. 

6. Varia 
Voorgesteld wordt om de aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om voormelde punten, 
waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 
 
2.2.2. Leiedal  - Buitengewone Algemene Vergadering van 12 december 2017.  
2.2.2.2. Goedkeuring statutenwijziging. 
De handelingen van Leiedal zijn economische activiteiten (art.2W.btw). De handelingen worden verricht 
in eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid (art.4 W.BTW).  Exclusieve dienstverlening valt 
binnen toepassingsgebied BTW. Tot op heden werd het standpunt van de administratie BTW (dat al 
dateert van 2006)   dat  zegt dat dienstverlenende intercommunales BTW moeten aanrekenen, nooit echt 
toegepast op het veld.  Men beschouwde deze handelingen verricht als openbare instelling als zijnde 
zonder enige  
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concurrentieverstoring van betekenis. Doch het in 2006 ingenomen standpunt van BTW  werd recent 
bevestigd   door de minister.    Het zou dus   kunnen dat er controles zullen uitgevoerd worden met 
navorderingen als gevolg.  

Echter het gloednieuwe art. 44§2bis W.BTW (inwerking getreden op 1 juli 2016), voorziet in een 
oplossing onder de vorm van het optreden van Leiedal   als kostendelende vereniging/zelfstandige 
groepering (ZG).In de aanschrijving nr 31 van 12 december 2016 zijn hieromtrent administratieve 
toelichtingen opgenomen. 

Op 8 september 2017 heeft de raad van bestuur van Leiedal beslist om een voorstel tot statutenwijziging 
voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering van Leiedal die zal doorgaan op dinsdag 12 
december a.s. De doelstelling van de statutenwijziging is om statutair mogelijk te maken dat Leiedal 
ingevolge de nieuwe regeling van de BTW-wetgeving kan optreden als kostendelende 
vereniging/zelfstandige groepering  t.a.v. al haar deelnemende gemeenten/aandeelhouders, ongeacht 
enige exclusiviteitsovereenkomst. Het is wenselijk dit statutair te verankeren. 

Wat zegt art.44§2 W.btw? 

• Leden mogen tot 50% met btw te belasten activiteiten uitoefenen 

• Goederen kunnen door de groepering worden geleverd  (met btw en zowel aan leden als aan 
niet-leden) zonder verlies van de btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen 

• Zelfstandige groepering kan ook diensten verrichten aan niet-leden (met btw) zonder verlies van 
de btw-vrijstelling voor ZG, voor zover dezelfde prijsvoorwaarden gelden als voor diensten aan 
leden 

• Duidelijkheid/rechtszekerheid over notie ‘concurrentieverstoring’ 

• (ondersteunende) diensten verricht door ZG zijn (grotendeels) vrijgesteld van BTW 

• ZG kan werken met gemeenschappelijk personeel en vermijdt aldus (grotendeels) de creatie van 
btw op eigen personeel van de leden 

• Niettegenstaande het feit dat de ZG geen concurrentieverstorende werking mag hebben, wordt 
het niet concurrentieverstorende karakter vermoed. 

Terzelfdertijd wordt voorgesteld de thans opgenomen exclusieve dienstverlening niet langer statutair te 
behouden. De huidige domeinen van de wederzijdse exclusiviteiten zullen worden toegevoegd aan een 
op te stellen inwendig reglement dat de werking van Leiedal als zelfstandige groepering regelt. 

Het is aangewezen om nog in de loop van 2017 statutair te verankeren dat Leiedal vanaf 1 januari 2017 
kan optreden als zelfstandige groepering. Artikel 48 van de huidige statuten laat desgevallend toe dat een 
statutenwijziging, indien goedgekeurd door de toezichthoudende overheid, maximaal een terugwerkende 
kracht kan hebben tot aan de eerste januari van het boekjaar waarin de algemene vergadering de 
wijzigingen aanbrengt. 

Een toelichting werd verstrekt op de informatievergadering van 19 oktober 2017 van Leiedal. 

Het is de bedoeling dat alle vennoten van Leiedal ook een verklaring zullen moeten ondertekenen in het 
kader van de vrijstelling voor diensten verstrekt door Leiedal als ZG, art.44§2Wbtw. 

EENPARIG GOEDGEKEURD 
 
2.2.3. Gaselwest – buitengewone algemene vergadering van 18 december  2017 

• Kennisname en goedkeuring agendapunten 

• Goedkeuring voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
Financieringsverenigingen met inkanteling van deel Figga in Gaselwest, statutenwijzingen 
en vaststelling mandaat 

De gemeente  neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen. 
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De gemeente  werd per aangetekend schrijven van 18 september 2017 opgeroepen om deel te nemen 
aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest die op 18 december 2017 plaats 
heeft in het Eandis-gebouw, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk.  
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 8 september 
2017 werd aan de gemeente  overgemaakt. Er wordt eveneens verwezen naar het dossier dat de  
dienstverlenende vereniging Figga aan de gemeente  heeft overgemaakt in het kader van haar algemene 
vergadering die zij  op 18 december e.k. organiseert.  
INKANTELING VAN DEEL FIGGA IN GASELWEST – SPLITSING DOOR OVERNEMING 
De bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging Figga, van de opdrachthoudende vereniging 
Gaselwest en van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier cvba hebben te kennen gegeven te willen 
overgaan tot een algehele splitsing van de activa en passiva van Figga waarbij Gaselwest en Zefier elk 
een gedeelte van de activiteiten van Figga overnemen.  
Deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes huidige Vlaamse 
financieringsverenigingen die ertoe strekt om de activiteiten van deze verenigingen beter te laten 
aansluiten bij de huidige organisatie van de energiemarkt en de Vlaamse intergemeentelijke structuren te 
rationaliseren. Concreet leidt dit ertoe dat de productiebelangen in ondernemingen actief in 
milieuvriendelijke energieopwekking, aangehouden door Figga en de andere financieringsverenigingen, 
afgesplitst worden naar Zefier cvba, terwijl de belangen in de transportnetbeheerders ingekanteld worden 
in Gaselwest, wat Figga betreft, en in de andere zuster-distributienetbeheerders (DNB’s), wat de andere 
financieringsverenigingen betreft.  
De belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys zijn gebundeld in de Strategische participaties 
Publi-T en Publigas die worden overgenomen door de distributienetbeheerders, waaronder Gaselwest.  
Samen met deze activa nemen de distributienetbeheerders eveneens de eventuele betrokken leningen 
over. 
Ook de bestaande leningen van Figga die in opdracht van de gemeenten  zijn aangegaan vóór 1 januari 
2018 met het oog op de verwerving van aandelen in de distributienetbeheerder (Ae en Ag)  en van het 
realiseren van investeringen van gemeenten  zelf worden ondergebracht bij Gaselwest, samen met de 
zogeheten “gouden aandelen” in Telenet Group Holding nv. 

 
Gaselwest verkrijgt alle rechten en plichten beschreven in de overeenkomsten waarbij Figga partij is en 
die met voormelde vermogensbestanddelen verband houden.  
Binnen Gaselwest worden voor de groep van de Vlaamse gemeenten afzonderlijke rekeningsectoren met 
individuele rekeningstaten gecreëerd teneinde het afzonderlijke beheer van de ingevolge de splitsing 
ingebrachte vermogensbestanddelen mogelijk te maken. Zo blijven de bestaande rechten en plichten van 
de deelnemers ook na de splitsing gerespecteerd. Er wordt voorzien in een voorkeurrecht bij toekomstige 
kapitaalverhogingen van de rekeningsectoren die op de ingevolge de splitsing ingebrachte vermogens-
bestanddelen betrekking hebben.  
Ingevolge de voorgestelde splitsing bekomt de gemeente  aandelen Gaselwest en Zefier in overeen-
stemming met de proportionele rechten ten aanzien van het resultaat van de deelnemingen die 
ingebracht worden. De wijze van toekenning van de nieuwe aandelen wordt toegelicht en verantwoord in 
het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur en is gebaseerd op de rechten 
van de deelnemers op de Strategische participaties die voor rekening van de deelnemers gefinancierd 
werden.  

 
STATUTENWIJZIGINGEN 
Het voorstel brengt eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich mee die ervoor zorgen dat de 
bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven en de nieuw verkregen 
vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden. 
De voornaamste statutenwijzigingen zijn : 

• de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake het beheer van 
Strategische participaties, waaronder het verwerven en/of het financieren ervan, en 
bijkomend: het verzorgen en opvolgen van financieringen die door de voormalige 
financieringsvereniging Figga vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende 
gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen distributienetbeheer Ae en Ag en/of 
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het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget, het beheer van de Gouden 
aandelen (Telenet) en de daaraan verbonden rechten; 

• de toevoeging van een aantal definities, zoals o.m. deze van de Strategische participaties, de 
rekeningsectoren en de gouden aandelen;    

• de creatie van aandelen Apt voor Publi-T en Apg voor Publigas; 

• de vermelding van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv en de creatie van 
aandelen Ate per gemeente/stad;   

• het principe dat elke gemeente inbreng doet van de subactiviteit beheer van Strategische 
participaties; 

• de opname van de verbintenissen van de gemeenten inzake financiering die vanuit de 
financieringsvereniging worden overgenomen en de machtiging door de gemeenten/steden 
verleend om voormelde financiële lasten, beheerskosten en tekorten te laten verrekenen op 
de aan de gemeente toekomende dividenden; 

• een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen; 

• een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene vergadering in 
het kader van beslissingen die verband houden met het distributienetbeheer van elektriciteit 
en gas, in die zin dat de deelnemers nooit meer stemrechten kunnen uitoefenen dan dat zij 
hebben in functie van hun aandelenbezit in het kader van het distributienetbeheer. Met 
betrekking tot de nieuw ingebrachte vermogensbestanddelen wordt echter gestemd in functie 
van de aandelen Apt en Apg; 

• de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren; 

• de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate overeenkomstig de 
participaties binnen de verschillende soorten aandelen; 

• bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van een deelnemer 
worden in het kader van de subactiviteit beheer van Strategische participaties en de 
overgenomen financieringen de bestaande statutaire bepalingen van de financieringsvereniging 
overgenomen. 

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 
juli 2001 dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene ver-
gadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde splitsing door overneming en aan de 
voorgestelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger 
vast te stellen. 
EENPARIG GOEDGEKEURD 
 
2.2.4. Figga  
2.2.4.1. Buitengewone Algemene Vergadering van 18 december 2017.  
Kennisname en goedkeuring: 

• Gewone gedeelte   

• Notariële  gedeelte  
De buitengewone algemene vergadering van FIGGA gaat door op maandag 18 december 2017 met 
volgende agenda: 
Gewone gedeelte: 

1. Statutaire benoemingen  
2. Statutaire mededelingen 

Notariële gedeelte: 
3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructurereingsoperatie van de Vlaamse 

financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van FIGGA in 
Gaselwest en Zefier cvba. 

4. Kapitaalvermindering door afschaffing van de rekeningsector van de vereniging met kengetal 
Fd en uitkering van het kapitaal en de reserves die op rekeningsector Fd betrekking hebben 
ingevolge de kapitaalvermindering aan de relevante deelnemers. 
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5. Incorporatie van reservers van de rekeningsector van de vereniging met kengetal Fa in het 
akitaal tot volledige volstorting van de aandelen van de gemeenten Kluisbergen, Kortrijk, 
Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Meulebeken Nazareth, Pittem, Poperinge, Roeselare, 
Spiere-Helkijn, Tielt, Veurne, Zonnebeke en Zulte in rekeningsector Fa. 

6. Incorporatie van reserves van de vereniging in het kapitaal, derwijze dat de deelneming van 
de vereniging in Wind4Flanders, die thans  niet gefinancierd ism et kapitaal maar deels met 
reserves, voortaan ook deels gefinancierd wordt door kapitaal. 

7. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van 
de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Financieringsvereniging voor 
de Gemeenten van Gaselwest, de overnemende opdrachthoudende vereniging 
Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen en de overnemende  
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de 
bepalingen, van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name: 

a) Het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van 
vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende 
vereniging en van de overnemende opdracht houdende vereniging en de overnemende 
coöperatieve  vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

b) De volgende bijzondere verslagen: 
- Het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel 

overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen; 
- Het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel  

731 van het Wetboek van vennootschappen 
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van 
de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere 
verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het 
Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen. 

8. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben 
voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken 
verenigingen en vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de 
algemene vergadering die tot de splitsing besluit. 

9. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 
tijdsbepaling. 

10. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen 
opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden 
van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante 
opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling 
opgenomen in het splitsingsvoorstel: 

a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, 
ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele vermogen, zowel de rechten als 
de verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Financieringsvereniging voor de 
gemeenten van Gaselwest: 

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij voor Gas en 
Elektriciteit van het Westen, met zetel te President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk; 
(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te 
Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel; 

b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva; 
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c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de 
splitsing; 

11. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of 
nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het 
bijzonder verslag van de raad van bestuur. 

12. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 
desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met 
inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur om: 

a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 9 
afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het 
voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan 
afstand te doen; 

b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van 
de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 9, vast te stellen; 

c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in 
het splitsingsvoorstel; 

d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de 
geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging, 
de overnemende vereniging en de overnemende vennootschap per 31 december 2017, 
berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over 
het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017; 

e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de 
nieuwe aandelen in de Gaselwest OV en Zefier CVBA te verdelen over de deelnemers van de 
vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder 
verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers; 

f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de 
verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder 
vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te stellen; 

g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of 
nuttig kan zijn; 

h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin. 

Voorgesteld wordt om de aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om voormelde punten, 
waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 
EENPARIG GOEDGEKEURD 
 
 
2.2.4.2. Goedkeuring voorstel van kapitaalsverhoging, incorporatie van reserves, aanwending en 
storting van de rekening courant en de storting van de overtollige reserves bij wijze van dividend. 
In het kader van de herstructurering van Intermixt en de financieringsverenigingen worden aan de 
gemeenteraad twee dossiers voorgelegd. Enerzijds wordt aan de buitengewone algemene vergadering 
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van FIGGA gevraagd zich uit te spreken over de volledige splitsing van FIGGA. Anderzijds wordt aan 
de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest gevraagd zich uit te spreken over een 
statutenwijziging die moet toelaten de belangen in Publigas en Publi-T te beheren (belangen dewelke 
overkomen vanuit de FIGGA). 

De aanleiding van deze herstructurering van Intermixt en de financieringsverenigingen is enerzijds de 
visienota van de Vlaamse Regering over de distributienetbeheerders (DNB) en de 
financieringsverenigingen (FIV) en anderzijds de invraagstelling van het federaal overlegplatform 
Intermixt. Deze hebben uiteindelijk geleid tot volgend tweeledig voorstel.  

1. Stopzetting activiteiten Intermixt 
2. Volledige splitsing activiteiten financieringsverenigingen (waaronder dus Figga). 

 

Figga (net zoals de overige financieringsverenigingen) hebben momenteel een viervoudig doel: 
 

1. Mee instaan voor de publieke verankering van de transportnetbeheerders Fluxys en Elia via de 
respectievelijk holdings Publigas en Publi-T (concreet gebeurt dit door het aanhouden van 
strategische participaties in deze holdings); 

2. Gemeente en steden (financieel) betrekken bij hernieuwbare projecten; 
3. Dividenden voor steden en gemeente genereren via de realisatie van de eerste twee 

doelstellingen; 
4. De financiering verzorgen van de strategische participaties en investeringen van steden en 

gemeenten. 
 

Er wordt voorgesteld FIGGA (net zoals de overige financieringsverenigingen), zonder in 
vereffeningstelling, volledig te splitsen en te ontbinden. En wel op deze manier: 

1. De inkanteling van de activiteiten verbonden met de strategische participaties in de DNB’s (in 
casu Gaselwest) 

2. De inkanteling van de activiteiten verbonden met de hernieuwbare projecten in een nieuwe op te 
richten CVBA (in casu Zefier). 

 

De inkanteling wordt gerealiseerd via een ruil van aandelen Figga voor nieuwe aandelen Gaselwest en 
Zefier. 

In hetgeen volgt wordt kort stilgestaan bij de consequentie die deze operatie heeft op de financiële 
toestand van de gemeente.  

1. Ruil aandelen Figga voor nieuwe aandelen Gaselwest en Zefier (=> geen financiële impact) 
2. Voorafgaand aan deze ruil gebeurt er een kapitaalsverhoging ter dekking van de reeds in 

opdracht van de gemeente verworven financiële vaste activa. 
Deze kapitaalsverhoging vertegenwoordigt voor de gemeente Anzegem een bedrag van 54.200 
EUR en kan volledig gefinancierd worden met de incorporatie van reserves de incorporatie van 
reserves(=> geen financiële impact) 

3. Voorafgaand aan deze ruil gebeurt er eveneens een kapitaalsvermindering ter vereffening van de 
rekeningsector Fd binnen Figga. De gemeente Anzegem houdt een bedrag van 1.575 EUR Fd 
aandelen aan binnen Figga, deze zullen dan ook worden uitbetaald (=> financiële impact: 
éénmalige ontvangst per einde 2017 niet ingecalculeerd in de huidige meerjarenplanning). 

4. Maximale uitkering door Figga van de reserves die de gemeente, na de doorgevoerde 
kapitaalsverhoging, nog beschikbaar heeft. De hoogte van deze “vrije” uitkeerbare reserves wordt 
bepaald door de cash-positie van Figga. Voor de gemeente Anzegem bedraagt dit 52.530,96 
EUR (=> financiële impact: éénmalige ontvangst per einde 2017). 

5. Voorzien dividend 2017 zal respectievelijk worden uitgekeerd door Gaselwest en Zefier (=> 
financiële impact reeds ingecalculeerd in de huidige meerjarenplanning) 
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6. Er mag verwacht worden dat naar de toekomst toe zowel Gaselwest als Zefier dezelfde 
dividendpolitiek als Figga zullen aanhouden, waardoor het dividend dat op heden jaarlijks 
uitgekeerd werd door Figga, in de toekomst door Gaselwest en Zefier zal uitgekeerd worden en 
van dezelfde grootteorde zal zijn (=> financiële impact reeds ingecalculeerd in de huidige 
meerjarenplanning) 

EENPARIG GOEDGEKEURD 

 
2.2.5. Imog – Buitengewone Algemene Vergadering van 19 december 2017. Kennisname en 
goedkeuring agendapunten. 
De gemeenteraad kan kennis nemen van de agendapunten die zullen voorgelegd worden op de 
Buitengewone Algemene vergadering van Imog die doorgaat op dinsdag 19 december 2017 met 
volgende agenda: 

1.          Strategie, beleidsplan en actieplan 2018 
2.          Begroting 2018 
3.          Mededeling: uittreding provincie 31/12/2018 cfr decreet intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden 
4. Varia 
Het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordigers op deze jaarvergadering moet bepaald  
worden. 
EENPARIG GOEDGEKEURD 
 
2.2.6. TMVW IC – buitengewone algemene vergadering van 22 december 2017 

• Kennisname en goedkeuring agendapunten 

• Goedkeuring statutenwijziging. 

• Voordracht lid van de regionale adviescomité voor domeindiensten van TMWV    

• Voordracht lid van de regionale adviescomité voor secundaire diensten van TMWV    

• Aanduiden  plaatsvervangend vertegenwoordiger  en vaststelling van mandaat voor de 
algemene vergadering van 22 december 2017 tot het einde van de huidige legislatuur. 

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 – punten 1 tot en met 3 
2. Inbreng van de divisie Aanvullende Diensten in TMVS ter gelegenheid van diens oprichting 
3. Gevolgen van de inbreng van de divisie aanvullende diensten voor de A-vennoten van TMVW voor 

wat betreft de aandelen. 
4. Gedeeltelijke terugname van aandelen TK en DK 
5. Statutenwijziging TMVW 

De voorgenomen statutenwijziging van TMVW heeft tevens betrekking op het doel van de vennootschap 
EENPARIG GOEDGEKEURD 

 
 
2.2.7. Goedkeuring deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS 
conform artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
De gemeenteraad keurde op 28 maart l.l. het volgende goed: 
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• voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten 
vastgelegd in de oprichtingsbundel. 

• in te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in art.9 van de statuten zijn opgenomen. 
Sedert juni 2017 werden in het oprichtingsdossier wijzigingen aangebracht op advies van het Agentschap 
Binnenlands Bestuur, goedgekeurd door het overlegorgaan van 20 september 2017. 
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 20 september 2017 uitgenodigd tot de 
oprichtersvergadering TMVS op vrijdag 22 december 2017 om 15u in Flanders Expo (Sint-Denijs-
Westrem). De agenda voor deze oprichtersvergadering bestaat uit het verlijden van de notariële akte 
Oprichting TMVS, die zal worden opgesteld op basis van het oprichtingsbundel. 
Het is van belang dat het gemeentebestuur vertegenwoordigers aanduidt om aanwezig te zijn op deze 
oprichtersvergadering om de notariële akte Oprichting mee te ondertekenen. Conform het 
gemeentedecreet zijn de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris gezamenlijk 
bevoegd tot de ondertekening van de notariële akte TMVS. De voorzitter wenst deze tekenbevoegdheid 
te delegeren naar de schepen die ook de gemeente zal vertegenwoordigen op de algemene vergadering 
TMVW-IC van 22 december 2017 en waarop de statutenwijziging TMVW IC behandeld wordt. 
EENPARIG GOEDGEKEURD 

 
2.2.8. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem – buitengewone algemene 
vergadering van 20 december 2017.  
2.2.8.1. Kennisname en goedkeuring agendapunten. 
De gemeenteraad kan kennis nemen van de agendapunten die zullen voorgelegd worden op de 
bijzondere algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
op woensdag 20 december 2017.  Verder dient het stemgedrag van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers op deze algemene vergadering bepaald te worden. 

Agenda: 
1. Bespreking van de strategie, de plannen en de begroting voor 2018 
2. Benoeming van dhr D. Van Belleghem tot deskundige, toegevoegd aan de raad van 

bestuur 
3. Vervanging van vijf bestuurders met raadgevende stem 
4. Varia. 

Tijdens de informatievergadering voor gemeenteraden op 19 oktober is in grote lijnen de volgende timing 
voor de overdracht van de algemeenheid van de WIV aan de NV ILKW gepresenteerd, resulterend uit de 
vergaderingen van de RVB van de NV op 16 oktober jl. en van de WIV van 17 oktober jl.: 

De akte houdende het voorstel tot overdracht in algemeenheid zal getekend worden op maandag 
29/1/2018 op het kantoor van de notaris, om 18 uur. 
De eigenlijke akte van overdracht zal getekend worden op woensdag 28/3/2018, vanaf 19u30. 
Deze twee data zijn genoteerd in de agenda van de notaris. 
Daarvóór moeten nog twee raden van bestuur van de WIV plaats vinden: één op woensdag 20 december 
2017 (start procedure O.V.A./B.A.V.) , de andere op maandag 5 februari 2018 (goedkeuren jaarrekening 
2017,..).  
De raad van bestuur van de NV dient bijeengeroepen te worden op woensdag 20/12/2017 (aansluitend 
op de klassieke najaars-AV van de WIV en de RvB van de WIV) en tegelijk met de BAV van 28/03/18. 
De data zijn vastgelegd in functie van de statutaire en wettelijke (invitatie)termijnen die moeten 
gerespecteerd worden en in functie van de productie van bepaalde documenten. 
Keuze boekhoudkundige datum: 1 januari 2018.  
EENPARIG GOEDGEKEURD 

 
2.2.8.2. Aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger  en vaststelling van mandaat. 
In toepassing van artikel  44 van het nieuwe decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking moeten de vertegenwoordigers van de gemeenten op de algemene vergadering van de 
intercommunales waarbij deze gemeenten aangesloten zijn, aangeduid worden door de gemeenteraad. 
Deze aanstellingsprocedure moet trouwens herhaald worden voor elke algemene vergadering (zolang de 
statuten van de betrokken intercommunale de mogelijkheid niet voorzien om de vertegenwoordiger(s) 
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aan te stellen voor de ganse legislatuur). De vertegenwoordiger mag geen bestuurder zijn, doch moet wel 
een gemeentelijk mandataris zijn.   
De gemeenteraad duidt Jolanta Steverlynck-Kokoszko, gemeenteraadslid, en Rik colman, schepen, aan 
als respectievelijk effectief en plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem op woensdag 20 
december 2017. 
 
Effectief: Jolanta Kokoszko 
Plaatsvervanger: Rik Colman 

EENPARIG GOEDGEKEURD 
 

2.2.9. Fluvia:  
Kennisname budgetwijziging 2017 en budget 2018. 
Goedkeuren  dotatie 2018   
Art.23 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid legt elke zone op om een 
meerjarenbeleidsplan (6 jaar, ambtstermijn zonale adviseurs) op te stellen dat rekening houdt met de 
bestaande situatie en de risicoanalyse. Dit plan werd voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring 
op 15 november 2016. Dit gebeurde samen met de goedkeuring van de dotatie 2017 (zonale begroting 
2017) . 
De brandweerzone wordt onder meer door dotaties van de gemeenten van de zone gefinancierd. De 
dotaties van de gemeenten worden jaarlijks vastgelegd op basis van een akkoord bereikt tussen de 
verschillende betrokken gemeenteraden. 
  
De budgetwijziging 2017 en de begroting 2018 van Fluvia blijft binnen de lijnen van het meerjarenplan. 
 
De financiële bijdrage van de gemeenten past volledig binnen de goedgekeurde meerjarenplanning. 
Gesplitst in een exploitatie en een investeringstoelage wordt dit voor 2017 en 2018: 

 

        

  2017 2018 

 

Verdeel-
sleutel exploitatie investering totaal exploitatie investering totaal 

  9.002.423,07 1.645.000,00 10.647.423,07 9.129.608,03 1.645.000,00 10.774.608,03 

ANZEGEM 3,21% 288.977,78 52.804,50 341.782,28 293.060,42 52.804,50 345.864,92 

AVELGEM 2,24% 201.654,28 36.848,00 238.502,28 204.503,22 36.848,00 241.351,22 

DEERLIJK 3,06% 275.474,15 50.337,00 325.811,15 279.366,01 50.337,00 329.703,01 

HARELBEKE 7,13% 641.872,76 117.288,50 759.161,26 650.941,05 117.288,50 768.229,55 

KORTRIJK 37,26% 3.354.302,84 612.927,00 3.967.229,84 3.401.691,95 612.927,00 4.014.618,95 

KUURNE 4,24% 381.702,74 69.748,00 451.450,74 387.095,38 69.748,00 456.843,38 

LENDELEDE 1,38% 124.233,44 22.701,00 146.934,44 125.988,59 22.701,00 148.689,59 

MENEN 9,95% 895.741,10 163.677,50 1.059.418,60 908.396,00 163.677,50 1.072.073,50 

WAREGEM 10,83% 974.962,42 178.153,50 1.153.115,92 988.736,55 178.153,50 1.166.890,05 

WEVELGEM 8,06% 725.595,30 132.587,00 858.182,30 735.846,41 132.587,00 868.433,41 

ZWEVEGEM 6,84% 615.765,74 112.518,00 728.283,74 624.465,19 112.518,00 736.983,19 
SPIERE-
HELKIJN 0,64% 57.615,51 10.528,00 68.143,51 58.429,49 10.528,00 68.957,49 

LEDEGEM 2,33% 209.756,46 38.328,50 248.084,96 212.719,87 38.328,50 251.048,37 
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WIELSBEKE 2,83% 254.768,57 46.553,50 301.322,07 258.367,91 46.553,50 304.921,41 

             

 100,00% 9.002.423,07 1.645.000,00 10.647.423,07 9.129.608,03 1.645.000,00 10.774.608,03 

 
 
De gemeenteraden dienen zich alle akkoord te verklaren met hun respectievelijke dotatie. 
EENPARIG GOEDGEKEURD 
 

2.2.10. De Watergroep: bijzondere algemene vergadering 8 december 2017 : vaststellen mandaat 
vertegenwoordiger i.v.m. statutenwijziging. 

 
Niet goedkeuring statutenwijziging: EENPARIG GOEDGEKEURD 

 
 
Punt 3. Feestelijkheden 
3.1. Ter beschikking stellen van consumptiebonnetjes tijdens de gemeentelijke 
nieuwjaarsrecepties 

• Opheffen retributiereglement van 13 oktober 2015 met ingang van heden. 

• Goedkeuring retributiereglement met ingang van heden en opname in het algemeen 
gemeentelijk retributiereglement. 

Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie wordt er met consumptiebonnetjes gewerkt. De 
gemeenteraad keurde daartoe op 13 oktober 2015 een retributiereglement goed. Voorgesteld wordt dit 
reglement op te heffen met onmiddellijke ingang en vanaf de editie 2018    volgend  reglement goed te 
keuren: 
De aanwezigen ontvangen elk 8 bonnetjes en daarmee kan men dan het volgende kopen: 
1 bonnetje voor: pils, frisdrank, wijn, cava, ijsje, wereldse snoeprepen en broodje 
2 bonnetjes voor sterke bieren en warme wafels 
De handelaar ontvangt volgende bedragen voor: 
pils en frisdrank: 0,70 euro 
wijn, cava, sterke bieren, wereldse snoeprepen, ijsje en belegd broodje: 1,40 
warme wafels: 2,10 
Bonnetjes kunnen door de aanwezigen bijgekocht worden aan 1 euro per stuk. 
EENPARIG GOEDGEKEURD 
 
 
3.2. Goedkeuring schenking houtresten van rooien bomen   P. Wielemansstraat aan initiatief ‘De 
Warmste Winteravond’ dat doorgaat op 16 december 2017 en waarvan de opbrengst volledig naar 
het antikankerfonds gaat. 
Binnenkort worden er een aantal berken gerooid aan de P.Wielemansstraat  (33 stuks). 
Normaal wordt hout afkomstig van rooien en snoeien ter beschikking gesteld tegen kostprijs (50 
euro/container) voor personeelsleden van ons lokaal bestuur.  Echter het gemeentebestuur ontving de 
mondelinge vraag van  een Anzegemse organisatie ‘Vrienden voor het Leven’ die op 16 december 2017 
een evenement organiseert, genaamd ‘De Warmste Winteravond’ om deze houtresten te   ontvangen 
voor het vervaardigen van kerstdecoratie (die te koop wordt aangeboden) of het aankleden van het 
kerstdorp. De opbrengst van dit evenement gaat integraal naar het antikankerfonds Music for Life. 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de houtresten van hogervermelde bomen die zullen gerooid 
worden, gratis te schenken aan dit initiatief. 
EENPARIG GOEDGEKEURD 
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Punt 4. Tewerkstelling 
Vastleggen kostprijs aanschaf Wijkwerk-cheque op 7,45 euro 
De gemeenteraad besliste op 3 oktober l.l. om samen te werken op niveau van de regio Zuid-West-
Vlaanderen en bijgevolg de opdracht “organisator wijk-werken” toe te kennen aan de OCMW-Vereniging 
W13 gezien de  gemeente Anzegem   stichtend deelgenoot is van W13. 
De kwaliteit voor de gebruikers van wijk-werking blijft echter op eenzelfde niveau (in vergelijking met 
PWA-stelsel)    en   de kans is reëel is dat de wijkwerkers die instromen kwetsbaarder zijn (in vergelijking 
met PWA-stelsel) wat  een optimale begeleiding van wijkwerkers verantwoordt.  
 
De beschikbare middelen vanuit de wijkwerkcheques zouden integraal worden ingezet om de wijkwerkers 
maximaal te begeleiden tijdens hun traject naar werk.  
Door de stuurgroep Wijkwerken op 11 oktober 2017 (met vertegenwoordiging van de lokale besturen) 
werd eensgezind een aanschafprijs van 7,45 euro per cheque voorgedragen.  
Voorgesteld wordt dan ook op de kostprijs van een wijkwerkcheque vast te stellen op 7,45 euro. 
EENPARIG GOEDGEKEURD 
 
 
Punt 5. Patrimonium 

5.1 Herinrichting inkom Ansold.  Goedkeuren ontwerp.  Vaststellen wijze van gunnen 

Ontwerp ‘Herinrichting inkom Ansold’ ter verbetering van de organisatie en toegankelijkheid. Gunning 

opdracht met opdeling in loten. Raming:  € 78.076,79  incl. btw  

Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via aanvaarde factuur 

 
EENPARIG GOEDGEKEURD 
 

5.2 Verkaveling Borreberg.  Goedkeuren verkavelingsakte. 

In zitting van 11 oktober 2016 keurde de gemeenteraad het tracé van de wegenis, het ontwerp en de 

samenwerkingsovereenkomst goed van de verkaveling Borreberg. De kavels kunnen pas verkocht worden 

nadat de verkavelingsakte is verleden. Verkavelingsakte verkaveling Borreberg. 

EENPARIG GOEDGEKEURD 
 

5.3 Verkaveling Priester Daensstraat (Kavel B – eigendom van Leiedal).  Goedkeuren ontwerpakte 

kosteloze grondafstand wegenis. 

De weg- en rioleringswerken voor Kavel B, gerealiseerd door Leiedal in de verkaveling Priester Daensstraat 

werden definitief opgeleverd.  Akte van kosteloze grondafstand wegenis voor Kavel B. De overdracht 

geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de opname in het gemeentelijk 

openbaar domein. 

EENPARIG GOEDGEKEURD 
 
 
Punt 6. Mobiliteit 
Aanleg van voetpaden in de Wortegemsesteenweg, Blaarhoekstraat en Borreberg - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en plaatsingsprocedure 

Aanleg van voetpaden langs de Wortegemsesteenweg (kant Weedries, vanaf einde huidige voetpaden tot 

aan Weedries), langs Borreberg (langs de school) en in de Blaarhoekstraat (kant Oosthoek, vanaf de school 

tot aan kruispunt met de Fonteinstraat) in het kader van de inzet op infrastructuur voor de zwakke 

weggebruiker. Grondkering langs de Wortegemsesteenweg en verhoogd aangelegd voetpad met greppel 

en boordsteen langs de Wortegemsesteenweg en langs Borreberg. 

Bestek: ‘Aanleg van voetpaden in de Wortegemsesteenweg, Blaarhoekstraat en Borreberg’ werd een 

bestek met nr. 2017/088.  

Raming:  € 77.782,00 excl. btw of € 94.116,22 incl. 21% btw.  
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Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

GOEDGEKEURD  

Eenparig voor voetpaden Blaarhoekstraat en Borreberg 

12 ja en 10 onthoudingen voor voetpad aan de Wortegemsesteenweg 

 

Punt 7. Personeel 
7.1. Goedkeuring aanpassing rechtspositieregeling 
Ter voorbereiding van de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur, wensen gemeente en OCMW 
zich reeds te organiseren op de voorliggende timing van integratie. De rechtspositieregeling kan reeds 
aangepast worden zodat het wederzijds ter beschikking stellen van personeel mogelijk is. Op deze wijze 
raakt men niet aan het statuut van het personeelslid en behoudt het zijn huidige juridische werkgever. Het 
verhoogt echter wel de efficiëntie naar inzet personeel en organisatie van de diensten toe. 
Daarnaast werden naar aanleiding van de audit en de afsluitende vergadering op 8 september 2017 een 
tweetal aanbevelingen en enkele aandachtspunten gegeven. De opmerkingen die kunnen opgelost 
worden met een aanpassing van de rechtspositieregeling, worden thans aangepakt. De audit merkte op 
dat hetgeen wat opgenomen is in de RPR betreffende de eedaflegging en het medisch onderzoek soms 
afwijkt van de praktijk. De eedaflegging wordt namelijk jaarlijks gezamenlijk georganiseerd (in kader van 
efficiëntie) en het medisch onderzoek kan niet altijd vóór indiensttreding gebeuren gezien 
indiensttredingen soms snel moeten gaan en de bedrijfsgeneeskundige dienst niet altijd onmiddellijk een 
afspraak kan geven. 
 
Tot slot is er nog het schrijven van de federale pensioendienst op 4 oktober 2017 aangaande de 
ambtshalve pensionering na 365 dagen afwezigheid wegens ziekte. De tekst in de rechtspositieregeling 
bevatte de correcte data maar stelde niet duidelijk genoeg dat er 365 dagen afwezigheid dienen te zijn na 
de aangegeven leeftijd. 
Overlegd in het hoog overlegcomité en het bijzonder onderhandelingscomité op  26 oktober 2017.   
Besproken in en geadviseerd door het MAT sociaal huis op 6 november en MAT gemeente  op 8 
november 2017. 
EENPARIG GOEDGEKEURD 
 
 
7.2. Besteding restmiddelen VIA-4 – dienstjaar 2017 
Op 7 juli 2015 besliste de gemeenteraad om de pensioentoelage voor de tweede pensioenpijler te 
verhogen met 2% vanaf 1 juli 2015 voor alle contractuele medewerkers die tewerkgesteld zijn in de 
gemeentelijke  diensten die niet  tot de VIA-diensten behoren. Concreet betekent dit dat vanaf 1 juli 2015 
deze bonus van 2% (onder de code 844 - Dibiss) dan ook aangegeven werd voor de contractuele 
personeelsleden, die niet tewerkgesteld zijn in een gemeentelijke  VIA-dienst (VIA: cultuur, jeugd, sport, 
bko, sociale dienst,bib).  De raad besliste deze verhoging toe te passen zolang het bestuur hiervoor de 
nodige  VIA4-restmiddelen (koopkracht) zou ontvangen. Concreet is er ca 20.000 euro op jaarbasis nodig 
om deze bonus te financieren. In 2014 ontving de gemeente 71.166,25 euro aan restmiddelen niet-
VIAdiensten. Voor 2015 bedroegen deze restmiddelen nog 21.460,32 euro en voor 2016 ontving de 
gemeente nog 9.627,13 euro. Dit betekent dat er voor 2016 geen 2% bonus kon toegekend worden, doch 
slechts 1%.  In 2017 bedragen de restmiddelen 9.168,67euro waardoor opnieuw een bonus van 1% 
toegekend kan worden.  
De RSZ wenst een gemeenteraadsbesluit dat de vermindering goedkeurt. Deze aangelegenheid werd 
ook aangekaart op het syndicaal overleg van  30 augustus 2017. 
 
Amendement: 10 ja – 12 neen. 
Punt zelf: EENPARIG GOEDGEKEURD 
 
 
7.3. Kennisgeving rapport audit ‘Instroom’. 
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De gemeenteraad kan kennis nemen van het  definitieve rapport audit ‘instroom’ zoals opgemaakt door 
Audit Vlaanderen na anderhalve maand testwerk binnen de gemeentelijke personeelsdienst (juni/juli 
2017). 
Het rapport is over het algemeen vrij tot zeer gunstig te noemen. 
Er werden geen zware tekortkomingen gesignaleerd, wel een 2-tal aanbevelingen. 
 

1. Aanbeveling 1 
De gemeente Anzegem bewaakt dat de aanstellende overheid in alle gevallen de 
instroomprocedure goedkeurt vooraleer de procedure wordt opgestart, om te vermijden 
dat de gemaakte keuzes naderhand niet worden gevalideerd. Bovendien maakt de 
organisatie het steeds duidelijk aan alle betrokkenen of het gaat om een volwaardige of 
verkorte procedure en om een contract van bepaalde of onbepaalde duur. 
 
 
Risico’s: 
 
1.1. Bij hoogdringende vervangen is er geen bekendmaking en worden er geen proeven 

georganiseerd. Deze beslissing wordt pas nadien gevalideerd door de aanstellende 
overheid, dus is deze keuze de facto gedelegeerd naar de administratie. 

Hierin werd zowel door de gemeentelijke als de OCMW   overheid de aanstellende bevoegdheid 
gedelegeerd naar de gemeente- en OCMW-secretaris in geval van korte contracten en voor 
vervangingscontracten. Op die manier kan korter op de bal worden gespeeld en wordt de 
instroomprocedure die de facto al door de administratie gebeurde nu ook in rechte correct afgehandeld.  

 
1.2. Er is geen eenduidige terminologie m.b.t. externe aanwerving, verkorte procedures of 

hoogdringende verkorte procedures. Uit de onderliggende documenten blijkt niet 
steeds om welke procedure het gaat (en of er sprake is van bekendmaking/proeven). 

 

Er zal bij de redactie van de notulen meer oog zijn voor de terminologie. Bij verkorte procedure zal 
gesproken worden van ‘verkorte procedure’ en de ‘spoedprocedure’. De vacatureberichten vermelden 
niet steeds of het gaat om een contract van bepaalde of onbepaalde duur. 

Advies MAT: hieraan kan inderdaad de nodige aandacht besteed worden vanaf heden. 

Er zal duidelijker omschrijven worden over welk soort contract het gaat. 

 
 

2. Aanbeveling 2 
 

De gemeente Anzegem optimaliseert haar systematiek m.b.t. contractbeheer, zodat 
arbeidscontracten tijdig worden getekend en opgevolgd. 
Risico’s: 
2.1. Verschillende belangrijke data (zoals de einddata van contracten van bepaalde duur) 

worden bijgehouden in Excel-bestanden en in een outlookagenda. Dit is foutgevoelig 
en A/V stelde minstens 2 gevallen vast waarin de max.duur van een CBD (onbewust) 
werd overschreden. 

2.2. Arbeidscontracten werden niet steeds tijdig getekend. Risico dat medewerkers de 
voorwaarden van een COD inroepen 

2.3. Contracten worden op dit moment enkel op papier bewaard. 
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Er kan  - in de marge - nog opgemerkt worden dat uit het rapport dat op de exitmeeting van 8 september 
2017 werd aangeleverd, blijkt dat de gemeente Anzegem het beste resultaat behaalde van 21 
geauditeerde besturen tijdens het afgelopen jaar. (zie dossier) 
Het MAT adviseerde  op 13 september l.l.om eerst te voorzien in automatisering van  tijdsregistratie. 
Hierdoor zou er reeds een deel van de stappen en processen vlotter en meer automatisch kunnen 
verlopen. Het zou ook de personeelsdienst van heel wat manueel werk kunnen ontlasten. 
In afwachting van een aankoop van HR-software (contractbeheer), worden het contractenbeheer  beter 
opgevolgd zodat deze bijv. tijdig worden ondertekend. Er zal prioritair een  administratief proces worden 
uitgewerkt met betrekking tot instroom. 
 

3. Overige verbeterpunten. 

Dit betreffen niet noodzakelijk risico’s en daarom wordt ook niet steeds aangestuurd op een 
daadwerkelijke aanpak. Door Audit Vlaanderen werd tijdens de exitmeeting aangegeven dat deze 
verbeterpunten eerder als suggesties mogen beschouwd worden.  Niettemin   kunnen deze items  
meegenomen worden om er het eventueel nodige gevolg aan te verlenen. 

- Indienen kandidaturen per e-mail  vergt een aanpassing aan de Rechtspositieregeling 
–  Niet steeds notulen van de voorbereidende vergaderingen van de selectiecommissie 
 de notities van de selectiecommissie staken niet steeds in het dossier en bevinden 
zich bij de betrokken juryleden,  al dan niet intern (bijv. e-mailverkeer tussen juryleden). 
Er zal gevraagd worden dat er ook van de voorbereidende vergaderingen een verslag 
gemaakt wordt, waarin bijv. de selectiecriteria geoperationaliseerd worden en de manier 
waarop hierop zal worden ingespeeld bij het opmaken van het examen. 

- Risico bij beoordeling selectieproeven bij volledig extern samengestelde jury wegens 
geen controle/opvolging. Hiervoor wordt niet onmiddellijk een oplossing naar voor 
geschoven.  Dit zou betekenen dat er ook nog intern   medewerkers aangesteld worden 
die de vragen verbeteren en quoteren wat niet de bedoeling kan zijn…. 

- Geen visums voor statutaire benoemingen 2014-2016  de nodige visums worden in de 
toekomst gevraagd (betrof een onwetendheid). 

- Documentatie verkorte procedures beperkt  binnen de personeelsdienst wordt gekeken 
hoe het dossier uitgebreider gestoffeerd kan worden. 

- Nog geen systematische evaluatie van digitale gebruikersrechten (risico bij 
uitdiensttreding)  wordt opgenomen met de ICT-verantwoordelijke 
 

De opmerkingen  betreffende eedaflegging en medisch onderzoek werden meegenomen bij punt 8.1. en 
opgevangen via een aanpassing aan de rechtspositieregeling. 
                                                          
Tijdens het terreinwerk van de thema-audit instroom van medewerkers hebben de auditoren drie goede 
praktijken geïdentificeerd in onze organisatie.  
  
De drie goede praktijken zijn de volgende: 

1. GP - Objectiviteit en onafhankelijkheid in het instroomproces 
De gemeente Anzegem heeft verschillende maatregelen genomen om de objectiviteit en 
onafhankelijkheid van de bij het instroomproces betrokken actoren te versterken.  
Voor mandatarissen is er een specifieke deontologische code opgesteld, die op gedetailleerde wijze het 
onderscheid maakt tussen wat toegelaten is inzake instroomprocedures (informatie inwinnen) en wat niet 
(begunstigingstussenkomsten). Ook wordt, na het afsluiten van de kandidaturen, de kandidatenlijst 
doorgestuurd naar de aanstellende overheid (meestal het college) zodat leden hiervan die mogelijks in 
een belangenconflict verkeren dit kunnen melden en zich desgevallend kunnen terugtrekken. 
Voor leden van een selectiecommissie werden bepalingen rond objectiviteit en onafhankelijkheid 
opgenomen in de rechtspositieregeling. Hierin wordt o.a. extra aandacht geschonken aan non-
discriminatie, vertrouwelijkheid/geheimhouding en mogelijke belangenconflicten. Ook aan hen worden 
kandidatenlijsten tijdig doorgestuurd. 
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Voor de overige personeelsleden is er een bredere deontologische code toegevoegd aan de 
rechtspositieregeling, waarin zowel aandacht is voor de theoretische invalshoeken en juridische staving 
als voor de uitwerking ervan in de praktijk. Deze deontologische code verduidelijkt o.a. wat wordt 
verstaan onder correct handelen, constructief meewerken, klantvriendelijkheid, spreekrecht/-plicht, 
belangenvermenging, enzovoort. 
De gemeente sensibiliseert haar medewerkers over deze deontologische bepalingen door deze in het 
personeelskrantje op te nemen onder de noemer “deontologische tip van de maand.” 

 
 

2. GP – Onthaal nieuwe medewerkers 
De gemeente heeft meerdere maatregelen genomen om het onthaal van nieuwe medewerkers vlot te 
laten verlopen. Er is een duidelijk onthaaltraject vastgelegd in de rechtspositieregeling, met 
verwachtingen voor, tijdens en na de eigenlijke indiensttreding.  

Dit omvat o.a. een uitgebreide onthaalmap met een onthaalbrochure, de toewijzing van een coach 
(peter/meter), een rondleiding door de leidinggevende, enzovoort. Voor specifieke beroepsgroepen (zoals 
groenarbeiders, kinderbegeleidsters) wordt er een aparte toelichting rond veiligheid op het werk voorzien. 

De personeelsdienst maakt bovendien gebruik van een checklist voor de administratieve stroomlijning 
van het onthaal. Op deze wijze kunnen (digitale) toegangen en werkmateriaal op een gestructureerde 
manier worden aangevraagd en opgevolgd en wordt de volledigheid van het administratieve dossier van 
de nieuwe medewerkers gewaarborgd.  

Nieuwe medewerkers tekenen voor ontvangst van de RPR en het arbeidsreglement, en de eedaflegging 
en de controle van de medische geschiktheid kunnen voor (of kort na) de indiensttreding worden 
ingepland.  
 

3. GP – Rapportering organisatiebeheersing 

De gemeente Anzegem voerde een zelfevaluatie uit a.d.h.v. de Leidraad Organisatiebeheersing voor 
lokale besturen en stelde op basis hiervan een verbeterplan met prioritaire acties op. De opvolging van 
de verbeteracties gebeurt aan de hand van een tabel die maandelijks wordt overlopen op de 
vergaderingen van het managementteam.  

Over deze acties wordt op een systematische wijze gerapporteerd aan het politieke niveau, in een 
uitgebreid verslag over de prioritaire en overige verbeterpunten. Hierin wordt zowel aandacht besteed 
aan de reeds behaalde realisaties als aan de nog te ondernemen acties. Op deze manier worden op een 
zeer uitgebreide, doch overzichtelijke wijze de mandatarissen betrokken bij (de vorderingen op het vlak 
van) organisatiebeheersing en -verbetering.  

Ook medewerkers worden op de hoogte gehouden over de organisatiebeheersing door middel van 
jaarlijkse infomomenten en het personeelskrantje.  

Deze zullen gepubliceerd worden op de website van Audit Vlaanderen en gelden als voorbeeld voor 
andere organisaties. 
 
Voorgelegd aan het MAT op 13 september 2017 dat een advies formuleerde. 
 
KENNIS GENOMEN 
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Punt 8. Cultuur 
8.1. Aanpassing algemeen gemeentelijk retributiereglement inzake 
8.1.1. huurprijzen culturele infrastructuur 

Naar aanleiding van de implementatie van het digitaal reservatiesysteem voor de culturele infrastructuur, 
wordt een andere tijdsindeling gehanteerd om de effectieve gebruiksduur voor het organiseren van de 
onderscheiden activiteiten door te geven 
Deze nieuwe tijdsindeling ( per uur in plaats van per dag) beoogt, in combinatie met de publiek 
toegankelijke en zichtbare reservatiekalender, de bijzonder hoge bezettingsgraad van de diverse lokalen 
te optimaliseren en biedt meer huurders de kans om hun activiteit op het door hen gewenste tijdstip in te 
plannen. 
De prijsberekening die hieraan automatisch verbonden wordt, dient daarom eveneens herzien te worden.  
Enkel voor de Oude Kerk – waarvan de onderscheiden categorieën van gebruikers en de aard van de 
huurperiodes grondig verschillen van onze andere locaties – worden de reservaties niet opgenomen in 
het digitale systeem. De tarifering werd  wel eveneens geactualiseerd. 
 
8.1.2.billijke vergoeding    

Naar aanleiding van de implementatie van het digitaal reservatiesysteem, lijkt het voor de duidelijkheid 
naar de huurder toe aangewezen om de tarieven voor de terugvordering van de billijke vergoeding 
voortaan niet meer te indexeren.  
De bestaande lijst wordt daarom geactualiseerd en/of afgerond op basis van de laatst geïndexeerde 
prijzen.  
De raad van beheer culturele infrastructuur bracht een positief advies uit in de vergadering van 24 
oktober 2017. 
 
8.2 Goedkeuring nieuw huishoudelijk reglement culturele infrastructuur  
Naar aanleiding van de implementatie van het digitaal reservatiesysteem voor de culturele infrastructuur 
werd het huishoudelijk reglement voor de huurders ervan grondig herwerkt.  
Deze herwerking bleek noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan de aangepaste modaliteiten 
inzake aanvraag, gebruiksduur, annulatie en facturatie binnen het nieuwe systeem. 
De artikels m.b.t. de aard van de gebruikers en van de toegestane activiteiten, de naleving van de 
geluidsnormen, schade en verantwoordelijkheid, naleven van de concessie-verplichting werden 
inhoudelijk quasi behouden maar wel geactualiseerd of concreter geformuleerd waar nodig. 
Voor het aanvragen van de Oude  Kerk gelden specifieke regels die in een afzonderlijke rubriek zijn 
opgenomen en die omwille van het bijzondere verhuurkarakter van deze locatie niet in het digitaal 
systeem zijn geïntegreerd.  
 
EENPARIG GOEDGEKEURD 
 
 
Mededelingen  
 
Vragen van raadsleden 
1. Duiker Bassegemstraat 
In de Bassegemstraat ter hoogte van de beek doen zich regelmatig problemen voor met de 
waterhuishouding. Om dit op te lossen zou de duiker van diameter 80cm zou moeten vervangen worden 
door een duiker van 120cm diameter. 
 
2. Voetpaden langs en parkeerplaatsen op de rijweg in de Vichtsesteenweg 
Raadslid Eddy Recour heeft een mail naar het College gestuurd waarin het protest van bewoners van de 
Vichtsesteenweg verwoord wordt tegen het verdwijnen van parkeermogelijkheden voor hun woning ten 
gevolge van de aanleg van een voetpad. Er werd daarover geen buurtonderzoek gevoerd. Het College 
antwoordde dat de aanleg van het voetpad kadert in de aanleg van betere infrastructuur voor de zwakke 
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weggebruiker en dat er van de nummers 12 tot 18 op de rijweg parkeervakken komen die gesignaleerd 
worden met reflecterende elementen; net voor de bocht (komende van het rondpunt) zou een 
waarschuwingsbord geplaatst worden voor eventuele aanwezigheid van geparkeerde wagens. 
De parkeerplaatsen op de rijweg die het dichts bij de bocht gelegen zijn, zijn ronduit gevaarlijk. 

3. Project “Uitkijktoren Meuleberg” 
Het project “Uitkijktoren Tjampenstraat” gaat niet door. In overleg met Westtoer werd een nieuwe locatie 
gevonden aan het waterreservoir van de Meuleberg. Er zou bij Westtoer een toelage van 75% kunnen 
bekomen worden. Landmeter Bart Degezelle is aangesteld om daar de breedte van het openbaar domein 
op te meten. 
 
4. Renovatie van feestzaal “De Stringe” 
Architect Isolde Herremans heeft een verkennende studie gemaakt voor het energie-duurzaam en 
akoestisch renoveren van zaal De Stringe, waarin samengevat volgende bedenkingen geformuleerd 
worden: 
   * Probleemstelling: 
      > bij gebruik van de grote zaal kunnen de andere ruimtes niet gebruikt worden  
         wegens geluidsoverlast 
      > daags na gebruik van de feestzaal kunnen andere ruimtes niet gebruikt worden  
         omdat sanitair en inkomhal dan een onderhoudsbeurt moeten krijgen 
      > hoge energiekosten wegens niet thermisch geïsoleerd 
      > geluidshinder voor omwonenden wegens niet akoestisch geïsoleerd 
      > slechte akoestiek waardoor de zaal niet geschikt is voor sport- en  
         muziekactiviteiten 
   * Beschikbare ruimte: 920m² werkelijk bruikbaar 
      > aan 0,65m²/persoon voor een fuif = 1415 personen 
      > aan 1m²/persoon voor een receptie = 920 personen 
      > aan 1,5m²/persoon voor een feest = 613 personen 
      > aan 2m²/persoon voor een zittend diner = 460 personen 
   * Wensen inzake flexibiliteit 
      > afzonderlijke ingang (aan hellend vlak achterzijde?) en afzonderlijk sanitair nodig 
      > afzonderlijk gebruik van de zaal of gekoppeld aan andere ruimtes mogelijk 
      >opdeling mogelijk door juist inplannen van zones voor inkom, bar, sanitair 
   * Bouwtechnische problemen: 
      > dakgebinte is te licht om thermische en akoestische isolatie te dragen 
      > isoleren boven en onder de spanten brengt telkens technisch problemen mee 
      > er zijn talrijke akoestische lekken naar buiten toe en naar andere ruimtes 
      > er zou toch een deel van de stalen constructie moeten blijven als verwijzing naar  
         het dorpsverleden 
      > energieduurzaamheid: ventilatie met warmterecuperatie, mogelijks in combinatie  
         met zonnepanelen (draagstructuur nodig!) en warmtepomp 
   
 * Budget (bedragen ZONDER BTW): 
 

Klein = thermisch isoleren, zonder akoestisch tot een oplossing voor 
naastliggende ruimtes en omgeving te komen; zonnepanelen niet 
mogelijk. 
Groot = nieuwe betonstructuur dak en renovatie 

Klein Groot 

Algemeen deel: afbraak, isolatie dak, isoleren muren, vervangen 
ramen, nieuwe inkomzone, nieuw sanitair, regenputten 

500.000  

Algemeen deel: afbraak, nieuwe betonnen dakstructuur met isolatie, 
isoleren muren, vervangen ramen, nieuwe inkomzone, nieuw sanitair, 
regenputten  

 732.000 

Elektriciteit   62.000   62.000 
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Verwarming en ventilatie 160.000 160.000 

Akoestische panelen   28.000   28.000 

TOTAAL 750.000 982.000 

Geluidsinstallatie   30.000   30.000 

Zonnepanelen (350m²)  72.000 

 
De slotbedenking is zeer merkwaardig: voor een volledige nieuwbouw is er slechts een gelijkaardig 
budget nodig indien er met eenvoudige materialen (polybeton, zichtbare gewelven, zichtbare 
betonmuren) en volumes gewerkt wordt; het technieklokaal van de theaterzaal blijft dan wel een 
struikelblok vormen: is het behoud hiervan in de huidige toestand wel de moeite? 
 
5. Onderzoek van de vergunningstoestand van de bedrijven op de site aan de Grote Leiestraat 
117, waarvoor een aanvraag tot planologisch attest ingediend en terug ingetrokken werd 
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek dat gevoerd werd in het kader van de aanvraag van een 
planologisch attest voor de site, en naar aanleiding van de opgevraagde adviezen aan allerlei instanties, 
werden een resem onregelmatigheden gesignaleerd betreffende de aldaar gevestigde of werkzame 
bedrijven: 
* het plaatselijke BPA laat slechts één economische entiteit op het afgebakende  
   gebied toe maar er zijn in de praktijk reeds tal van ondernemingen op de site  
   gevestigd, waaronder bedrijf x dat in tegenstelling tot de andere bedrijven  
   niets met auto’s of vrachtwagens te maken heeft 
* het blijkt dat aldaar gevestigde bedrijven niet over een geldige vergunning beschikken: 
   > er is een aktename van het College d.d. 01-06-2011 van een meldingsplichtige  
      klasse 3-inrichting op naam van bvba bedrijf y voor het exploiteren van  
      een aardgastankstation met een maximale capaciteit van 20m³/uur; daarbij wordt  
      opgelegd dat alle bedrijfsactiviteiten en de aanvoer, afvoer en het lossen en laden  
      enkel toegelaten zijn tussen 7uur ’s morgens en 19 uur ’s avonds, en verboden zijn  
      op zaterdag, zondag en feestdag. Deze opgelegde voorwaarden worden niet  
      gerespecteerd (zie verder) 
   > de milieuvergunningsaanvraag van bvba bedrijf z voor het exploiteren van een  
       inrichting voor de verhuur van voertuigen en een garagewerkplaats werd op 21-09- 
       2011 geweigerd door het College (wegens strijdigheid met het plaatselijke BPA) en  
       het beroep tegen deze weigering werd door de Deputatie afgewezen op 09-02-2012 
* een aantal parkings en verhardingen zijn wederrechtelijk aangelegd.  
* er zijn op de site theoretisch geen activiteiten toegelaten buiten de periode van 7 tot  
   19 uur op werkdagen, en ook niet op zaterdag, zondag en feestdagen. In de praktijk  
   gaan op deze momenten wel bedrijfsactiviteiten door en eveneens recepties,  
   barbecues, muziekfestivals, uitverkopen enz. 
* een groenzone werd onrechtmatig omgevormd tot parking voor 15 wagens, die  
   ook ’s avonds en ’s nachts gebruikt wordt door de cafébezoekers die daar ook  
   allerlei rommel achterlaten 
 
6. Dotatie aan Politiezone Mira 
De Politiezone Mira is van plan om 11 bijkomende mensen aan te werven; de uiteindelijke jaarlijkse 
financiële impact wordt geraamd op 1.064.658 euro. De aanwervingen zouden gespreid worden over 
2018 en 2019. Voor Anzegem zou de impact uiteindelijk jaarlijks 145.752 euro bedragen. Dergelijke 
verhoging van de dotatie aan de politiezone is niet voorzien in het meerjarenplan, weegt op de 
autofinancieringsmarge en vermindert volgens het College de investeringsruimte voor de volgende 
legislatuur met 2 miljoen euro. Het College besliste een schrijven te richten aan de politiezone met de 
vraag de uitbreiding van de personeelsformatie uit te stellen tot het volgende meerjarenplan in de 
volgende legislatuur. Ook de criteria voor het bepalen van de gemeentelijke dotaties moeten opnieuw 
gedefinieerd worden. 
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7. Omleidingsweg Anzegem 
Het clusterhoofd OmgevingsOntwikkeling van de gemeente kon deelnemen aan de workshop 
‘Omleidingsweg Anzegem’ op 19-10-2017 in het Vlaams Administratief Centrum te Gent. Deze workshop 
werd georganiseerd naar aanleiding van het lopende onderzoek in het plan-MER voor de omleidingsweg. 
De VLM, de provincie, de gemeente en het studiebureau Sweco waren er bij betrokken. 
 
Schepen Rik Colman verlaat de vergadering. 
 
8. RUP Drie Kaven 
Op 26-09-2017 is de plenaire vergadering omtrent het RUP Drie Kaven doorgegaan. Volgens het verslag 
daarvan werden een aantal bemerkingen gedaan en aanvaard: 
* het woonuitbreidingsgebied tussen de Vichtsesteenweg en de Korte Winterstraat wordt  
   omgezet naar sport en recreatie, met uitzondering van de eerste 50m  
   woonuitbreidingsgebied langsheen de Korte Winterstraat 
* om een toekomstige uitbreiding niet te hypothekeren door landbouwloodsen zal het  
   gedeelte tussen de Korte Winterstraat en de Nieuwpoortstraat als bouwvrij agrarisch  
   gebied bestemd worden 
* voor het containerpark wordt een oppervlakte van 1ha + groenafwerking voorzien 
* de strook tussen Nieuwpoortstraat en Landergemstraat blijft op het containerpark na  
   zijn agrarische bestemming behouden, inclusief de 2 zonevreemde woningen die hun  
   rechten behouden; aan de noordzijde zal een strook van 10m breed worden ingenomen  
   voor een voetgangers- en fietsdoorsteek en bijkomend buurtgroen; minimum 2/3 van  
   de breedte zal ingenomen worden door groen 
* de zonevreemde sportvelden in Tiegem en Ingooigem gaan effectief terug naar 
   landbouw 
* de positie van de in- en uitrit van het containerpark zal opgenomen worden in een  
   inrichtingsplan 
 
Schepen Rik Colman vervoegt opnieuw de vergadering. 
 
9. Overname openbare verlichting 
Schepen Rik Colman is op 19-10 naar een infosessie “aanbod overname openbare verlichting” kunnen 
gaan. 
 
10. Wijziging rijrichting rond Brouwerij Verhaeghe 
De Deputatie heeft in beroep aan Brouwerij Verhaeghe een vergunning verleend voor het wijzigen van de 
rijrichting rond de brouwerij: er mag nu langs het Sint-Dierikserf binnen- en langs de geklasseerde poort 
buitengereden worden. Historiek en argumenten: 
   * 31-01-2017: de brouwerij dient de aanvraag in 
   * openbaar onderzoek van 06-03-2017 tot 04-04-2017; er worden 3 bezwaarschriften  
      ingediend waarvan 1 collectief   
   * 13-06-2017: stilzwijgende weigering door de gemeente 
   * 07-07-2017: de brouwerij stelt beroep in bij de Deputatie 
   * 25-08-2017: de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar maakt een verslag op  
      met volgende elementen: 
      > de aanvrager wil afwijken van de voorwaarde door de Deputatie opgelegd in de  
          vorige vergunning 
      > de mobiliteitsstudie besluit dat de voorgestelde rijrichting voor de  
          vrachtwagenbestuurders een stuk eenvoudiger zou zijn 
 
      > net voor het oprijden moet echter een spoorwegovergang gekruist worden;  
         wachtende vrachtwagens maken er de verkeerssituatie onveilig hetgeen voor de  
         Deputatie bij de vorige vergunning een reden was om het inrijden langs de  
         geklasseerde poort op te leggen 



 
 

 
Beknopt verslag gemeenteraad 

 

23 
 

      > de verkeersstudie poogt deze bezorgdheden te ontkrachten door het voorstellen  
         van een aantal infrastructuurmaatregelen welke echter niet kunnen gerealiseerd  
         worden door de aanvrager 
      > de omstandigheden zijn dus ongewijzigd en er is dus geen reden om af te wijken  
         van de opgelegde voorwaarden 
   * alle partijen werden uitgenodigd naar de hoorzitting van 05-09-2017; volgende 
      personen zijn aanwezig: Karl Verhaeghe, Isolde Herremans, Johan Depuydt en  
      meester Arnoud Declerck voor de aanvrager 
   * argumenten van de Deputatie  
      > Er is in 2016 een stedenbouwkundige vergunning verleend voor een bijkomend  
         gebouw op de site ; door dit bouwwerk is de opgelegde inrijrichting via de  
         geklasseerde poort praktisch onhaalbaar geworden 
      > sedertdien rijden de vrachtwagenchauffeurs in de omgekeerde richting en er zijn  
         geen problemen geweest met betrekking tot opstopping of vrachtwagens die op de  
         naburige spoorweg staan 
      > het bureel van de brouwerij bevindt zich aan het Sint-Dierikserf zodat het  
         aangewezen is dat vrachtwagens langs daar inrijden (anders moeten de chauffeurs  
         na bureelbezoek eerst uitrijden en dan  weer inrijden om bij de gepaste kade te  
         komen) 
      > de meeste vrachtwagens komen niet van over de spoorweg 
      > de verkeersstudie toont aan dat inrijden aan de geklasseerde poort door  
         vrachtwagens die van het centrum komen gevaarlijk is omdat die eerst volledig  
         naar links moeten uitwijken tot over het fietspad  en het voetpad aan  die kant, dat  
         zij vaak terug achteruit moeten en dan weer vooruit 
      > de blokkade van een vrachtwagen op de spoorweg kan zich slechts in uiterst  
         zeldzame omstandigheden voordoen, de problemen bij het inrijden langs de  
         geklasseerde poort doen zich telkens voor 
      > er is een mogelijkheid voor de gemeente om een verkeerslicht te plaatsen net voor  
         het Sint-Dierikserf (nvdr: komende van Vichte centrum) dat gekoppeld is aan de  
         overweg; als er een trein aankomt kan het verkeerslicht rood worden zodat een  
         aankomende vrachtwagen onmiddellijk kan inrijden op de site en dus nooit op de  
         overweg moet staan wachten  
 
11. Geschil met De Watergroep inzake Rio-P 
- De Watergroep heeft beloofd een bedrag van 300.000 euro over te maken aan de gemeente. Voor de 
verdere opvolging van de dadingovereenkomst heeft directeur Hans Goossens een overleg na de 
vakantieperiode gevraagd. 
- Advocaat Bart De Becker uit Kortrijk heeft namens de gemeente conclusies neergelegd bij de 
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel in de zaak van de gemeente tegen De 
Watergroep. 
Feiten en procedurele voorgaanden: 
   * in 2009 treedt de gemeente toe tot Rio-P waarbij de gemeentelijke rioleringsinstalla- 
      tie in eigendom overgedragen (verkocht) wordt aan de Watergroep (toen nog VMW)  
      tegen een overeengekomen prijs van 4.217.087 euro; daartoe betaalt de VMW 15%  
      (=619.063 euro) cash uit en daar bovenop nog eens tot 10% ook cash in functie van 
      de rioleringsgraad en de gemiddelde leeftijd van het rioleringssysteem en de rest  
      wordt als aandelen ingebracht in de VMW 
   * de operationalisering van de Rio-P waterdienst in Anzegem gaat in op 01-01-2010 
   * de Watergroep/VMW weigert het bedrag van 619.063 euro te betalen tenzij onder  
      nieuwe onaanvaardbare voorwaarden; de gemeente dagvaardt op 10-06-2013 de  
      VMW voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel en vordert de betaling van het  
      bedrag van 619.063 euro 
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   * tijdens de procedure onderhandelen beide partijen over een minnelijke regeling,  
      waarbij de Watergroep op geen enkel moment aangeeft dat de dading beperkt zal  
      blijven tot één of meer specifieke lopende projecten; de punten die in de dading  
      opgenomen worden zijn de uitbetaling van de 619.063 euro als het budget dit  
      toelaat en de beperking van de projectgerelateerde kosten tot max 12,36% van de  
      investeringskost 
   * de dadingsovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend op 31-07-2014 en er  
      wordt afstand van rechtsvordering geakteerd bij de rechtbank van eerste aanleg op  
      02-01-2015 
   * de Watergroep weigert de dading correct toe te passen en rekent vanaf 2015 28%  
      projectgerelateerde kosten aan; de gemeente keurt daarom het budget 2015 maar  
      gedeeltelijk goed en daarop weigert de Watergroep om nog nieuwe projecten voor de  
      gemeente Anzegem aan te vatten 
   * om deze patstelling te doorbreken dagvaardt de gemeente op 13-12-2016 de  
      Watergroep voor huidige rechtbank 
   * in mei 2017 heeft de gemeente een bedrag van 300.000 euro opgevraagd (deel van  
      de 619.063 dat budgettair mogelijk is) maar de Watergroep is hier nog niet op in  
      gegaan (nvdr: de Watergroep heeft inmiddels wel beloofd te zullen uitkeren) 
   * de gemeente vordert voor recht te horen zeggen dat de projectgerelateerde kosten  
      voor alle (ook de komende) projecten tot 12,36% van de investeringskost beperkt  
      blijven; de Watergroep concludeert dat deze vordering ongegrond is 
- Volgens minister Joke Schauvliege is het opstarten van de procedure voor de aanleg van nieuwe 
riolering geen openbare dienstverplichting van De Watergroep als rioolbeheerder. Dit standpunt is van 
belang in de discussie omtrent de dadingovereenkomst en de dreiging van De Watergroep om geen 
nieuwe rioleringen meer aan te leggen zolang de gemeente de budgetten daartoe niet volledig goedkeurt. 
 
12. Gemeenschappelijk zwembad met de gemeente Deerlijk? 
Farys heeft een begeleidingstraject opgesteld voor het subsidiedossier omtrent het zwembad: op 08-09 
moest de definitieve versie van het subsidiedossier klaar zijn, op 22-09 moest dit definitief goedgekeurd 
zijn door de gemeenten Anzegem en Deerlijk en op 30-09 moest het dossier ingediend zijn. 
Bij ons weten is dit allemaal niet gebeurd. 
 
13. Wederopbouw van de Sint-Janskerk. 
Architect Dries Vanhove meldt in een brief aan de gemeente dat voor de wederopbouw van de Sint-
Janskerk een intensieve samenwerking noodzakelijk is tussen zijn bureau en de Tijdelijke Vereniging 
Tom Vanhee – Graux-Bayens Architecten - Ingenium. Dit leidt tot een daling van de kosten (bijvoorbeeld: 
één verwarmingsinstallatie in plaats van 2 want beiden hadden ze er één voorzien in hun raming) en ook 
van de erelonen, want die worden op de kostprijs berekend. Omdat het intensieve overleg meer werk 
meebrengt wordt door Vahove een extra ereloon van 5280 euro excl btw gevraagd. Tenslotte wordt ook 
voorgesteld de beide dossiers door één hoofdaanneming te laten uitvoeren:  door de coördinatie van de 
uitvoering bij één uitvoerder te plaatsen zal er niet alleen tijdswinst zijn, maar ook winst in mogelijke 
discussies over uitvoering en bijwerken; het samenvoegen van de beide uitvoeringen kan een 
synergetisch prijsvoordeel leveren. 
 
14. Zebrapad over de N36 ter hoogte van het kerkhof te Vichte 
Er is weinig parking aan de voorkant van het kerkhof te Vichte. De mensen die vanuit Ingooigem komen, 
parkeren daarom graag aan hun kant, de overkant van het kerkhof dus. Maar dan moeten ze wel te voet 
oversteken. Er ligt daar geen zebrapad, en soms moet je echt wel heel lang wachten om te kunnen 
oversteken. Bovendien zet je er dan beter haast achter, want het verkeer komt er heel snel aan vanuit 
Ingooigem. Het aanbrengen van een zebrapad zou het oversteken alvast veiliger maken maar aangezien  
het daar over een Gewestweg gaat, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer daar het laatste woord over 
 
 
GESLOTEN ZITTING – GEHEIME STEMMING 
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Punt 9. Personeel 
Aanstellen contractueel waarnemend financieel beheerder: 

a) Voor 8 u/week tijdens de maand december 2017 
b) Voor 23u/week met ingang van 1 januari 2018 voor de duur van maximaal 1 jaar 

De gemeenteraad aanvaardde op 3 oktober 2017 het ontslag van de gemeentelijk financieel beheerder 
per 1 januari 2018. Evenwel, de financieel beheerder zal ook in december 2017 afwezig zijn, gezien ze 
nog haar opgespaarde vakantiedagen dient op te nemen.   

Artikel 81 GD bepaalt dat de gemeenteraad de vervanging regelt van de gemeentesecretaris en de 
financieel beheerder bij hun afwezigheid of verhindering.  Deze aangelegenheid wordt sinds de 
inwerkingtreding van het Wijzigingsdecreet grotendeels overgelaten aan de autonomie van het bestuur. 
Het is de bedoeling dat de raad op maat van de eigen organisatie een regeling uitwerkt voor de 
vervanging van de  financieel beheerder bij verhindering of afwezigheid. Deze regeling moet echter, zoals 
altijd in overeenstemming zijn met andere wettelijke bepalingen, waaronder het BVR RPR en de wet op 
de arbeidsovereenkomsten. De raad heeft de keuze om een interne of een externe waarnemer aan te 
stellen. Er werd intern binnen het gemeentelijke personeel geen waarnemer gevonden.  

In het verleden werd voor vervangingen een beroep gedaan op de financieel beheerder van het OCMW. 
In het licht van de integratie gemeente/OCMW lijkt het aangewezen om in afwachting van de 
inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur de financieel beheerder van het OCMW als waarnemend 
financieel beheerder voor de gemeente. 

Gelet op de voorbereidende besprekingen met de betrokken titularissen en teneinde de continuïteit te 
waarborgen stelt het college voor om Steven Cuvelier, financieel beheerder van het OCMW van 
Anzegem en Kuurne, voor 

• 8u/week aan te stellen als waarnemend financieel beheerder van de gemeente Anzegem en dit 
voor de periode van 1 december 2017 tot en met 31 december 2017  

en  

• voor 23u/week  als waarnemend financieel beheerder van de gemeente Anzegem vanaf 1 
januari 2018 tot hij als gemeenschappelijk financieel directeur (voor gemeente en OCMW 
Anzegem)  kan aangesteld worden (na inwerkingtreding nieuw decreet lokaal bestuur) en voor 
maximaal één jaar. 

Deze persoon is hiertoe bereid en zou onbetaald verlof opnemen bij het OCMW van Kuurne. Hij is tevens 
vertrouwd met de werking van de gemeentelijke dienst financiën.  Steven Cuvelier beschikt over het 
diploma van handelsingenieur en beschikt over minstens vier jaar relevante ervaring als financieel 
beheerder waardoor hij voldoet aan de aanwervingsvereisten. Hij heeft ook in het verleden   
vervangingsopdrachten als financieel beheerder behartigd bij het gemeentebestuur tot grote voldoening 
van het bestuur.   Ook de behaalde titels en verdiensten van de kandidaat worden in aanmerking 
genomen. 

 
EENPARIG: STEVEN CUVELIER 
 
Schepen Johan Delrue verlaat de vergadering. 
 
Vraag van raadsleden 
Onderzoek van de vergunningstoestand van de bedrijven op de site aan de Grote Leiestraat 117, 
waarvoor een aanvraag tot planologisch attest ingediend en terug ingetrokken werd. 
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