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Zitting van:

Aanwezig:

23 januari 2018

Aanwezig de dames en heren

Voozitter:
Burgemeester:
Schepenen:

Gemeentesecretaris:

Gemeenteraadsleden:

Gemeenteraadsleden:

Verontschuldigd:
Greet Coucke

Bij aanvang zijn de raadsleden Kim Delbeke, Yannick Ducatteeuw en Amandine Eeckhaut nog niet
aanwezig.

Punt L
í.í. Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester. Gino Devogelaere burgemeester

sedert 19 januari 2018
Bij besluit van 17 januari 2018 werd Gino Devogelaere als burgemeester van Anzegem benoemd door
minister Liesbeth Homans. Op vrijdag 19 januari 2018 legde Gino Devogelaere de eed af in handen van
de Provinciegouverneur.
KENNIS GENOMEN

1.2.Tweede schepen
. Akte van voordracht.
. Onderzoekgeloofsbrieven.
o Eedaflegging - Kennisneming

Willy Demeulemeester, tweede schepen, met ingang van 23 januari 2018.
De artikelen 45,48 en 50 van het Gemeentedecreet regelen:
o de verkiezing van een schepen op basis van een voordrachtakte;
o de rangorde van schepenen.
lngevolge de benoeming van de burgemeester viel het ambt van tweede schepen open.
Voor het mandaat van tweede schepen ontving de gemeentesecretaris op 1 5 januari 2018 een akte van
voordracht van kandidaat-schepen, ingediend op naam van: . Willy Demeulemeester. De akte werd
overeenkomstig artikel 50 van het Gemeentedecreet ondertekend door meer dan de helft van de
verkozen gemeenteraadsleden evenals door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als
de voorgedragen kandidaat werden verkozen. De geloofsbrieven van de heer Willy Demeulemeester
werden tijdig aan de gemeentesecretaris bezorgd. De heer Willy Demeulemeester voldoet aan alle
gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid. De heer
Willy Demeulemeester kan dan ook het mandaat van tweede schepen opnemen met ingang van23
januari 2018.

KENNIS GENOMEN EN GOEDGEKEURD - EED AFGELEGD

Raadsleden Kim Delbeke en Yannick Ducatteeuw vervoegen zich bij de gemeenteraad

Punt 2.
Goedkeuring verslag gemeenteraad van í9 december 2017
GOEDGEKEURD

Punt 3. Financiën
Beslissing tot het beroep doen op de aankoopcentrale van WSG vzw als aankoopcentrale voor
afname van de overheidsopdracht voor diensten 'Raamcontract voor de sluiting van individuele
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contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen' - bestek nr. WSGvzw-
201710918.
De gemeente kan intekenen op de overheidsopdracht voor diensten, zijnde 'Raamcontract voor de
sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen'waarbij
WSG vzw als aanbestedende overheid optreedt als aankoopcentrale voor Vlaamse lokale besturen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft haar interesse betuigd tot haar toetreding tot de
aankoopcentrale voor de aanbesteding van deze dienstenopdracht.
Er werd door WSG vzw een bestek opgemaakt met als wijze van gunnen 'open procedure' met een
duurtijd van 48 maanden (zowel voor het raamcontract als de individuele contracten).
De uitgave wordt voor de gemeente geraamd op € 44.000,00 per jaar (of € í 76.000,00 voor een duurtijd
van 4 jaar).
GOEDGEKEURD

Punt 4. Ooenbare Werken
Verkaveling Lindendries. Goedkeuren ontwerp. Goedkeuren tracé van de wegenis.
Ecobo-Scarabe (Otegemstraat 180, 8550 Zwevegem) heeft een verkavelingsaanvraag (12 loten) ingediend
tot het realiseren van een private verkaveling langsheen Lindendries.
Reeds op 20 augustus 2015 werd door Ecobo-Scarabe een verkavelingsaanvraag (12 loten) ingediend tot
het realiseren van een private verkaveling langsheen Lindendries. Het wegenisdossier daarvan werd
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van í 9 januari 2016.
Deze verkavelingsvergunning werd echter finaal geweigerd.
Het toenmalige ontwerp werd aangepast, hoofdzakelijk in het feit dat er geen ophoging van het terrein meer
voorzien is.
Het voorgelegde ontwerp opgemaakt door Group D Engineering, Gentsestraat 79, 8530 Harelbeke,
voorziet een wegenis type woonerf in grijze betonstraatstenen.
Er is een groenzone waarop nog (nog in overleg met Jeugddienst te specifiëren) speeltuigen zullen
voorzien worden.
De riolering is van het gescheiden type. Ook in de bestaande wegenis van de Lindendries wordt een
bijkomende afvalwaterleiding gelegd over een beperkte lengte. ln combinatie met de bestaande riolering,
die zal dienst doen als regenwaterleiding, zorgt dit voor een gescheiden stelsel.
Het afvalwater en regenwater worden afgevoerd naar de Sint-Antoniusstraat langs de zone van de
bestaande gracht.
Er is een open buffering voorzien, met een ondiep deel dat aangelegd is met steenslag. Dit laat ruimings-
en onderhoudswerken toe.
GOEDGEKEURD

Punt 5. Patrimonium
5.1. Ontwerpakte aankoop Sint-Arnolduspark. Goedkeuring.
Op 5 september 2017 keurde de gemeenteraad het princiepsakkoord met het bisdom tot aankoop van het
domein Sint-Arnolduspark voor een bedrag van 950.000 euro goed.
De dienst Vastgoedtransacties maakt een ontwerpakte op voor de aankoop van het domein Sint-
Arnolduspark volgens dit princiepsakkoord.
De ontwerpakte met dossiernr. 06647-001 van de Dienst Vastgoedtransacties kan goedgekeurd worden.
GOEDGEKEURD

5.2. Garageweg Borreberg.
o Vaststellen openbaar karakter.
r Goedkeurenasfalteringswerken

De garageweg naast nr. 31 geeft ontsluiting aan de achterzijde van de woningen Borreberg 28 tot en met
34. Deze weg in steenslag heeft regelmatig onderhoud nodig.
Er wordt voorgesteld deze weg een openbaar karakter toe te kennen en deze weg door de gemeente te
laten asfalteren.
De kosten worden geraamd op ongeveer € 5.000 excl. btw (222m2 volgens meetplan Bart Degezelle).
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GOEDGEKEURD

Raadslid Amandine Eeckhaut vervoegt zich bij de vergadering

Punt 6. Sociale Zaken
OCMW-vereniging Wí3:
Goedkeuring:
. aanpassingmeerjarenplan20lS-2020
ln de algemene vergadering van í 6 december 2016 werd het gewijzigd meerjarenplan 2015-2019
goedgekeurd.
ln de vergadering van de raad van beheer van 24 november 2017 werd het gewijzigd
meerjarenpl an 201 5-2020 goedgekeurd.
Belangrijkste wijzigingen:
Exoloitatie:

o in 2017 trad Wielsbeke toe tot W13, waardoor de totale bijdrage van de lokale besturen is
gestegen

. door het groeiend aantal projecten is ook de bijdrage van de projecten in de overhead gestegen
o de raad van beheer opteerde ervoor om de 1 vte medewerker beleidsondersteuning te wijzigen

naar 0,5 vte medewerker beleidsondersteuning en 0,7 vte administratief medewerker
o RCK (Regionaal Crisisnetwerk Kortrijk) wordt geïntegreerd in kracht.wonen. Hierdoor ontvangt

W13 in 20í8 en 20í9 een provinciale subsidie van telkens 60.000 euro
r De woonclub wordt in 2018 verdergezet dankzijeen specifieke bijdrage van de lokale besturen

voor dit project
o De kosten voor het Energiehuis in 2018 werden op basis van de cijfers uit 2017 bijgestuurd. ln

2018 wordt, samen met Leiedal en VEA (Vlaams EnergieAgentschap), werk gemaakt van de
ontwikkeling van een digitale tool. W13 zou hier 10.000 euro in bijdragen.

o Vanaf 2018 zal W13 als Energiehuis extra taken krijgen. Voor deze taken komt er een extra
financiering. Het VEA raamt deze op 104.000 euro.

. Het contract met de medewerker voedselverdeling wordt verdergezet tot eind juli 2018. Dit wordt
gefinancierd met een subsidie vanuit het Streekfonds en met middelen uit de reserve van W13.

o De OCMW's beslisten samen in te tekenen op een aanbod van Solentra ihkv traumabegeleiding
vluchtelingen. W13 sloot de samenwerkingsovereenkomst; de kosten worden verdeeld onder de
deelnemende OCMW's

o W13 werd aangesteld als wijk-werkorganisator voor 12 van de 14 besturen in Zuid-West-
Vlaanderen. Dit actieplan wordt toegevoegd.

Investerinoen
De initiële budgetten van 1000 euro per jaar voor lT-uitrusting worden voor de resterende jaren van het
MJP opgetrokken naar 2.500 euro per jaar om te voldoen aan alle lT-noden. Als gevolg van deze
wijzigingen, en die in 2017, bedraagt het verbinteniskrediet van de ganse enveloppe nu 26.164 euro.
GOEDGEKEURD

Kennisname:
. budgetwijziging'17
Be I a ngrij kste w ij zig i nge n :
Exploitatie:
t Midden 2017 trad Wielsbeke toe tot W13, zrj betaalden een bijdrage voor de tweede jaarhelft.
o De provincie West-Vlaanderen besliste om W13 een nominatieve subsidie van €30.000 toe te
kennen.
. De tewerkstellingssubsrdies lagen iets lager dan verwacht aangezien de beleidsmedewerker zorg
pas later (1/5/2017) in het jaar in dienst kwam.
o De bijdrage van projecten in de overhead steeg doordat de personee/skosÍ (en dus de daarop
berekende bijdrage in overhead) van een aantal projecten steeg.
. Overige algemene opbrengsten behelst de terugbetaling van een aantal voorgeschoten facturen.
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o De beleidsmedewerker zorg kwam pas later in dienst + werd gedurende gans het jaar deeltijds
ingezet op het project
. De Brug dat apart gesubsidieerd werd.
o Doordat de voorziene 1 VTE medewerker beleidsondersteuning s/echÍs voor 0,5 VTE kon worden
aangesteld, bes/lsÍe de rvb om dit aan te vullen met 0,7 VTE administratief medewerker.
o De provinciale bijdrage voor het project Woonclub lag iets lager dan voorzien. Anderzijds droeg het
. OCMW Kortrijk vanuit de samenwerkingsovereenkomst met het CAW ook bijin het regionale project.
Aanvankelijk werden de projectmedewerkers aangeworven via het CAW en ter beschikking gesteld van
W13, in de loop van het jaar (na beslissing van duurzame verderzetting) werden ze aangeworven via
W13. De raad van beheer bes/isÍe om de continuering in 2017 te financieren vanuit de reserue van W13.
o Voor het Energiehuis vallen de kosten voor het financieel advies en het technisch advies lager uit
dan begroot, dit wegens minder complexe dossiers. Doordat een denkoefening mbt de toekomst van het
Energiehuis extern werd begeleid vallen de werkingskosten hoger uit dan begroot.
o Zowel qua opbrengsÍen a/s qua uitgaven dient heÍ EOS project bijgestuurd te worden. Dit omdat pas
in de loop van 2017 duidelijk werd welke medewerker hierop zou worden ingezet en zowel de kost als de
subsidÍe afhankelijk is van het loon van die medewerker.
o Voor ROSF wordt het vormingsfonds mobiliteit doorgeschoven naar 2018.
o Binnen ROSE werd een ESF-project ingediend en de eerste fase gehonoreerd met €9.000.
. Het project De Brug werd door de Vlaamse Overheid meermaals verlengd, telkens kwam daar ook
bijkomende financiering bij. Deze financiering diende in de eerste plaats voor de projectcoórdinatie (0,5
loonkost van Sammy Decoene). Het restbedrag behoort toe aan het project en zal bij doorstart van het
project, met oprichting vzw, dienen doorgestort te worden.
o ln samenwerking met Logo Leieland diende W13 en de lokale besturen 3 projecten Bewegen Op
Verwijzing in. De subsldie wordt uitbetaald aan W13, W13 maakte een overeenkomst met Logo voor de
uitvoering.
o Mbt het project voedselherverdeling lag de personeelskost hoger dan begroot, de werkingskost
(experimenten) dan weer lager.
o Binnen BIZ ontving Wl3 een provinciale subsrdie die doorgestort werd aan de collega BlZ-regio die
de organisatie van een provinciale ontmoetingsdag op zich nam.
lnvesterino
Door het groeiende personeelsbestand dienden extra laptops en gsm's aangekocht te worden.

o Kennisname budget 2018
Be I a ng rij kste w ij zig i ng e n :
Exploitatie:
* ln 2017 trad Wielsbeke toe tot W13, waardoor de totale bijdrage van de lokale besturen rs gesÍegen.
ln 2018 betaalt Wielsbeke voor het eerst voor een volledig jaar.
* Door het groeiend aantal projecten is ook de bijdrage van de projecten in de overhead gestegen.
* De raad van beheer opteerde ervoor om de 1 VTE medewerker beleidsondersteuning te wijzigen naar
0,5 VTE medewerker beleidsondersteuning en 0,7 VTE administratief medewerker.
* RCK wordt gei'ntegreerd in kracht.wonen. Hiervoor ontvangt W13 in 2018 een provinciale subsidie van
€60.000.
* De woonclub wordt in 2018 verdergezet dankzij een specifieke bijdrage van de lokale besturen voor dit
project.
" De kosten voor het Energiehuis in 2018 werden op basis van de cijfers uit 2017 bijgestuurd. ln 2018
wordt, samen met Leiedal en VEA, werk gemaakt van de ontwikkeling van een digitale tool. W13 zou

hier €10.000 in bijdragen.
* Het contract met de medewerker voedselherverdeling wordt verdergezet tot eind juli 2018. Dit wordt
gefinancierd met een subsidie van het Streekfonds en met middelen uit de reserve van Wl3.
* De OCMW's bes/isÍen samen in te tekenen op een aanbod van Solentra ihkv traumabegeleiding
vluchtelingen. W13 sloot de samenwerkingsovereenkomst, de kosten worden verdeel
d onder de deelnemende OCMW's.
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* W13 werd aangesÍeld a/s wijk-werkorganisator voor 12 van de 14 besturen in Zuid-West-Vlaanderen.
Dit actieplan wordt toegevoegd.
lnvesterinq
De initiële budgetten van 1.000 EUR per jaar voor lT-uitrusting worden voor 2018 opgetrokken naar 2.500
EUR om te voldoen aan alle lT-noden.

Art. 12 van de statuten van W13 stelt dat de algemene vergadering van W13 bevoegd is voor de
goedkeuring van de budgetten en de rekeningen. Een actualisering van het meerjarenplan 2015-
2020 (zie dossier) drong zich op.
Na goedkeuring door de algemene vergadering dient het meerjarenplan voorgelegd te worden aan
de gemeenteraden van de aangesloten OCMW's. Zij dienen het meerjarenplan goed te keuren. De
regelgeving stelt niet dat er dezelfde verplichting is ten aanzien van de Raden voor Maatschappelijk
Welzijn. De raad voor maatschappelijk welzijn nam op 1B januari jl. kennis van de aanpassing aan van
het meerjarenplan 2015-2020, de budgetwijziging 2017 en het budget 2018.
De gemeenteraad dient de aanpassing van het meerjarenplan 2015-2020 goed te keuren en kennis te
nemen van de budgetwijziging 2017 en het budget 2018 van W13.
KENNIS GENOMEN

Mededelinqen
o Kennisgeving in werking treden igs Beter Wonen - wekelijks aanwezigheid ambtenaar

huisvesting en wonen in de gemeente op woensdag (9u-18u)
r Datum gemeenteraad woensdag 23 mei (ipv 22 mei)
r Eerstelijns juridisch advies - elke derde dinsdag van de maand in het sociaal huis.

Mondelinoe vraoen van raadsleden.
. Vraag naar bevoegdheidsverdeling binnen het college
. Vraag naar duiding rond afsluiten dading RioP

Vraoen van raadsleden.

BESLOTEN ZITTING - GEHEIME STEMMING

Punt 7. Personeel
7.í. Verlenging aanstelling waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
(clusterhoofd)
De gemeenteraad verlengde op 6 juni 2017 de aanstelling van Lieve Ketsman als waarnemend
gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar tot 31 december 2017 wegens verschuiving van de datum
van kracht worden nieuwe regelgeving omgevingsvergunning naar í januari 2018. Sedert '1 januari 2018
is het Omgevingsvergunningsdecreet van toepassing.
Art. 393 van het omgevingsvergunningsdecreet bepaalt de overgangsregeling. Aanvragen voor de datum
van de inwerkingtreding van het decreet worden behandeld op grond van de bepalingen die geldig waren
op het tijdstip waarop de aanvraag is ingediend. Aanvragen die voor í januari 2018 zijn ingediend,
worden dus afgehandeld volgens de'oude' procedures, dus mét advies van de stedenbouwkundige
ambtenaar.

Art. 1.4.6 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening geeft aan dat een waarnemer kan worden aangewezen
door de gemeenteraad en in dringende gevallen het college (en later bekrachtigd door de raad).
De raad kan Lieve Ketsman, clusterhoofd omgevingsontwikkeling, verder aanstellen als waarnemend
gemeentelijk stedenbouwkundig voor dossiers ingediend voor í januari2018 die nog niet onder het
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nieuwe omgevingsvergunningsdecreet vallen. Het betreft hier het uitvoeren van de taken die in de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn opgenomen voor een stedenbouwkundig ambtenaar.
GOEDGEKEURD

7.2. Verlenging aanstelling waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
Sedert I januari 2018 is het Omgevingsvergunningsdecreet van toepassing.
Art. 393 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt de overgangsregeling. Aanvragen voor de datum
van de inwerkingtreding van het decreet worden behandeld op grond van de bepalingen die geldig waren
op het tijdstip waarop de aanvraag is ingediend. Aanvragen die voor I januari 2018 zijn ingediend,
worden dus afgehandeld volgens de'oude' procedures, dus mét advies van de stedenbouwkundige
ambtenaar.
lndien de waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar bijeventuele toekomstige verhindering of
belangenvermenging zich niet kan buigen over een dossier, dient een ander waarnemend
stedenbouwkundig ambtenaar over te nemen. Op 5 maart 2013 besliste het college, bekrachtigd door het
gemeenteraadsbesluit van 19 maart 2013 om Christine lmpe, omgevingsdeskundige, aan te duiden als
waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar Christine lmpe voldoet aan de voonrvaarden om aangesteld
te worden als waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar.
Het is raadzaam haar aanstelling als waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar te verlengen voor
dossiers ingediend vóór 1 januari2018 en die nog niet onder het nieuwe omgevingsvergunningsdecreet
vallen. Het betreft hier het uitvoeren van de taken die in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn
opgenomen voor een stedenbouwkundig ambtenaar.
GOEDGEKEURD

Mededelingen:
r Beëindiging conflict met Watergroep rond RioP
o Voorlopige sluiting OC de Speldoorn.

Namens de ge

So NS Titeca
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