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Punt 1.
Goedkeuring verslag gemeenteraad van 14 november 2017
EENPARIG

Mededeling schepen Rik Colman m.b.t. bestemming VIA-4 Middelen uitgekeerd in 2015 (als aanvulling bij
een vraag gesteld door een raadslid in de raad van 14 november 2017).

Punt 2. Aloemene Zaken
Eedaflegging Steven Cuvelier, waarnemend financieel beheerder.

Op 14 november 2017 werd Sfeven Cuvelier aangesteld als waarnemend gemeentelijk financieel
beheerder.
Overeenkomstig artikel 77 van het Gemeentedecreet moet de financieel beheerder tijdens een openbare
zitting van de gemeenteraad de voorgeschreven eed afleggen in handen van de voorzitter van de
gemeenteraad.
De eed luidt als volgt: 'ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen'.
De gemeenteraad kan hiervan akte nemen.
EED AFGELEGD

Punt 3.Financiën
3.1. Goedkeuring 7' wijziging meerjarenplanning 2014-2022

ln het kader van de opmaak van het budget voor 2018, werden naar goede gewoonte in het najaar diverse
budgetoverleggen georganiseerd fussen het bestuur, de verschillende diensten en de dienst financiën.
Het resultaat van deze budgetoefening werd gebundeld in een eerste ontwerp en resulteerde, na de nodige
aanpassingen door het college, in volgende 3 officiële documenten:

. 7de aanpassing van het meerjarenplan;
¡ 2de budgetwijziging 2017;
. budget 2018.

ln deze toelichting wordt achtereenvolgens stilgestaan bij de inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd naar
aanleiding van deze 7de aanpassing van het meerjarenplan en de impact van deze aanpassingen op de
kengetallen.

lnhoudeliike aanpassinqen
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EN Beknopt verslag gemeenteraad

a) Resultaten van de budqetoefeninq
ln de instructies mbt deze budgetoefening werd aan de budgetverantwoordelijken duidelijk gevraagd om
maximaal binnen de grenzen van de bestaande kredieten te blijven. Eventuele nieuwe initiatieven zijn
dan ook niet opgenomen in dit eerste ontwerp van aanpassing van meerjarenplan. maar zijn gebundeld in
een aparte lijst dewelke aan het college fer bes/rssrng voorgelegd wordt (zie puntje b).

De enige uitzondering hierop vormt het project waarbij versneld wordt gei'nvesteerd in de omschakeling
van de openbare verlichting naar led-verlichting (zie punt 3 van de financiële nota).

ln onderstaande tabel is per budgetverantwoordelijke een overzicht opgenomen van de evolutie van de
AFM, de investeringsuitgaven en het RoK zoals deze blijkt uit het eersfe ontwerp (telkens situatie 2025).

Budgehrerantwoordel iiken WijzigingAFM
20t s

Wijziging inv
2ßL7 ->2ß25

Wijziging RoK

2025

Alsemene Financierins 86 882 0 L 190 759

Schuldenlast -49253 0 411.520

Toelaee Andere Entiteiten -45 351 22041 -24004n

Bestemde Gelden c 0 0

Aankooen 6 195 -7 000 -54 473

Afvalbeheer 9 864 5m0 88 406

Basisonden¡viis c 0 7 000

Bevol kine en burgerzaken c 0 0

Bibliotheek c -5 950 0

Buitenschoolse kinderoovans 5 00c -175 0m -130 000

Busvervoer c 0 -7gffi
Communicatie c 0 -6 800

Cultuur c 0 -3 00c

Feesteli ikheden c 0 5 000

Gemeentel i ike lnfrastructuur 35 00c 268 000 429051

tcT -9 50: -720ßn -r48827

lnternat¡onale Samenwerkins c 0 0

lnterne Zaken 7 to? 0 47 327

Jeusd c 15 125 15r25
Kunstonderwiis 2795 0 17 442

Lokale Economie 0 0 0

Milieu 0 -3 515 -r2t5
Personeel to2653 0 906 576

Polit¡ek Orsaan 7 124 0 56743

Ruimteliike ordenins 15 650 0 169 016

Sociaal Welziin -1 500 0 -L1 95C

Sport 0 -tII023 -r0r423
Toerisme 0 0 s 00c

Wonen 0 c 15 00c

Patrimonium 8r'.594 -2437 147 -r8t7 768

Totaal 2431:6l -25p.1461 &30707

De belangrijkste wijzigingen inzake AFM (op lange termijn) zijn te verklaren door:

. AlgemeneFinanciering:
o OOV: bijstelling ram¡ng op bas/s van schrüven FOD Financiën
o APB: bijstelling raming op bas,s van meest recente gegevens omtrent fiscale capaciteit

(en dus verschillend van het schrijven van FOD Financiën)
o Belasting op masten en pylonen: bijstelling raming obv meest recente gegevens
o Gemeentefonds: bijstelling ram¡ng op basrs van cijfers Vlaamse overheid

o Schulduitgaven:

2



EN

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Beknopt verslag gemeenteraad

o Schuldenlast verbonden aan nieuw aan te gane leningen vanaf 2020 (2020 tem 2025:
1,15 mio EUR ofte 0,7 mio EUR meer dan bij de 6de aanpassing van het meerjarenplan)

Toelage Andere Entiteiten:
o Optrekken politiedotatie ("meer blauw op straat")

Aankopen:
o Uitgaven voor copiërs en betwiste zaken centraliseren bij budgetverantwoordelijke

aankopen
Afualbeheer:

o Bijstelling exploitatietoelage IMOG obv raming aangeleverd door IMOG
o Opmerking: de exploitatieuitgaven mbt afualbeheer werden niet aangepast

overeenkomstig de raming van IMOG, maar wel overeenkomstig de uitvoeringscijfers uit
het verleden (:er wordt vanuit gegaan dat de raming van IMOG refs fe optimistisch is)

Bu ite n school se ki nd e ro pv a ng :
o Bijstelling ontvangsten uit subsidiëring BKO obv uitvoeringscijfers

G e me e nte I ij ke I nfra str u ctu u r :

o lnstappen in aanbod Eandis "ondersteuning (r)evolutie openbare verlichting" - maar via
eigen financiering (: versnelde omschakeling naar led-verlichting)

ICT:
o Verschuiven van de uitgaven gerelateerd aan de GÁS-sofiu¡are van

bud getverantwoordel ijke interne zake n naar budgetverantwoordel Uk I CT
lnterne Zaken:

o Verschuiven van de uitgaven gerelateerd aan de GÁS-sofiware van
budgetverantwoordelijke interne zaken naar budgetverantwoordelijk ICT

o Bijkomende inkomsten uit GAS-óoefes
Kunstondentvijs:

o Uitgaven voor copiërs centraliseren bij budgetverantwoordelijke aankopen
O mge v i n g so ntw i kke I i ng :

o Uitgaven voor betwiste zaken centraliseren bij budgetverantwoordelijke aankopen
o Bijstelling opbrengsten uit retributies omgevingsontwikkeling obv uitvoeringscijfers

Patrimonium:
o lnstappen in aanbod Eandis "ondersteuning (r)evolutie openbare verlichting" - maar via

eigen financiering (: versnelde omschakeling naar led-verlichting)
o Bijstelling raming uitgaven onderhoud en herstellingen gebouwen en terreinen obv

uitvoeringscijfers
Personeel:

o Bijstelling raming ingevolge gewijzigde indexeringsmoment (: 2017 - indexering in juli ipv
oktober, in 2018 - geen indexering)

o Bijstelling ramingen nieuwe aanwervingen (b'rj vorig meerjarenplan werd de financiëte
impact te hoog geraamd)

o Gedeeltelijke vervangingfinancieel beheerder
o Bijstelling raming obv bijkomende aanwervingen
o Biistelling ontvangen subsidie weerkwerk-GEsCo's obv uitvoeringscijfers

Politiek orgaan:
o b'rjstelling geraamde uitgaven mbt pensioenen mandatarssen obv meest recente

uitvoeringscijfers
SociaalWelzijn:

o Verschuiving van de Annah-dienstverlening van gemeente naar OCMW

a

a
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De belangrijkste wijzigingen inzake investeringsuitgaven zijn te verklaren door:

o Aankopen:
o Verschuiving van kredieten vanuit exploitatie naar investeringen (bib en BKO) om

bijkomende uitgaven te kunnen financieren (bib: inleverbus en BKO: jaarlijkse aankopen
meubilair ed)

. Afualbeheer:
o Verschuiving van uitgaven naar sport, ter financiering van de plaatsing van containers op

de terreinen van de groene duivels
. Baslsonderwijs:

o Verschuiving van uitgaven vanuit exploitatie naar investeringen voor de financiering
herinrichting bureau d irecte ur e n secretariaat

o Brandweer:
o Fluvia - bijkomende ontvangst in 2017 ihkv de valorisatie van de voertuigen (18%)

a

a

a

G e me e nte I ijke i nfrastructu u r :

o Verschuiven van kredieten (niet-realisatie fietspaden Steenbruggestraat en gedeeltelijk
krediet van renoveren kapellen) om investeringsuitgaven binnen patrimonium mogelijk te
maken (Ansold / studieopdracht BKO Anzegem)

o Schrappen van de investeringsuitgaven "Weg- en rioleringswerken Kerkdreef, ov en
nutsleidingen"

ICT:
o financiering nieuwe investeringsuitgave: inscannen bouwdossiers (dewelke 12 werkjaren

vertegenwoordigen ofte ca 3360 dossiers) mbv bijkomende opbrengsten uit retributies
o mgev i ng so ntw i kke I i ng.

Milieu:
o B'tjstelling subsidie ontvangsten ikv ecologisch park Vichte (obv subsidiebelofte)

Patrimonium:
o lnstappen in aanbod Eandis "ondersteuning (r)evolutie openbare verlichting" - maar via

eigen financiering tbv 2,4 mioEUR
o Bijkomende investeringsuitgaven kerken (mbv verlaagde exploitatietoelage aan de

kerkfabrieken)
o Verhoging budget kerk Heirweg( mbv eenmalige ontvangst nav splitsing FIGGA)
o Verhoging budget Ansold
o Verhoging budget BKO Vichte en BKO Anzegem
o Bijstelling ontvangsten uit verkopen van gebouwen en terreinen

Sporf:
o Bijkomende middelen noodzakelijk voor de bouw van het zwembad
o Plaatsing containers op de terreinen van de groene duivels
o Aankoop mobiele sportkar
o Vernieuwen schors finse piste

a

Voor een detail van alle ingecalculeerde wijzigingen per budgetverantwoordelijke wordt verwezen naar het
onderdeel "motivering van de wijzigingen" (zie punt 3 van de financiële nota).

b) Opqenomen nieuwe initiatieven
Naast de wijzigingen dewelke voortvloeiden uit de budgetoverleggen, besliste het college ook nog volgende
nieuwe initiatieven in de 7de aanpassing van het meerjarenplan op te nemen:
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BudgeWe rantwoordel i jke Nieuw initiatief WijzigingAFM
2025

Wijziging inv
2l)17 ->2l)25

W¡jzig¡ng RoK

20?5
Basisonderwijs 9 nieuwe digiborden (3 stuks in te voorzien in 2018 en 6

stuks te voorzien in 2019)

-35 100 -35 100

BKO Kwalitatieve opvang (en dus erkenning) in BKO De

Schildpad (Anzegem) maakt de inzet van een

bi ikomende beseleidster 10.5 FTE) noodzakeli ik

-22254 -160 853

Busve rvoer recurre nte mi ddel en noodzakel i ik voor we rki ne die nst -5 mo -40 000
Communicat¡e recu rre nte middele n noodzakeliik voor werkine die nst 5 ü)O -40 000
Gemeentel i ¡ke inf rastructuur aankooo hooetewerker -75 000 -75 000
tcT bijkomende recurrente werki ngsmiddelen om

voortdurende digitaliseri ng te ondersteunen (kassa-

mod ul e/Gl PO D/H R-Pakket/e-factu ratiel

-2s 000 -100 000 -300 000

Kunstonderwiis recurrente middelen noodzakeli ik voor werki ns dienst. -? rm -24m0
Milieu recurrente middelen noodzakeliik voor werkins dienst -5 000 -40 000

Patr¡monium recurrente middelen bijkomend noodzakelijk voor
onderhoud en herstellinsen oetrimon;um

-25 000 -200 000

Sociaal Welzijn Sociale toelagen -> uitgaven 2016 bedragen 20 kEUR

meer dan voorzien => krediet lrecurrentì ootrekken
-20 000 -180 000

Sociaal Welzijn uitkering toelage aan instellingen "gezinshulp" en

"personen met een handicap" -> geen reglement
beschi kbaar => toelese n¡et lanser voorzien

7 000 63 000

Schu lde n last Bijkomend aan te gane leningen nav de nieuwe
i nitiet¡even l+650 kEURI

-45735 428363

-1¡t8 989 -210 100 -6Gt 591

lmpact van de oeincorporeerde wiiziqinqen op de kenqetallen
De 7de aanpassing van de meerjarenplanning doet de kengetallen per einde 2019 (: einde scope huidig
beleidsplan) als volgt evolueren:

o AFM: 1,2 mio EUR (+ 622 kEUR, opgelet wijziging éénmalige ontvangst schadevergoeding kerk
in 2019 bedraagt 395 kEUR);

. So/n van AFM 2014-2019: 14,8 mio EUR (+699 4EUR);

. lnvesteringsbudget 2014-2019: 22,7 mio EUR (-767 kEUR);

. RoK:22 kEUR (68 kEUR);
o Uitstaande schuld: 10,6 mio EUR (ongewijzigd);
o Netto-positie: -10,6 mio EUR (-68 hEUR).

Onderstaande tabel geeft de evolutie van de kengetallen tem 2025 en de vergelijking van deze kengetallen
met de

AMIP 16I tol3l n1Á mtl 2ot6l mnl 20r8l mtsl 2mol 2n2il mDl mral z¡ttl 1øl
ÞrðlôltâtlêÉ.ultå* tuÂqml ) caiaÃ1 t07424251 3t4o7761 25o8sul 23236s61 r6976ßl ts76o7sl 1s804sl rsssMl rqrerozl rsrq¡c.
ilrtñfiñâñ.¡Þdñr<ñâþê i o\\aMl 1 1)oaaq a4t74961 14108051 7s4a7]l sgqsl J1?971 -mraql ¡zrsqsl ¿neeml ¡¡tn¡l ¡Ãqs:
ñvedêdñr<þLêñiñt -l ø?ml 77268/5 -762û0l -70æ29131 -4û90s1 -2 7ss2l rooool -zsoool -ssooool ol ol (
ó.riliââÌ^ñ hGh,G¡G 7 944 042 Bso9344l 34619si1 r¿ss¡r¡l ¿gzool r:e¿oel sr regl zszæl ¿sers¡l sssgozl r:o¿str

2t1142ssl 192732s9 77 5391U 1ss148osl 140848341 123311891 Lostzoßl aasrroel rzr¿essl e¿ozsæl s:r¡¿ssl qzootszl zt¿eta.
-r37291361 -ra263ut -9 5S5 65' -t sos qøtl -ß øzzsnl -ro sar ezsl -toq¿zvsl -¿tl¿tæl -ltææd -e¿¡srgsl -¿snzszl -szetz¿sl -t

úêEch¡l mßl mul Tlsl 2ot6l t¡tzl mr¡l rmql ¡a¡l ûti m22l m2tl 2o2Ál zmr
rxolo¡H¡eresulbil ol ol ol ol -sszgs¿l o¡o:¿sl øzzoszl sttozzl 234û3 148s9sl 1æ2111 i4s&sl 1as6?(
rutôf ¡nãnc¡êrincsmeEÞ ol ol ol ol -sszgs¿l e¡o¡qsl øzzoszl zttozzl rpøAsz s32131 l1aanl csczcl q17E
lñvêstêrinEÞkên¡n! ol ol ol 0l 80369791 -s7309æl -36734781 -17s2losl -49s76r 374z2gl -?o)7al -zotatl -?0141

ol ol ol 0l 34155891 11018901 -680161 -103æel -141ia -6s281 nuel rsaonel ?77117
ol ol ol ol ol ol ol l4oomol 17so4q 1)?\1Dl 1 rg¡csal r tzstsol totzet
ol ol ol ol 3 435 s89l 1 101 89ol -69 0161 -1 s03 æ91 -1 7e sa -1 ?41 %Ol ,1 1060071
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aMtp f?l 2or3l æt4l 2o1sl mft 20171 mtal 20191 aaol m21l zotzl m27 ,irÃl ña
.rñlñlt*¡.É.rillt+ 8489881 29707411 3s4r3s1l ro1a2a2! 2sa'la2il 31388511 )q\nsl zor¿øol rrrnorql rzrqon¡l rzrroq< 1 665 5551 1 669 s14
â' rr^f ¡ñrñ.¡ôiño.ñ.Éâ lossT44l 77297as1 rao7a?71 a4174s( RsTg5ol 1 qaq?i6l r reesczl rq¡z¡ol tt¿tsql ¿ar ¡ocl qrne?r esrl sm
investerinrsrekênlne 19rJ43æl -arosts4l 1126%sl -76) æ( -2øs9341 -g"t3sssø] -eozro¡ol -regzrosl -szozoel -qsstl 3027a -207411 Joial
Esulbet ob kãsbasis 7 q5 1191 s û9 41ol 7 w oq2l ¡ sæ u ea;zsqøl zsstzoll ztegø.l gg¡ogl zetggl zzs¿el s1347s 991 sol I qtl 927

u¡tsbendê schuld )i 114)\sl 19)7?)\ql ttq:czvl rssr¿ms 74ou8341 723311a91 ros72078l 102511681 896s34s1 769aoi2l 6as6a3t s?)gæ)l ¿)19a1?
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ln 2025 resulteren de kengetallen dus als volgt:
o AFM: 560 kEUR;
. RoK: 1,5 mio EUR;
o Uitstaande schuld:4,2 mio EUR;
o Netto-positie: -2,7 mio EUR.

Er dient opgemerkt te worden dat er bij dit ontwerp van aanpassing meerjarenplan geen investeringen
werden ingecalculeerd voor de periode 2020-2025. Deze AFM en dit RoK geven dan ook meteen de
investeringsruimte aan voor de volgende legislatuur.
Zuiver ter informatie werd er wel een simulatie gemaakt van welke investeringsuitgaven in de volgende
legislatuur mogelijk zijn rekening houdende met dit ontwerp van aanpassing. Daaruit is gebleken dat een
jaarlijks investeringsbudget van 1,25 mio EUR zeker haalbaar is. Dit komt neer op een investeringsbudget
van 7,5 mio EUR over de volledige volgende legislatuur (2020-2025). Deze nieuwe investeringsuitgaven
dienen onder andere gefinancierd te worden met b'tjkomende leningen. Wetende dat het resultaat op
kasbasrs (RoK) nooit negatief mag zijn, dan dient er, om deze investeringen mogelijk te maken, voor een
bedrag van 7,35 mio EUR geleend te worden. Bijkomende leningen genereren natuurlijk ook bijkomende
leningslasten, dewelke gedragen dienen te worden binnen de AFM. Bijkomende leningen tbv 7,35 mio EUR
(leningstermijn = 20 jaar en intrest = 3,5%) doen de autofinancieringsmarge (AFM) in 2025 dalen tot 125
kEUR. Tenslotte wordt ook de netto-positie bei'nvloed. Op basrs van bovenstaande simulatie bedraagt deze
-10,8 mio EUR per einde 2025.

ÀMtp 20ßl 20ül 201s1 mffil mnl æ$l xl19l mml ã2ll úu æztl m2J.l 20ü
8489881 297074\1 354!3srl t0t42425l 25878271 31388621 29457æ1 20146/,01 77æ3291 1640s0s1 1s8s%81 7497æ71 1469955

-10ss7441 7L297451 t8078271 84774%1 8578501 13852161 11865971 2937301 363071 2æ62al 2376171 1415701 125591

lñvô.rôdñr.61ôñlñt -r weml -¿rnq¿ul r rre roçl -tatml -zazscul -eTqesl -667r o?ol ts3)7osl -177o7æl -772s6711 -128o2781 -r27ot4ll -r2iot4i
rqsrrql çm¿rnl zuosrl ssmul 6nq7%l )\si)ßl nel æ3091 24P¡al 288051 361441 7s731 1303(

>tttttssl tsttq)scl t7cre7ill lqal4msl 14Maul 12331ß91 10s720781 11s011681 77496rÆl 115862691 112879181 110312881 1083659t

n.teðô.ltlê -rqr)sri6l -14263ue1 -eses6s2l -730s4611 -7ra72sal -97399851 -105s03941 -114678591 -tt472æ81 -t!s57Asl -Lt2s77741 -110æ7151 -10823567

AANPASSING MJP: EENPARIG GOEDGEKEURD

3.2. Vaststelling budgetwijziging 2017 -2
Zie punt 3.1.
VASTGESTELD

3.3. Vaststelling budget 2018.
Zie punt 3.1.
VASTGESTELD

3.4. Goedkeuring jaarplannen adviesraden - dienstjaar 2018:
3.4.1. Cultuurraad
Het ontwerp jaarplan culturele raad 2018 zoals hieronder vermeld, werd gunstig geadviseerd op 27
november 2017
3.4.2. Sportraad
Het ontwerp jaarplan sportraad 2017 zoals hieronder vermeld, werd gunstig geadviseerd op 13
november 2017 door de algemene vergadering van de sportraad.
3.4.3. Jeugdraad
Het ontwerp jaarplan jeugdraad 2018 zoals hieronder vermeld, werd voorgelegd aan de jeugdraad voor
advies op B oktober 2017.
3.4.4. Wereldraad
Het ontwerp jaarplan wereldraad 2018 zoals hieronder vermeld, werd besproken op 12 december 2017.
De versie die in het dossrer ter inzage steekt, rs dus nog te beschouwen als zijnde 'onder voorbehoud'.
3.4.5. Gezins- en Welzijnsraad
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Het ontwerp jaarplan gezin en welzijn 2018 zoals hieronder vermeld, werd gunstig geadviseerd op 22
november 2016.
3.4.6. Seniorenraad
Het ontwerp jaarplan 2018 seniorenraad zoals hieronder vermeld, werd gunstig geadviseerd op 13
november 2017.
3.4.7. LOKA
Het ontwerp jaarplan 2018 voor LOKA (Lokaal Overleg Kinderopvang) zoals hieronder vermeld, werd
gunstig geadviseerd op 12 oktober 2017.
EENPARIG GOEDGEKEURD

3.5. OCMW
3.5.l.Goedkeuring aanpassing nr 4 meerjarenplanning 2014-2020.

Het meeriarenplan 2014-2019 werd aangepast naar aanleiding van de opmaak van budgetwijziging
1/2017 en budget 2018. Zoals decretaal opgelegd, wordt dienstjaar 2020 aan de financiële nota
toegevoegd. De aanpassing is noodzakelijk omdat de jaarrekening 2016 verpticht verwerkt werd en
omdat de budgetwijziging niet past in de lopende meerjarenplanaanpassing 3.
De autofinancieringsmarge van de budgetw'rjziging is immers minder gunstig dan die van hetzetfde
financiële boekjaar voorzien in het goedgekeurde meerjarenplan.
De bestaande prioritaire doelstellingen en de actieplannen werden inhoudelijk niet gewijzigd.

De acties werden grondig bekeken en waar nodig, aangepast aan de nieuwe realiteit of opportuniteiten.
Ze worden ook gedetailleerd besproken in budgetwijziging 1/2017 en budget 2018. Ook de uitgaven en
ontvangsten in het overig beleid werden waar nodig gewijzigd.

De belangrijkste vaststellingen (vergelijking t.o.v. 2016) kunnen als volgt worden samengevat:
Exploitatie:
uitgaven

2017 in meer
- Neerwaartse trend thuisbezorgde maaltijden
- Treffen voorbereidingen uitschrijven examen voor halftijds trajectbegeleider
- Meer digitalisering
- Herkenbaarmaken dienstverlening
- Meer werk maken van integratie asielzoekers en erkende vluchtelingen
- Koppeling parlofoon SH aan telefooncentrale
- Aanpassing balie

Vervanging boilers en parlofoons bejaardenwoningen
- Hogereelektriciteitsafrekeningen
- Oplopende kantoorkosten (migratie server naar gemeente)
- Meer kosten door bijkomende erelonen/vergoedingen (haalbaarheidsstudie omvorming

OCMW-gebouw tot SH, ondersteuningstraject missie, visie en waarden, rechtszaken,... )- Algemene kosten nemen toe (elektrische dienstfiets, picknicktafels, vergaderuitrusting,
winterbanden, legionellabeheersplan, wasmachine en droogkast voor assistentiewoningen,

)- Personeelskost: pensioen oud-OCMW-voorzitter, meer leefloners tewerkgesteld, periodieke
verhogingen, vervroegde indexering per 1 juli 2017

- Deelname aan diverse samenwerkingsverbanden:W13, Woonclub, Kracht.Wonen, Solentra,
Schuldbem iddeling vzw (eerstel ijns jurid ische hulp)

2018 in meer
- Nieuwepost:Annah-werking

7
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Personeel: verhoogde patronale bijdrage voor leefloners tgv besluit TWE, loonlast halftijds
trajectbegeleider, medewerker karuveidienst terug op volle kracht
Toetreding Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Waregem
Stijging kosten Sociale Dienst door verminderde instroom LOI-ers dalen tussenkomsten in

medische kosten en leefgeld.

2017 in minder
- Personeelskost neemt af (wegvallen wedde voormalige OCMW-secretaris, verdwijnen

waarnemingstoelage, 4/5' tewerkstelling van twee maatschappelijk werkers)

2018 in minder:
- Leningslast daalt maar neemt terug toe in 2019 tgv geplande opname van 100.000 euro.

Ontvangsten:
2017 in meer:

- Werkingsopbrengsten verhogen (meer inkomsten poetsdienst en meer prestaties ikv
collectieve schuldenregeling)

ln 2018 in meer:
- Huuropbrengst doorgangswoning Borreberg 59 valt weg
- Jaarlijkse indexering huurgelden bejaarden- en assistentiewoningen
- lnkomsten Annah

|n2017 in minder:
- Recuperatie specifieke kosten sociale dienst (o.a. diverse voorschotten en tussenkomsten in

rusthuis- en begrafeniskosten)
- Subsidies dalen (te wijten aan de overheveling subsidies sociale maribel naar de

kostenzijde)

2014 2015 2016
Resultaat op kasbasis 1 .120.252,3'1 1.325.900,02

639.756,30
Autofinancieringsmarge 206.558,13 320.765,06 249.612,41

2017
895.519,33

2018
71.408,33

2019
52.445,33

2020
95.820,33

83.967,00 95.889,00 81.037,00 43.375,0C

Gunstig advies schepencollege d.d. 24 oktober 2017.
KENNIS GENOMEN EN EENPARIG GOEDGEKEURD

3.5.2.Kennisname
3.5.2.1. budgetwijziging 1 -201 7

Op 13 december 2016 nam de gemeenteraad kennis van het budget 2017 voor het OCMW.
Thans ligt de eersfe budgetwijziging 2017 voor ter kennisname. De gemeentelijke toelage bliift
ongewijzigd, nl. 9 64.000 e uro.
De voornaamste wijzig inge n betreffe n :
Exploitatie:
Uitgaven in min:

c (prioritair) activeren personen via art. 60$7 en nazorg (14.060 euro)
o (overig)

- Aankoop maaltijden (12.000 euro)
- Ereloonkosten advocaten (2.000 euro)
- Verzekeringen (2.202 euro

I
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- Diverse personeelskosten (- 204.225 euro) (interne verschuiving tewerkstellingssubsidie
Sociale Maribelvan opbrengst naar negatieve kost)

- Federale stookoliepremie (5000 euro)
- Iussenkomsten in rusthuis- en onthaaltehuiskosten ( 2.500 euro)
- Medische kosten LOI (- 16.150 euro)

Uitgaven in plus:
- Onderhoud, aanpassingen en herstellingen aan gebouwen (+150 euro)
- Onderhoud/herstelling machines en installaties (+7.100)
- Divelrse kantoorkostin (+1258 euro)
- Ereloon architect (+ 27.260 euro)
- Vergoeding jury personeel (1375 euro)
- Externe ondersteuning project waarden en normen SH (15.000 euro)
- Overige algemene kosten (+15.900 euro)
- Deelname kosten wegens samenwerkingsverbanden (+ 6900) (solentra en

schu ld be m idd e I i ng vzw, w 1 3)
- Diverse leeflonen (+ 13.000)
- Iussenkomsten in natura en speciën (+8.750 euro)
- Huurkosten (+1435 euro) (doorgangswoning Borreberg)
- Iussenkomsten in huurlasten (+ 10.000 euro)
- Sfeun buitenlandse behoeftigen, geen recht opleefloon (+5000 euro)
- Energiekosten (+ 8225 euro)

Ontvangsten in min
. Prioritair: activeren personen via art. 60$7 en nazorg (16.392 euro)

Overig in min:
- Verkoop maaltijden (8500 euro)
- Opbrengsf poefsfrulp ( 20.000 euro)
- Subsldie federale stookolietoelage (5000)
- Tewerksúel/ingssubsidie Sociale Maribel (191.356 euro)
- Subsrdre via Art.43/1 van de RMI-wet (-2750)
- Subsidie POD Mlfinanciële steun toegewezen asielzoekers (6000 euro)
- Subsidie medische kosten LOI (3400 euro)
- LO|-subsidie via Fedasil ( 17.000 euro)
Overig in plus:
- Opbrengst karweihulp (+ 1000)
- Opbrengst poetshulp via DCB (+ 37.000 euro)
- Opbrengsf socra/e dienst i.k.v. collectieve schuldenregeling (+3750 euro)
- Vergoeding gebruik noodstudio / doorgangswoning (+ 3000 euro)
- Subsidie steun buitenlandse behoeftigen, geen recht op leefloon (+ 5000 euro)
- Creditnota's, schadevergoedingen, ...(+1.080 euro)
- Sociaalenergiefonds gas en elektriciteit (+ 1740 euro)
- Recuperatie diverse leeflonen bij de cliënt (+4125 euro)
- Recuperatie steun in speciën en natura bijde cliënt (+ 5000)
- Recuperatie tussenkomsten in rusthuis-, onthaaltehuis, en begrafeniskosten (+ 2.735)
- Recuperatie bijdragen in de huurlasten (+ 10.000 euro)

a

a
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lnvesteringsbudget:
Uitgaven: van 905.OOO naar 514.347,69 -) afname van 390.652,31 euro

Reeds qoedeekeurd in een voriq meeriarenplan

Project 1/2017

Project 2/2017

Project 3/2017

Beknopt verslag gemeenteraad

Ve rvang e n stooki n stal I afies assrsfen tiewo n i ng e n e n So ci aal H u i s

Ereloon en omgevingswerken asslsfenfiewo ning reside ntie Heirwege

Groot onderhoud bejaardenwoningen Sint-Arnolduslaan

ICT-uitrusting

Aan schaf tweede hand swage n d ie nst karweihul p

Aankoop camionette en aanhangwagen technische dienst

Aankoop dienstvoertuig Sociaal Huis

Renovatie assrsfenfrewo ningen reside ntie He irwege

Aanschaf AED-toestel

Ereloon en werken uitbreiding OCMW-gebouw tot Sociaal Huis (TK fase 1)

Totaal

Overqedrasen i nvesteri nsskredieten na opm aak iaarrekening 201 6

€ 100.00t

€ 5.00t

€ 800.00t

€ 905"00t

€ 47.79,

€ 50.00t

€ 72.12,

€ 44.42t

€ 12.50t

€ 25.00r

€ 10.00t

€ 261.847,6t

Project 4/2012 :

Project 1/2014:

ProjectT/2014:
Project 1/2015 :

Project 2/2015 :

Project 1/2016:

Project 2/2016 :

Totaal

Nieuwe of oewi iziode i nvesteri ng sproiecten

Project 4/2012

Project 1/2015

Project 1/2017

Project 3/2017

Project 4/2017

Project 5/2017

Project 6/2017

Project 7/2017

Vervangen stookinstallafres assisfentiewoningen en Sociaal Hu is

ICT-uitrusting

Renovatie assrsfenfreu¡o ningen reside ntie He irwege

Ereloon en werken uitbreiding OCMW-gebouw tot Sociaal Huis (TK fase 1)

Vervangen meubilair LOI Lieven Bauwensstraat

Vervange n brandwere nde gord ijne n LO I Lieve n Bauwe nsstraat

Aankoop software planning Annah

Aankoop en renovatie doorgangswoning

-€ 24.00t

-€ 20.00t

-€ 50.00t

-€ 800.00t

€ 6.50t

€ 5.00t

€ 5.00t

€ 225.00t

Totaal

Algemeen totaal :

Het ontwerp budgetwijziging OCMWwerd voorgelegd aan het MAT OCMW op 23 oktober 2017 waarin
positief advies werd verleend. De gemeentelijke toelage blijft ongewijzigd, met name 964.000 euro, cfr.
het bedrag zoals voorzien in het budget 2017
Gunstig advies uitgebracht door het schepencollege op 24 oktober 2017.
Vastgesteld door de OCMW-raad op 16 november 2017.
KENNIS GENOMEN

-€ 652.50t

€ 514.347,6t
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3.5.2.2. Vaststelling budget 2018

Het voorontwerp budget 2018 werd besproken in het managementteam OCMW van 23 oktober 2017 en
in het schepencollege van 24 oktober 2017 dat gunstig advies verleende. ln zitting van 16 november
2017 werd het budget 2018 vastgesteld door de OCMW+aad.
lngevolge het OCMW-raadsbesluit van 16 november 2011 werd het budget opgesteld in het kader van de
nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC). Dit houdt in dat het beleid wordt weergegeven in
beleidsdoelstellingen waarbij de beleidscyclus dient gekoppeld aan de financiële cyclus. Bü OCMW-
raadsbesluit van 27 juni 2012 werden de indeling van de beleidsdomeinen goedgekeurd en de prioritaire
doelstellingen aangeduid. Het meerjarenplan 2014-2012 en de daarin geformuleerde doelstellingen en
acties samen met de aangeduide prioritaire doelstellingen vormen de basrs voor het beleid dat verder
vertaald wordt in het budget. De gemeente

I al Groei totale exploitatie-uitgaven en kapitaalsaflossingen : + € 89.998 ( + 3,61 lol

AR 60 (Aankoop van thuisbedeelde maaltiidenl stiiot met€ 1.000 ft 1.54 %l

AR 61 (enerøie, alq. kosten, onderhoud/herstellinqen. verzekerinsen. kantoorkost, ..1daalt
met€ 53.564 ( - 16.23 %l

Prioritair beleid :

ln min :

- ACT16-1419

- ACT30-1419
- ACT32-1419

ln plus :

- ACT33-1419 :

OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 personen via artikel 60$7 te activeren en nazorg
te bieden (- € 5.500)
De publicatie en de vergoeding voor de jury voor het examen trajectbegeleider vallen weg.

OCMW Anzegem voorziet pedagogisch advies aan kwetsbare gezinnen'(- € 800)
SH Anzegem digitatiseert en maakt de dienstvertening herkenbaar'valt weg (- € 10.000)

OCMW Anzegem organiseert met hulp van vrijwilligers wekelijkse /essen Nederlands (+ €
500)

Overig beleid

ln min :

- Huur doorgangswoning Borreberg 59 valt weg (-€ 4.250)
- Energiekosten ( € 5.530)

ln 2017 waren er hoge afrekeningen van het elektriciteitsverbruik in de LOI's.
ln 2018 werden de voorschotten aangepast.

- Onderhoud en herstellingen machines en installaties ( € 7.100)

11
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De koppeling van de parlofoon aan de telefooncentrale in het Sociaal Huis, het vervangen van boilers en

parlofoons in de bejaardenwoningen en de installatie van het alarmoproepsysfeem rn de assrsfe ntiewoningen

woningen vallen weg.

- Telefoonkosten ( € 1.000). ln 2017 werd de telefooncentrale geherprogrammeerd.

- Erelonen architecten voor haalbaarheidsstudie en studie globaal OCMW-patrimonium (- € 27.260)

- Vergoeding juryteden examens poetsvrouw en administratief medewerker ( € 1.375)

- Heelwat eenmalige 'Overige algemene kosten' (- € 16.650) werden voorzien in 2017 :

aankoop elektrische dienstfiets, picknicktafels, uitrusting vergaderzaal, winterbanden, kitchenette LOl,

tegionetta be heerspt an assisfenfiewo ninge n, . . .

- Extern ondersteuningstraject mlssre, visie en waarden Sociaal Huis ( € 16.500)

ln plus:

- Beperkte groei n.a.v. inflatie.

- Vrijwilligersvergoeding Annah-werking (+ € 36.000)

- Overige algemene kosten poefsdiensf (+ € 1.000) - Werkkledii

- Overige algemene kosten Annah-werking (+ € 4.500)

AR 62 (Personeelskostt stiiqt met€ 131.093 ft 8.31?61

Prioritair beleid :

In plus:

- ACT16-1419 OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 personen via artikel 60$7 te activeren en nazorg

nazorg te bieden. (+ € 73.266)
Het volledige basiskrediet voor de 4 personen leefloon art 60$7 wordt voorzien, er werd
rekening
gehouden met de verhoogde patronale bijdrage en de loonlast voor 0,5 VTE
trajectbegeleider
werd opgenomen.

Overig beleid

In plus :

- lndividuele verhogingen, geen indexverhoging, maar die van 2017 heeft nu zijn impact op het volledige jaar.

- De medewerker van de karweidienst werkt weer op volle kracht en de loonmassa van de voltallige poetsdienst

werd opgenomen.

AR 643 (Deelname in kosten t.s.v. samenwerkinssverbandenl stiÍst met€ 7.905 ft24.18 yol.

12
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Overig beleid

ln plus :

- Toetreding tot Regionaal Verhuurkantoor Waregem vanaf 2018 (+ ç 6.150)
- Aanbieden juridische eerstelijnszorg en verhoogde fussenkomsten vzw Schuldbemiddeling (+ € 2.000)

AR 648 (SpecÍfieke kosten sociale díenstt : stiisen met€ 15.150 ft 4.49 %t

Overig beleid

In mìn :

- Sfeun in speciën en in natura (- € 5.000)
- Tussenkomst in de huurlasten (- € 10.000)

ln plus:

- Diverse leeflonen (+ € 32.000)

De totale leninslast daalt met€ 10.701 þ7,48 yol

Groei totale zonder : tG 74.920 64

AR 70 - Werkinqsoobrenqsten stÍisen met € 35.450 ft 4.62 %o.l

Overig beleid

ln min:

- De opbrengst van de hulp bij de collectieve schuldenregeling wordt op het standaardkrediet gezet ( € 2.000)
- De huuropbrengst woning Borreberg 59 valt weg. (- € 3.000)

In plus:

- lndexatie huurgelden bejaarden- en assrsfentiewoningen en pachtgeld landbouwgronden
- Annah-werking (+ € 40.000)

AR 748 - Recuoeratíe specÍfÍeke kosten sociale dienst daalt met € 20.160 G 47,26%ol

13
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Overíg beleíd

ln min:

- Recuperatie leeflonen (- € 4.125)

- Recuperatie steun in speciën en in natura (- € 3.000)
- Recuperatie fussenkomsten in rusthuis-, opvang- en begrafenlskosfen (- € 2.735)
- Recuperatie fussenkomst in de huurlasten (- € 10.000)

AR 74 (behalve AR 748t - vnl subsidies . creditnota's.... stÍiot met € 59.630 ft 7.41 Tol

In min :

- LOl-subsidie Fedasil (- € 24.000)

ln plus:

- Jaarlijkse toename Gemeentefonds (+ € 4.198)
- lnspannings- en compensatievergoeding tijdelijke werkervaring (+ € 14.240)

- Subsrdre diverse leeflonen (+ € 40.825)
- Subsrdie leefloon art 60$7 (+ € 23.512)

- Subsrdle financiële steun politieke vluchtelingen ( + € 3.500) - Zie inhoudingen vorige jaren.

c) De semeentelijke biidrase stijst met€ 27.000 (+ 2,8 %) tot€ 991.000.

INVESTERINGSBUDGET

Zie bijlage 2.

Reeds qoedsekeurd in een voriq meeriarenplan

Project 1/2018

Project 3/2017

Project 2/2018

Project 3/2018

Veruange n I CT-uitrusting

Ereloon/werken uitbreiding OCMW-gebouw tot Sociaal Huis (TK fase 2)

Meubilair SociaalHuis
Omgevingswerken Sociaal Huis

€ 55.000

€ 450.000

€ 50.000

€ 50.000

14
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Nieuwe of sewi iziqde i nvesteri ngsproÍecten

Ereloon en werken uitbreiding OCMW-gebouw tot Sociaal Huis (TK fase 2)
Ereloon en werken aanpassen OCMW-gebouw tot Sociaal Huis (TK fase
1)

ICT-uitrusting

I nstal latie zonne panele n LO I Lieve n Bauwe nsstraat

Project 3/2017

Project 3/2017
Project 1/2018

Project 4/2018

Totaal dienstiaar
2018 :

De voormelde wijzigingen worden gedetailleerd weergegeven in het dossrer dat ter inzage ligt.

KENNIS GENOMEN

3.6. Goedkeuring dotatie politiezone Mira 2018.
Er wordt voorgesteld de bijdrage voor 2018 aan de politiezone Mira vast te stellen op:

. exploitatie - dotatie 2018: 1.049.136 euro
o investering - dotatie 2018: 42.439,00 EUR

EENPARIG GOEDGEKEURD

3.7. Goedkeuring verdeling toelagen gezin en welzijn, senioren, sport en cultuur
Op basrs van enerzijds het procedurereglement van 5 februari 1996 voor betoelaging gemeentelijke
adviesraden en anderzijds de jaarplannen 2017 wordt het voorstel van toekenning en verdeling van
toelagen voor gezin en welzijit, senioren, sport en cultuur ter goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd.
EENPARIG GOEDGEKEURD

3.8. Opcentiemen on roerende voorheffing

. Opheffen gemeenteraadsbesluit van l7 december 2013 voor wat betreft de aanslagjaren
2018 en2O19.

. Goedkeuren aangepast belastingsreglement voor de aanslagjaren 2018 en 2019.

Uit een publicatie van ABB:

1. Nieuwe Vlaamse basisheffing
Het deçreet van 1B november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde
financiering van de provincies (B.S van 13 december 2016) wijzigt, door een inkrimping van het
takenpakket van de provincies, ook de financiering van het Geuvesf, de provincies en de
gemeenten.

Om de overheveling van persoonsgebonden taken, bevoegdheden en instellingen naar het
Vlaamse en gemeentelijke bestuursniveau te kunnen financieren, voorziet het decreet in een
gedeeltelijke integratie van de provinciale opcentiemen onroerende voorheffing in de Vlaamse
basisheffing. Vandaar dat de Vlaamse basisheffing vanaf het aanslagjaar 2018 stijgt van 2,596
naar 3,97%o voor het basistarief en van 1,6%o naar 2,54%o voor het sociaal tarief (een verhoging
metfactor 1,588).

-€ 450.000
€

800.000,00

-€ 35.000,00

€ 25.000,00

€ 945.000
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2. Aanpassing gemeentelijke opcentiemen 2018
Aangezien de gemeentelijke opcentiemen geheven worden op de Vlaamse basisheffing, heeft
een verhoging van de basisheffing in gelijke mate ook een impact op de opbrengst van de
ge me e nte I ijke opce ntie me n.

Artikel 31 van het bovenvermelde decreet legt de gemeenten daarom op om hun opcentiemen
aan de gewijzigde situatie aan te passen. De bedoeling is dat:

"voor iedere gemeente van het Vlaamse Gewesf het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf
de opbrengst van de gemeentelijk opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking
treedt niet mag verhogen ten opzichte van het vorige aanslagjaar" (gewijzigd artikel 2.1.4.0.2, 52,
eersfe lid, Vlaamse Codex Fiscaliteit).

tndien echter de gemeenten de opbrengst uit hun opcentiemen expliciet wensen te wijzigen
(verhogen of verlagen), legt artikel 31 van hetzelfde decreet op dat hierover duidelijk
gecommuniceerd wordt:

"Als een gemeente de opbrengst van haar deet in die onroerende voorheffing evenwel wil
wijzigen, geeft ze dat expliciet aan in fiaar bes/lssing en vermeldt ze afzonderlijk :

1' het aantal opcentiemen dat nodig is om, op haar niveau, dezelfde opbrengst te verkrijgen als
in het aanslagjaar voorafgaand aan het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt;

2" het aantal opcentiemen dat voor het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt
daadwerkelijk wordt geheven" (gewijzigd artikel 2.1.4.0.2, $2, tweede lid, Vlaamse Codex
Fiscaliteit).

De huidige gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing bedragen 1.750. Om vanaf
aanslagjaar 2018 de opbrengst uit de gemeentelijke opcentiemen onveranderd te houden (of de
gemeentelijke fiscale druk onveranderd te houden) dienen deze gemeentelijke opcentiemen herberekend
te worden met behulp van de omrekeningsfactor 1,588.

De aldus berekende nieuwe gemeentelijke opcentiemen bedragen 1.102,0151. De gemeente heeft de
ke u ze fussen twe e afron d i ng smoge I ijkhe d e n :

o Afronden tot maximum 2 cijfers na de komma: 1.102,02;
o Afronden tot op de eenheid voor de komma: 1.102.

Er wordt voorgesteld om af te ronden tot op de eenheid.

Aangezien de opcentiemen vanaf aanslagjaar 2018 wijzigen dienen deze uiterlijk op 31 januari 2018
vastgesteld te worden door de gemeenteraad. (De eruit voortvloeiende mededeling aan de Vlaamse
Belastingsdienst moet gebeuren uiterlijk op 1 maart van het aanslagjaar.)

EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 4. Patrimonium
Openbar€\re"oop loods lngooigem. Goedkeuren ontwerpakte

ln het kader van de centralisatie van de technische diensten op de site Arena, wordt voorgesfeld de loods
lngooigem, lngooigemstraat 7, 8570 Anzegem, openbaar te verkopen. De verkoop betreft de volledige
loods en de aanpalende woning (waar de uitleendienst gehuisvest is).

Omdat de uitleendiensf pas kan verhuizen nadat er een nieuwe loods gebouwd is aan de Arena, wordt in
de akte opgenomen dat de gemeente de woning verder kan blijven gebruiken voor de uitleendienst, en dit
tot ten laatste 30 mei 2019.
De minimum verkoopprijs wordt vastgesteld op € 260.000
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De ontwerpakte, opgemaakt door notaris Demeulemeester van Anzegem, wordt ter goedkeuring
voorgelegd.
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 5. Ruimteliike ordenins
5.1. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 6.2 Drie Kaven- ontwerp - voorlopige vaststelling

Het voorliggende RUP nr. 6.2 Drie Kaven-heeft als voornaamste doelstelling om de site van de
gemeentelijke voetbalvelden en sportaccommodatie van de Drie Kaven uit te breiden.
Het RUP beoogt voornamelijk de uitbreiding van de terreinen waardoor bijkomende programma's
mogelijk worden.

Het voorontwerp werd voorlopig geadviseerd door de GECORO op 4 juli 2017, besproken in plenaire
vergadering van 26 september 2017 en aangepast aan de gemaakte opmerkingen en adviezen.

Het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Mer
bes/rsfe op 10 oktober 2016 dat er geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden en er bijgevolg
geen plan-MER dient te worden opgemaakt.

Het komt aan de gemeenteraad toe om kennis te nemen van het ontwerp RUP en de adviezen en het
RUP voorlopig te aanvaarden.
EENPAR¡G GOEDGEKEURD

5.2. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 3l.l Vital Moreelsplein - ontwerp - voorlopige
vaststelling.

Het voorliggende RUP nr. 31.1 Vital Moreelspleinlteeft als voornaamste doelstelling het uitbouwen van
het startpunt van de 'zachte ring', de route voor fiefsers en voetgangers in de gemeente.
Het RUP beoogt voornamelijk de herbestemming voor recreatie op deze plaats. Daarbij wordt vooral
gedacht aan een uitvalsbasis voor recreanten en toeristen, zoals auto- en mobilhomeverblijfplaatsen,
overdekte fietsstallingen, infoborden, kleinschalige gebouwen zoals een schuitplaats of sanitair
gebouw,... Daarnaast zou er ook voldoende flexibiliteit ingebouwd worden zodat andere laagdynamische
recreatieve functies en tijdelijke constructies toegelaten zijn.

Het voorontwerp werd voorlopig geadviseerd door de GECORO op 28 februari 2017, besproken in
plenaire vergadering van 19 april 2017 en aangepast aan de gemaakte opmerkingen en adviezen.

Het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Mer
óes/rsfe op 7 juni 2017 dat er geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden en er bijgevolg geen
plan-MER dient te worden opgemaakt.

Het komt aan de gemeenteraad toe om kennis te nemen van het ontwerp RUP en de adviezen en het
RUP voorlopig te aanvaarden.
EENPARIG GOEDGEKEURD

5.3. RUP nr. 33.1 Furniere - voorlopige vaststelling
Het voorliggende RUP nr. 33..1 Furniere beoogt voor de voormalige textielsite gelegen langs de
Materzeelstraat voornamelijk de reconversie van milieubelastende industrie naar enerzijds woongebied
met de mogelijkheid om kleine ambachtelijke functies uit te voeren voor het bebouwde gedeelte en
anderzijds naar landbouvvfunctie voor het niet-bebouwde gedeelte.
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Hetvoorontwerp werd voorlopig geadviseerd door de GECORO op 12 juni2017, besproken in plenaire
vergadering van 5 juli 2017 en aangepast aan de gemaakte opmerkingen en adviezen.

Het Departement Omgeving, Afdeling Gebledsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Mer
óes/isfe op 17 juli 2017 dat er geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden en er bijgevolg geen
plan-MER dient te worden opgemaakt.

Het komt aan de gemeenteraad toe om kennis te nemen van het ontwerp RUP en de adviezen en het
RUP voorlopig te aanvaarden.
EENPARIG GOEDGEKEURD

5.4. RUP nr. 37.1 Lendedreef-Schaliënhof - voorlopige vaststelling
Het plangebied is gelegen in een woonomgeving langs de Lendedreef ter hoogte van de sportterreinen.
Momenteelrs volgens het BPA Schaliënhof (goedgekeurd bij MB d.d. 23 oktober 1984) het perceel
gelegen in een zone met als hoofdbestemming horeca, detailhandel, diensten en kantoren en als
nevenbestemming wonen. Met dit RUP wordt wonen opnieuw als hoofdbestemming toegelaten.

Het voorontwerp werd voorlopig geadviseerd door de GECORO op 12 juni 2017, besproken in plenaire
vergadering van 5 juli 2017 en aangepast aan de gemaakte opmerkingen en adviezen.

Het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en.-projecten, Mer
bes/rsfe op 1 augustus 2017 dat er geen aanzienlijke milieueffecten venuacht worden en er bijgevolg
geen plan-MER dient te worden opgemaakt.

Het komt aan de gemeenteraad toe om kennis te nemen van het ontwerp RUP en de adviezen en het
RUP voorlopig te aanvaarden.
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 6. Sport
Reclamevoering in Sporthalle Torrebos

o Opheffing gemeenteraadsbesluit van 9 oktober 1995 (gewijzigd bij raadsbesluit van I
november 2004 en van 3 juni 2008)

. Goedkeuring nieuw reglement met ingang van 1 januari 2018.

De gemeenteraad keurde op 9 oktober 1995 een retributiereglement goed m.b.t. reclamevoering in
sporthalle Torrebos. Het is de bedoeling om opnieuw actief in te spelen op de behoefte aan
reclamevoering door bedrijven en/of verenigingen in de sportinfrastructuur. Vandaar dat het oude
reglement dat al een tijdje niet meer echt toegepast werd, hen¡verkt en geactualiseerd werd. Het is
tevens aangepast aan nieuwe noden zodat het opnieuw kan geactiveerd worden.
ln het herwerkte reglement werd ook een bescheiden duwtje in de rug voorzien voor de erkende
sportverenigingen die, wanneer ze samen met een bedrijf reclame voeren of een bedrijf toeleiden naar de
gemeente, een kleine financiële ondersteuning kunnen bekomen.
De sportraad verleende op 13 november gunstig advies.
EENPARIG GOEDGEKEURD MITS KLEINE TOEVOEGING AAN REGLEMENT

Punt 7. Jeuqd
Bekrachtiging collegebesluit d.d. 28 november 2017 houdende goedkeuring kandidatuurstelljqg
dossier'Samenstelling en uitbouw van het samenwerkingsverband jeugdhulp 2.0 één GEZIN EEN
PLAN'

Het tweede intersectorale jaarverslag van de jeugdhulp bevestigt de tendensen van een nieuw
jeugdhulplandschap: kinderen, jongeren en hun gezinnen maken sfeeds meer gebruik van de
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rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp schuift dus sfeeds dichterbij onze gezinnen. Ook
bliiven de crisisnetwerken - door de heel herkenbare en bereikbare meldpunten - een sterke aantrekking
vormen voor vragen naar directe ondersteuning. Verder is het heel helder dat ook de wachttijden binnen
de jeugdhulp aangepakt moeten worden. Vlaanderen wil deze tendensen keren en de gezinnen
ondersteunen - ook in wachtperiodes -, dan moet er wel aanzienlijk geïnvesteerd worden in een snelle en
voldoende nabije jeugdhulp. Daarbij zou vertrokken worden van 1 gezin = 1 plan: waarbij iedereen
betrokken op een gezin, kinderen of jongeren mee instaat voor de continuiteit van de jeugdhulp.
Daarom investeert Vlaanderen in 2018 en 2019 25 miljoen euro extra in de jeugdhulp. De bijlagen in het
dossrer schetsen hoe die versterking vorm kan gegeven worden.

De doelstellingen die uitdrukkelijk naar voor worden geschoven, zijn:
- de afstand fussen de brede instap en het rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpaanbod korter

maken
- de extra capaciteit in de jeugdhulp sneller tot bij de hulpvraag brengen
- door versterkte regionale samenwerking de mazen van het net dichten ook in crisrssiÍuafies

of wanneer er sprake is van verontrusting

De eerste wert @ie nu voorligt ter bespreking) behelst de oproep voor een aanzienlijke uitbreiding van de
rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in regionale samenwerkingsverbanden die moet leiden tot een
gedeelde zorg en ondersteuning aan onze gezinnen. Het is de bedoeling binnen

deze wert een eerstelijnspsychologrsche functie en alle regio's te installeren hiermee het belang van de
geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren te integreren. Het moet duidelijk zijn dat deze
uitbreiding afgestemd gebeurt met de inspanningen binnen de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp voor
kinderen met een beperking.
Vanuit het samenwerkingsverband W13 [W13 is een vereniging van de 14 OCMW's in Zuid-West-
Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen met als doel het voeren van een gezamenlijke sociaal
welzijns-en zorgbeleid voor de regio.l werden onderstaande OCMW's betrokken: Anzegem, Avelgem,
Deerliik, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wietsbeke,
Wevelgem en Zwevegem.
Dit dossier werd uitvoerig toegelicht op het diensthoofdenoverleg van de sociale dienst alsook op de raad
van beheer van Wl3. Alsook geagendeerd op de Conferentie van Burgemeesters regio ZWVL.

Binnen de samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind zijn de lokale besturen een verplichte partner
en in het merendeel van de gevallen ook facilitator. Deze gemeentelijke en in het geval van Waregem en
Anzegem intergemeentelijke samenwerking fussen overheden, vrije beroepen, middenveld, burgers,...
werden door middel van persoonlijke contacten met de trekkers en het regionaal ondersteuningsnetwerk
van Logo Leieland (cfr. samenkomst van 1.12.2017) gei'nformeerd en gemotiveerd om hun rol op te
nemen binnen de uitrol één gezin één plan.
Voorgesteld wordt om mee te investeren in een versterkte jeugdhulp snel en dichtbij de gezinnen,
kinderen en jongeren en daartoe in te zetten op meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks
toegankelijke jeugdhulp. Daartoe zou de gemeente zich kandidaat stellen voor het
samenwerkingsverband jeugdhulp fase 1

Gezien de deadline voor het indienen van de kandidatuur door Wl3 bepaald is op 15 december 2017
wordt voorgesteld om de principiele bes/rssrng van het college (d.d. 28 november 2017) te bekrachtigen
en de kandidatuurstelling te laten verlopen via W13.
EENPAR¡G GOEDGEKEURD

Punt 8. Sociale Zaken
Bekrachtiging collegebesluit van 28 november 2017 houdende principieel akkoord voor de
afbaken i n g eerstel ij nszones reg io ZU I D-WEST-VLAAN D EREN

19



EN Beknopt verslag gemeenteraad

De Vlaamse overheid roept alle actoren die actief zijn in de eerste lijn op om mee uitvoering te geven aan
de conclusies van de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017 met als thema 'De reoreanisatie van de
eerste liin in Vlaanderen'. Men wil met de oprichting van eerstelijnszones een sterkere eerste lijn
uitbouwen wat moet leiden tot een betere (volks)gezondheid. Hierbij gaat men uit van een integrale
benadering van de persoon (gezondheid en welzijn) waarbij de persoon centraal staat en de regie voert.
De zorg zou op een geïntegreerde wijze georganiseerd worden door samenwerking, afstemming,
digitalisering en delen van gegevens.

De ELZ zijn territoriaal afgebakende gebieden die aangestuurd worden door een zorgraad die
pluralistisch wordt samengesteld. ln de ELZ worden de noden van de populatie binnen dit gebied
gedetecteerd, dienen de zorgaanbieders in de praktijk samen te werken en zal de ondersteuning van
de zorgaanbieders georganiseerd worden. Het is dus uitermate belangrijk dat alle partners die zorg
verlenen op de eerste lijn op dit niveau aanwezig of vertegenwoordigd ziin.

Hoe ziet de hervorming van de structuren er uit:

Voor dit hervormingstraject wordt gestart met een oproep voor de vorming van een 60-tal
eerstelijnszones (ELZ) waardoor de ondersteuning van de zorgactoren zo decentraal mogelijk kan
georganiseerd worden.

Voor de eerstelijnszones in Zuid-West-Vlaanderen wordt volgend voorstel uitgewerkt:

de regionale zorgzone Zuid-West-Vlaanderen zou bestaan uit 3 EersteLijnsZones (ELZ) Kortrijk, Menen
en Waregem wat neerkomt op 310.348 inwoners.

De ELZ Wa reg em zou volg e nd e ge me e nte n bu nd e le n : Warege m -Anze ge m-D e e rl ijk-Ave lg e m -
Zwevegem-Spierre-Helkijn-Wielsbeke. Dit komt neer op een 110.452 inwoners.
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 9. Lokale Economie
Reglement Doend'rik:

. Opheffen reglement van 15 november 2016 met onmiddellijke ingang.
o Goedkeuring nieuw reglement met onmiddellijke ingang. Aanpassing reglement Doend'rik

Gemeente Anzegem ondersteunt het ondernemerschap. Onze economie bloeit en dat hebben we te
danken aan onze tahijke ondernemers. Door de jaarlijkse uitreiking van de Doend'rik is het de bedoeling

FersteliiI

lnçtituul

eer stts
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om de ondernemers te belonen en aan te moedigen. Daarnaast willen we ook startende bedrijven een
duwtje in de rug geven. Daarom zal er ieder jaar ook één Startende Doend'rik bekroond worden.
Daarom werd het reglement aangepast.
Gunstig advies Raad Economische Dynamiek op 6 november 2017.
EENPARIG GOEDGEKEURD

Punt 10. Punten qevraasd door raadsleden
10.1. Aanbesteding en herbestemming van de Sint-Theresiakerk

Er is een openbare aanbesteding geweest voor de herbestemming en de opsplitsing van de Sint-
Theresiakerk; er waren 2 biedingen: Goethinck Algemene Bouwonderneming (Brugge, 812.292 euro btw
incl) en Desodt Bouwonderneming nv (leper, 1 .013.061 euro btw incl). Het nagerekende en verbeterde
inschrijvingsbedrag was het laagste bij Desodt: 739.025 euro. Het bestek voorzag dat de gemeente
mogelijks bepaalde delen van het project om budgettaire redenen kon laten vallen; daardoor kunnen voor
97.856 euro werken in het stuk voor de gemeente geschrapt worden. Besluit: de opdracht wordt gegund
voor 641.169 euro btw incl waarvan 469.527 euro ten laste van de gemeente en 171 .642 ten laste van de
school (collegezitting van 24-1 0-20 1 7).
Vraeen:
- hoe komt het dat het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag (739.025 euro) zo veel verschilt
van het oorspronkelijke inschrijvingsbedrag (1.01 3.061 euro)?
- welke elementen werden vervolgens nog uit de opdracht geschrapt om uiteindelijk tot een
aanbestedingsbedrag van 641.169 euro te komen?
GEEN STEMMING

10.2. Verkaveling Scarabé-Ecobo aan de Lindendries
lmmobiliënmaatschappijJoost Danneels heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de
verkavelingsaanvraag van Ecobo bvba en $carabé bvba voor gronden aan de Lindendries. Argumentatie:

* er is een resterend binnengebied dat eigendom is van Danneels
* Danneels wil dit binnengebied ook verkavelen
" dit binnengebied moet langs dezelfde weg ontsluiten als de verkaveling

Scarabe/Ecobo
* de verkavelingsaanvraag voorziet een zone met "openbaar groen" op de plaats waar

de aansluiting met het binnengebied zou moeten komen
* er is ook een probleem met de aan te leggen riolering.

ln de gemeenteraad van 1 1-10-2016 werd een door de Eendracht-fractie voorgestelde bes/lssrng omtrent
het wegenistracé in de verkaveling Scarabé-Ecobo afgevoerd met de belofte dat die later door het
College op de agenda van de gemeenteraad zou geplaatst worden. Dit is nog sfeeds niet gebeurd. (Noot:
in het verslag van deze gemeenteraad op het extranet van de gemeente ontbreekt de verstaggeving over
de behandeling van dit en andere agendapunten.)
Vragen:
- Welk standpunt neemt het College in inzake de ontsluiting van het binnengebied van Danneels?
- Wanneer zal het College een bes/rssing nemen omtrent de verkavelingsaanvraag van Scarabé-Ecobo?
- Wanneer wordt de goedkeuring van de wegenis aan de Gemeenteraad voorgelegd?
GEEN STEMMING

10.3. Uitbreiding kinderclub De Schildpad.
Bii beslissing van het College op 7-11-2017 wordt er een procedure met aanvaarde factuur gevoerd
onder verschillende architecten, voor het opmaken van een haalbaarheidsstudie voor een ondergrondse
uitbreiding van kinderclub De Schildpad (Torrebos) onder de huidige buitenspeelruimte. Raming van de
studie-opdracht: 4000 euro btw incl.
Vraeen:
- Wat behelst de studie-opdracht precies?
- ls het wel een goed idee om ondergronds uit te breiden (veiligheid, verlichting, koepels op
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buite nspeelru imte, . . .)?
GEEN STEMMING

10.4. Veiligheid van Sint-Dierikserf bij inrijden van vrachtwagens naar de Brouwerij
Dit probleem kreeg reeds ruime aandacht op de gemeenteraad van 14-11-2017.
Vraoen.
- /s er al overleg gebeurd met BrouwerijVerhaeghe om het overbodig inrijden van vrachtwagens
in Sint-Dieriksert Þ vermijden?

- Zijn er al maatregelen genomen om het parkeren van vrachtwagens in Sint-Dieriksert b
vermijden?

- Zijn er al maatregelen genomen om voetgangers en fiefsers in de Beukenhofstraat te
beschermen tegen de gevaren van sterk naar de overkant van de rijweg uitwijkende
vrachtwagens dre Sinf-Dierikserf binnenrijden?

- Worden er nu al dan niet verkeerslichten geplaatst?
- Wordt er nog overleg gepleegd met de buurt alvorens de gemoederen oververhit raken?
GEEN STEMMING

10.5. Advies van het College inzake de omgevingsvergunningaanvraag voor Rundveehouderij
Maes aan de Eegalstraat.
Bij afwezigheid van de schepenen Jeremie Vaneeckhout en Jolanta Kokoszko hebben de vier overige
schepenen in de collegezitting van 21-11-2017 met 2 stemmen ja, 1 stem neen en 1 onthouding
een voorwaardelijk gunstig advies gegeven aan de Deputatie om de omgevingsvergunning voor de
koeienstal af te leveren.
De wetgeving (artikel 34 van het omgevingsvergunningsbesluit) bepaalt dat het College in dit advies zes
aandachtspunten uitgebreid aan bod moet laten komen:
1" de stedenbouwkundige voorschriften die van foepassrng zijn op de percelen waarop de
ve rg u n n i ng sa a nvraag betre kki ng he eft
2" de beschrijving van de bestemming die aan de omgeving in een straalvan 500 meter rond het proiect
is gegeven conform de plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen
3' een gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de
goede ruimtelijke ordening:

* functionele inpasbaarheid
* mobiliteitsimpact
* schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid
" visueel-vormetijke etementen, cultuurhistorische aspecten en bodemreliëf

4' in voorkomend geval, een gemotiveerde beoordeling van de aanvaardbaarheid van de ingedeelde
inrichting of activiteit op het vlak van hinder en risico s voor de mens en het milieu
5' in voorkomend geval, de voorwaarden die het college nuttig acht

(hierin past de vroeger sfeeds opgelegde voorwaarde "De Deputatie wordt verder
gevraagd de passende vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar
zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie, zodat de
exploitatie van de inrichting verenigbaar gemaakt wordt met de omgeving, zowel wat
betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op
het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting)

6' in voorkomend geval, een gemotiveerde beoordeling van de standpunten, opmerkingen en bezwaren
die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek

Zoals blijkt uit het bijgevoegde verslag doet het College dat heel consequent als het in het voordeel van
de vof bwb Maes rs -met enige lichte aanpassingen-, maar veegt het er sereus zijn voeten aan als het
om de behandeling van de bezwaren gaat!
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Proiect 20IJ_00SQ03.. lraat I0. IS?0 An¡eqçm
Het cóllege verleent met ? stemmen ia, { neen sn { onthouding sÊn voorwaardelijlr gunstlg advies in de
äår1vtÊãg van hcger ve¡melde omgevingsaanvraâg strekkende tol het uifvser+n vsn stedenbü¡wkundige
handelingen en het verãnderen van de explüjlâtie vân êën ingedeetde inrichting" kort samengevat:

' Stedanbouwkundige handelingen: nieuw te bot¡wen rundveastal, rnestvaalt en laods - regularisalie
kalverhokken en b+rging - tereinaanlegwerken en v*rhardingen¡ Exploitatie van een of meerclere ingedeelde inrichtingen of ectiviteitenl veranderen vân eên
ingedceldo inrichting {van klasse 2 naar klåsÈe 1}, meer bcpaald een rundvcehouderij vÕör êen tôiââl
van 350 runds.ron en bijhorende rr¡brieken-

dal conforrn artikel 34 van het omgevíngsvergunningsbèsluit wnrdt gemotivaerd:

1'de stedenbouud(undiçe voorpFlu¡gsft*Ciglian tÕËsassino riin oo de Þerc,êlen waaroo de
v.ergunninqsaanvraag betrekkir¡q. heçft;
Ðe aanvraag Ís volgens het gewestplan KÛRTÊ|JK {KB 04/11/I977) gelegen in ãgrârisch gebied.
ln de¿e aone gelden de stedeilbôüwkundige voorçchnjften van a¡t, 11.4.1 van het koninklijÉ b+sluit van ?8
docernber 1972 beltelfênde de inriehting en de loepassing van de ontwerp-geweslplâfinén en de
geweslplannen,
De site is tev€n$ gelegen in een agrarlsche ¿one vôlgens het gelwstelijk RUP Bouvelobos, Hernsrode en
steilrar¡d van Moregcn'r, Op 23 december 2016 sleld€ de Vlaamse Regcring hel onluær.p luimtelijk
uitvoenngsplan voorlopig vast"

2" de.bËschrijving*V.?Il-d,e.qeçlemrninq die aan de o¡naevins in een sbaalvan 50_8.{B*q.fel!9nE¡Cl-gtgiEçl_!S
geoeven eonlql.{rr de qlaJne
De site is gelegen oP 23åm van parkgebied, op 31Sm vän natuurgebìed {rond treek} en op 387rn van
woongebied met landelijk harakter votgons hog*r vermeld gswestplan"
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3" ejll SÊtLqlivF-çrde beoordçlinq van de vereniçbaarheid van het aanqevraaode met de omoey_i.Dg.F.p dq
g@e-:gtn!e-IßE-srüclug
r FunctioneleinpasÞaarheid
Het pÉt¡Èot wordt âangevraagd ifo de verdere uitbouw en het verduur¿arn€n van een professioneel uitgebaat
lartdbouwbedrrjf gelegen in agrarisch gebied en is biigevolg functioneel inpasbaar-
r Mobilitertsimpåct
ln het dossier wordt aangegevEn om de aan- cn afvoerroute tÊ wijzag€n en de transporten le $rÕeÊefen. Uit
f¡et ôvêr¿icht van de verschillende mobiliteitsbewegingen blükl dat hoofdzakelijk de nnesltrarrsporlen zullen
loênêriìên (van l8 nââr 35 lransporlen per jaar), Þe aanvraag heeft op de ovarige lrânsptrten minde¡ impâcl
. Schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid
Het gabariel van hel gebouw, ¡owel naa¡ öppervläkle âlÊ nÊÈr hoogle, wÈrd len opzichtc van hct vorige
dossier verminderd" doch het tùtale pröjêct verooruaakt nog steeds een grote impact sp de ruiml+-innarne
Daarorn ls een volwaardig en denÈ groenscherrn rond de site aang€wezen.
¡ Visueel-vorn'rehjke elementen, cultuurhislorische aspecten on bodernreliåf
ln functi* van de beeldkwaliteil va* de strËÊt. het beperken van de hinder naar Ce huiskavels èn de ímpacl
naar de open ruirnle dient eën groenbufler mel inheemse hoogstarnmen, laagslammÊn en struiken
aangeplant te worden, Het plän van lnagro voor de $andschappeliike integratie kan {als rninirnurn) aanvaard
wofden, doch een bijkomende bosaanplaal rondom zou een betere afscherming bieden.
Het betrefl een hellend perceel. Het gebouw wordt deels ingegraven (7û cm) aan de rechterkanl. Aan de
linkerkanl wsrdt het rnaarveld ûpgehoogd tot lm Er dlenen voldocnde maatregelen genomen om hel waler
op eigen leffeift vâsl te houden.

4" in vôûfktrïeñd oeval. eên ge_4.noliySpßE-Þeear-dçltng vã¡n
inrichtins.of çptíviteit oq heJ.Vla.lgvErn hinder en risico's voçr de mens en het milíet¡:
Het college rs vån oordÉel dat er bij de rcalisatie van dit projecl vooral aandachl rnoct gaan naar de impact
ervän ûp de ornwonerlden. Orn de geurhinder te beperken is het aangcwezcn om nä ccn jaar werken een tes
uit te voerer¡ rond geurhinder. Tevens dienen de stallen amrnoniakamrnissie-arrn gebouwd te worden,

5" itr_fpç-tlçpn-eld.qeVal. de voorwåärden dic h
- tpmaak en uilvocring van €on communicstieplan naar de buurt door de exploitant zodäl bij eventuele

hinderproblemen er duidelijkhcid is voor de buurl.
- Ëçn massief grocnschcrm aan te ieggen rond hel bedrijf

Naleving van het brandvoorkomingsadvies.
" Oe krengenplaats moet afgoslolen zrjn om de geurhinder te beperken
- Na een jaar werken moet esn test uitgevoerd worden rond geurhinder
- De stallen rnoeten ammoniakenrmissie-arm uitgevoerd worden,

Dc deputalic wordl verdcr gevraagd de pessende vergunningsvoorwaarden o¡) te leggen die terihnisËh
haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste vaû best beschikbare schona techûûlog¡ê, rodål de exploitatie van
de inrichting verenigbaar gemaakl $/ûrdt mêt de orngeving. zowel wât belrêft de risicö's voor de exlêrnê
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veilighaid als wal betrefl de hinder. de efTecten op hel lecfrnilicu, op de waleren, op de naluur en op de mons
buiten de inrichting.

ffjUUogrkomsnd Êêvã|. een q
Ein j*gFd:snd t¡idens hÊt
Ër werden verschitlende be¡waarschriften bezorgd âån hcl gemeentebestuur, Dese handelen over:- Vraag om de oude gebouwen tegen de strãåt en dicht bl de rechterperceelsgrens af te breken zqals

reeds beloofd en dil omwille van de slechle staal e¡van.- Grotera verkssr$onveiilgheid voor de zwaklqs waggebruiker er automob¡listÈn door mcer en
zwaardere transporten in combinalie met het s¡nelle pr+fiet van de wag (3rn + zaehte berm i ¿onder
voetpadlfielspad / Sesn uit$/Ukplåatsen). Het wrjzigen van ds aån- en afvoenoute ¿äld¡l ñiet .

4ternênswaËrdig wijaigen, De skåat list Õp hèt lr{€cl van de groene ring van Anregern {fietåroute).
De toegangswegên ¿ijn nict voor¿ien aan de lränsprr!ên vèrbonden aan deeË activitoil. Er is geeir
rnobilileilsstud¡e, Er ziin nu reeds problernen msl de vrachtwagens voör afhaling eierproductie.

' tluidige geurtrindor, vliegen en ongedlerte zulen nog meer trrnerflen door 350 koeien, open €n tÊ
grtte mestvããlt ¿onder luchtwasçer, kãdavërs, äå.1- Èr1 afvoer mest in open lucf¡|, Het project bevãt tê
weinig rnaatregelen om de hinder Is Þeporken, Vraag voor âângepåste r¡oderne ventilatietochnieken,
Hel dossier $lell Seen rnaatregelen vosr. Er is gcen kadaverlokaa!. Er werd geen geurstudie
uilgevoord terwijl op blu Sg positief ingevutd

" lrnpact op grond-, opp€rvläkte- en drinkwaler
- Luchlverontreiniging en schadelijke siofdeellje#fijnstoi docr oa. methaangasuit+toot {broaikasgas)

van de koeien, aüffon¡Èk, mesl, slrüoisel qn vosr, haren, *rine. Er ¿ün rêeds t'drËÈ k¡ppenbeãrijven
van induslriêle omvang in de omgevirtg. lmpact op gozondheid" Oplossingen zijn luchtwasserc.
droogliltenuanden en lonisatiefilters. Er r¡¡orden geen rnÊåhegelen g€rìùmcn"

- Lichlhinder door lampen 's die branrien nachls,
$/aardevenn indering van eigendom

' Hinder wordl le groot ornwille van de drie andere klasse 1-þednjven in de nabije orngeving.- Hel dossier is niet geldrg ingediend {verschillende *tuklqen zijn niet ondertekend, n+ch gedateerd}- Hét dossÌer is onvolledig (lwEe kadaslernurTrffers niet verrfleld, D4 niet volledig ingevuld,, ]" HBI dossíer o.'Fvãt tÈgenstrijdighedan oa, mbt de walertoets, aantallen addendr¡m RCC, ., Vrsag om hst g*bouw verder van de lintterperceelsgrens en dichter þij de l+oning van de âãñvrãgËr in
tê plãntÊn om schaduw op dc moestuin te vermijden,

- Geluidshinder. Omwille van de beroøpsactiviteiten van de aanvragers ¿ullen de mee*lo activiteiten op
de landbouwsilê's avonds en in het wûokend doorgaan, Dil veroorzsakt geluidshinder (op" cn
afrijden tractoren en stalreiniger. Manitou) in de avonduren +n lddens het weekend. Gelu¡dsh¡nder
door loeiende koeien, Launaihinder door de talrijke transportan,. Bqdem. en grondwalarvervuiling door arnmon¡âk, fostääl en nitraat afkonr*liE van mEst- wetertoets. ls de bodÈm infiltraticgevoelig? wateroveflast op aanpalende percelen door grote
verharding en dakoppervlak

' tmwille van de rceds äânvvezige klassel-bedrijven u¡ordl de goeondhoid en leefbåarheid slertr
aangetast,

- lmpact op rnilieu en natuur
- Verdere ãâñtâsti*g van de open ruirnlu cloor de hoogle €R ornvång van de geplende g€bouwen en

tonslrr¡clies. Visueçl bseld van het landschap wordt verstoord door de hoogte van het gebouw. Het
landelijk karakter wordt versloord door bijkornend grool gobouw en anderc gebouwen/corìslruÊties êñ
verhardingen, afgravenlophogen en plaatsen vân keermuren.- Groenscherm ¡s le beperkl. Vraag cm oon gro*nscherrn vân minirnu¡n 3 rijen snelgroeie*ds
hoogstamrnige bcmen met daertuçssn e6n dicFrte groene begroeiing teneinde eên bëtere visuele cn
ecologische afscherming te realiseren.- Ondiiidolijkheid rnbt de eigendornssituatie (percelen u/aåroÊ isodç wardt opge¡ichl en heg wordt
ãÊnseplant)

- Site i5 të ktein voor !s groot pro¡ecl en om voldoende groen op eigen terrein te vËor¿ien-- Er is le vreinig weide beschikÞaar vsor 350 koeìen, Er zullen teveêl koeien op te weinig werdë staan
\vãt overlast geefl, Nu rnÕête$ de koeien reeds naar vors,chillende weldes in omhggende Sême€r¡len
overgebracht wçrden. Er wordt gev¡aagd hoËveel ha we¡de er nodig is voor 3S0 kocien en hoaveel ha
weide er beschikbaer ¡$ voÕr dit proJecl,

' Eegalslraâl heèfl hel ctatuut verworven van e€n residenliêle srâât, De inwenèrs w€flr¡en gÊBn veg-
industriêu0ñê.

. Monrenteel geen proper bedri¡f. Modder op de weg door overtrappelde lveide.
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Bekijken we inderdaad het 6e aandachtspunt: zoals de titel van dit aandachtspunt weergeeft, moet het
College hier een gemotiveerde beoordeling geven van de standpunten, opmerkingen en bezwaren
ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De gemeentelijke administratieve diensten hebben een
degelijke opsomming gemaakt van al de opmerkingen en bezwaren, maar het College geeft niet de
minste gemotiveerde beoordeling. Raadslid Maurice Vanmarcke heeft navraag gedaan naar die
gemotiveerde beoordeling en er werd hem schriftelijk bevestigd dat het

College die niet uitgebracht heeft. Het College gaat hiermee moedwillig en ernstig in de fout en begaat
zelfs een procedurefout.
Vraeen:
- hoe komt het dat het College deze zaak behandelt bij afwezigheid van 2 schepenen waaronder de
schepen bevoegd voor omgevingsontwikkeling?
- vindt het College het in zijn advies aan de Deputatie ingenomen standpunt, goedgekeurd door de tvvee
voor-stemmende sche pene n, re presentatief?
- waarom werd geen beoordeling gegeven van de bezwaarschriften, zoals wettelijk opgelegd?

GEEN STEMMING

Mededelinqen
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