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Punt 1. 
Goedkeuring verslag gemeenteraad 23 januari 2018 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 2.Algemene Zaken 
2.1. Intercommunale Leiedal: Voordracht van één bestuurder met stemrecht voor de resterende 
duur legislatuur 2013-2018 
Op 5 februari 2013 besliste de gemeenteraad om Gino Devogelaere voor te dragen als bestuurder van 
het intergemeentelijk samenwerkingsverband Leiedal. 
Ingevolge het overlijden van Claude Van Marcke, burgemeester,  op 20 september 2017 werd Gino 
Devogelaere tot burgemeester benoemd en geïnstalleerd op 19 januari 2018. 
Op 24 januari l.l. besliste het college de bevoegdheden van het college opnieuw te verdelen. Ingevolge 
de drukke agenda van de burgemeester opteert deze er voor om geen bestuurder meer te zijn van de 
intercommunale Leiedal. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een nieuwe bestuurder voor te 
dragen.    
Is onverenigbaar met het mandaat van bestuurder: 

• lid van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en gemeenschappen; 

• lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en 
gemeenschappen; 

• lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie; 

• provinciegouverneur of adjunct van de gouverneur van Vlaams-Branbant; 

• arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris 

• provinciegriffier, 

• lid van een bestuurs- of  controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke rechtspersoon die 
activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als de dienstverlenende of opdrachthoudende 
vereniging; 

• behoudens wat bepaald is in artikel 46, tweede lid, van het decreet, werknemer van een aangesloten 
openbaar bestuur, of van een administratie die is belast met hetzij de uitoefening van het gewoon 
toezicht op de lokale besturen, hetzij de uitoefening van een specifiek toezicht op grond van de 
doelstellingen van de dienstverlenende of opdrachthoudende verenging. 

Indien de gemeenteraad kandidaat-bestuurders voordraagt die geen lid zijn van de gemeenteraad, maar 
van wie de deskundigheid met betrekking tot de statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar 
is, dient deze voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd te worden. In dit geval is de onverenigbaarheid van het 
mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een aangesloten bestuur niet van 
toepassing. 

STEPHAN TITECA, VOORZITTER GEMEENTERAAD - GEMEENTERAADSLID,– 
WONENDE KLOKKETUIN 78 –  8570 ANZEGEM, WORDT VOORGEDRAGEN ALS 
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KANDIDAAT-BESTUURDER VOOR LEIEDAL VOOR DE RESTERENDE DUUR VAN 
DE LEGISLATUUR 2013-2018, DIT IN VERVANGING VAN GINO DEVOGELAERE. 
 
2.2. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem: buitengewone algemene 
vergadering   – 28 maart 2018:  
2.2.1. kennisname en goedkeuren agenda 
Op 28 december 2017 ontving de gemeente de uitnodiging tot de bijzondere algemene vergadering van 
de WIV, die plaatsvindt op woensdag 28 maart 2018 om 19.00 u. Deze vergadering vindt plaats in de 
vergaderzaal “dakcafé” in het Stadhuis van Kortrijk, Grote Markt 54. De agenda wordt aan de 
gemeenteraad voorgelegd. Dit punt was aanvankelijk voorzien voor de gemeenteraad van  juni 2017. 
Deze algemene vergadering werd echter door de WIV geannuleerd.  
Het dossier bevat een toelichtende nota van Leiedal van 19 december 2017 die de agenda verder duidt.   
De geplande bijzondere algemene vergadering kadert in de overdracht van een algemeenheid van WIV 
aan de N.V. “Internationale luchthaven Kortrijk – Wevelgem”. In deze N.V van privaat recht participeren 
de Vlaamse overheid (33 %), de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) West-Vlaanderen (57 %) 
en de intercommunale Leiedal (10%). Deze nieuwe beheersstructuur is nodig om, gegeven de belangrijke 
eisen die aan de infrastructuur van een regionale luchthaven worden gesteld, aan deze infrastructurele 
eisen te kunnen voldoen. Tevens wordt zo een rendabele en duurzame exploitatie van de betrokken 
regionale luchthaven nagestreefd. De N.V. “Internationale luchthaven Kortrijk – Wevelgem” (ILKW) is een 
specifieke beheersstructuur voor de luchthaven Kortrijk – Wevelgem die na een overgangsperiode van 10 
jaar zou moeten worden ingeschakeld in het LOM/LEM-model. LOM staat voor 
Luchthavenontwikkelingsmaatschappij. LEM staat voor Luchthavenexploitatiemaatschappij. In deze 
tweedeling staat de publieke sector in voor de ontwikkeling en neemt de private sector de exploitatie voor 
zijn rekening.   
De agenda voor de bijzondere algemene vergadering luidt als volgt.  
1. Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur conform artikel 770 van het Wetboek van 
vennootschappen juncto artikel 761 § 1 van het Wetboek van vennootschappen. 
2. Beslissing tot overdracht van algemeenheid van de onderhavige dienstverlenende vereniging onder de 
rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “West-Vlaamse 
Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem”, “W.I.V.”, aan de verkrijgende naamloze vennootschap 
“Internationale Luchthaven KortrijkWevelgem”, met zetel te 8560 Wevelgem, Luchthavenstraat 1 bus 1, 
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 
0633.606.374 en met btw-nummer BE 0633.606.374, overeenkomstig het voorstel van overdracht.  
3. Volmacht tot overdracht.  
4. Schorsing van de vergadering. 
5. Lezing, bespreking en toelichting van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de 
commissaris-revisor met betrekking tot het lopende boekjaar – Goedkeuring van de jaarrekening over het 
lopende boekjaar, afgesloten op heden – Kwijting aan de bestuurders en aan de commissarisrevisor.  
6. Verslag door de raad van bestuur tot toelichting van het voorstel tot ontbinding van de 
dienstverlenende vereniging, opgemaakt overeenkomstig artikel 181 § 1 van het Wetboek van 
vennootschappen; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie 
maanden voordien is vastgesteld. Verslag opgemaakt door de commissaris-revisor van de 
dienstverlenende vereniging, over de staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag van de raad van 
bestuur.  
7. Voorstel tot ontbinding van de dienstverlenende vereniging na vaststelling dat drie vierden van het 
aantal deelnemende gemeenten hiertoe verzoeken op grond van de daartoe strekkende 
gemeenteraadsbeslissingen.  
8. Voorstel tot afsluiting van de vereffening. 
9. Volmacht formaliteiten.  

GOEDGEKEURD 
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2.2.2. Aanduiden effectief en plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger. 
In toepassing van artikel  44 van het   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) aan te stellen voor de ganse legislatuur). De vertegenwoordiger mag geen 
bestuurder zijn, doch moet wel een gemeentelijk mandataris zijn.   
 

JOLANTA KOKOSZKO, SCHEPEN, WONENDE BEUKENHOFSTRAAT 48 – 8570 
ANZEGEM, AAN TE DUIDEN ALS VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE OP 
DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 MAART 2018 VOOR DE 
WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE VLIEGVELD WEVELGEM-BISSEGEM. 
ART.2: RIK COLMAN, SCHEPEN, WONENDE KERKSTRAAT 24 – 8570 ANZEGEM, 
AAN TE DUIDEN ALS PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER VAN DE 
GEMEENTE OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 MAART 
2018 VOOR DE WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE VLIEGVELD WEVELGEM-
BISSEGEM 
 
2.3. Goedkeuren wijzigen algemene politieverordening: 

• bijlage 4: huishoudelijk reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de 
openbare markten en op het openbaar domein. 

• Bijlage 5: huishoudelijk reglement met betrekking tot *kermisactiviteiten op de openbare 
*kermissen  

Een aantal bepalingen in verband met  de wetgeving ambulante handel en kermis zijn gewijzigd. Het 
gemeentelijk reglement (zie hieronder) werd in die zin aangepast. 
Het geactualiseerde reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd. 
 
Voornaamste wijzigingen aan het ‘marktreglement’ (bijlage 4 GAS-reglement) 
1.De termijn voor definitieve opzeg voor een standplaats die opgeheven wordt, kan verminderd worden 
naar minstens 6 maanden in plaats van minstens 1 jaar. 
2. voor losse standplaatsen kan de gemeente zowel het aantal losse standplaatsen, de wijze van 
kandidaatstelling voor een losse standplaats (vooraf of ter plaatse) als de wijze van toewijzing van een 
losse standplaats opeen duidelijke en transparante wijze zelf bepalen. 
3. Voor de overdracht van een standplaats moet een ambulante handelaar zijn ambulante activiteiten niet 
meer stopzetten. Er worden  uiteraard nog steeds voorwaarden gekoppeld aan de correcte overdracht 
van een standplaats. Deze worden in eht reglement duidelijk omschreven. 
4. De categorie van standwerkers verdwijnt uit de regelgeving. Hierdoor verdwijnen ook de 
voorrangsregels. Een gemeente kan de gemaakte afspraken met standwerkers wel behouden en 
eventueel als een aparte specialisatie binnen het reglement benaderen. 
5. De vacature en kandidaatstelling voor een abonnementsplaats wijzigen. Een vacature is niet langer 
verplicht. Als gemeente kan men eerst zijn register van kandidaturen consulteren. Als in dit register geen 
geschikte kandidaat gevonden wordt, gaat men over tot publicatie van een vacature. 
6. De bepalingen voor verkopen  met niet-commercieel karakter (art.7) worden vereenvoudigd. 
Bovendien kan de gemeente zelf bepalen wat occasioneel voor haar betekent.  
 
Voornaamste wijzigingen aan het ‘kermisreglement’ (bijlage 5 GAS-reglement): 

1. Toevoeging: 
Wetgeving  

a. De wet betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten 
van 25 juni 1993, de wet van 4 juli 2005, het koninklijk besluit van 24 september 2006. 
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b. Het decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van art 8 en 10 van de wet van 25 juni 
1993. 

c. Wetgeving overheid : verwijzing naar het basis KB  
2. Toevoeging van de nummers van de artikelen van de wet  en KB modelreglement VVSG 
3. Invoeging wijziging art 8 §2 wet 1993 door decreet 24 februari 2017 onder art 11a  
4. In de slotbepalingen is art 21 De  uitbaters van om het even welke foorinrichting moeten er voor 

zorgen dat  er geen kabels of draden voor elektriciteitsvoorziening op de grond blijven liggen. 
Deze  kabels  of  draden moeten op voldoende hoogte opgehangen worden  zodat  ze niemand 
kunnen hinderen. Er mag geen schade aan het openbaar domein worden aangebracht 
aangepast naar art. 3 Veiligheid De uitbaters van om het even welke foorinrichting moeten er 
voor zorgen dat kabels of draden voor elektriciteitsvoorziening die op de grond blijven liggen en 
al hun installaties ten alle tijde voldoende afgeschermd worden voor het publiek zodat de 
veiligheid in het algemeen gewaarborgd is. 

5. De uitbaters dienen zich strikt te houden aan de richtlijnen van de brandweer 
(https://www.hvzfluvia.be/organiseer-veilig). 

6. Invoeging wijziging artikel 10 wet 1993 door decreet 24 februari 2017 onder afdeling 4 
Slotbepalingen (het reglement dient niet meer binnen de maand na goedkeuring overgemaakt 
worden aan de minister) 

a. Art. 4 In werking treden reglement (wijziging wet art 10§2 bij decreet 24 februari 2017) 
b. Dit reglement treedt in werking op  1 maart 2018. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 3. Patrimonium 
3.1. Principiële beslissing naamgeving groenzone achter OC De Kleine Kluis: Pèrèrèplein. 
Het gemeentebestuur heeft als één van de actiepunten(.3.4.3.2). uit de meerjarenplanning het opbouwen 
van een duurzame band met een partneroverheid opgenomen en heeft hiervoor ook een budget ter 
beschikking onder de jaarbudgetrekening 0909-40/6490020 ten bedrage van 3500 euro 
In het kader van de zoektocht naar een stedenband met een zustergemeente in Afrika vond er op 18 
januari  2017 met de stuurgroep een vergadering plaats, waarop beslist werd, na grondige evaluatie, om 
met de gemeente Pèrèrè uit Benin een stedenband aan te gaan. De motivatie en de degelijkheid van het 
dossier van de gemeente Pèrèrè waren hierbij doorslaggevend. Deze keuze werd besproken op de 
wereldraad van 14 februari 2017. 
Ook de gemeenteraad bevestigde op 21 februari 2017 de keuze van de stuurgroep om een  stedenband   
met de  gemeente Pèrèrè, Benin, Afrika, aan te gaan. 
Inmiddels ontvangt de gemeente ook vanuit de provincie een jaarlijkse subsidie van ca 15.000 euro en dit 
voor het realiseren van een stedenband op bestuursvlak. 
Begin december 2017 trok een delegatie vanuit de gemeente op kennismakingsmissie naar Pèrèrè. Dit 
bezoek verliep voorspoedig en hierover werd gerapporteerd naar de gemeenteraad in de raad van 
december 2017. Inmiddels is het tegenbezoek van een delegatie uit Pèrèrè bevestigd. Onder andere de 
leden van het college, de secretaris en een vertegenwoordiger van Adecob (intergemeentelijk 
samenwerkingsverband gemeenten Borgou) komen op kennismakingsmissie van 1 tot 8 mei a.s. naar 
onze gemeente. 
Het is de bedoeling om de stedenband tussen onze gemeente en Pèrèrè dan te consolideren via een 
samenwerkingsprotocol en dit op een officieel moment waarop ook de raad zal uitgenodigd worden.  Een 
bescheiden, maar symbolisch teken van de structurele band tussen onze beide gemeenten kan erin 
bestaan om een plantsoen een benaming te geven die verwijst naar de samenwerking. Daar kan ook een 
boom aangeplant worden die zowel gedijt in onze streek als in de savanne van midden-Afrika.  Het zou 
de bedoeling zijn dit plantsoen in te huldigen tijdens het bezoek van bovenvermelde delegatie. 
Voorgesteld wordt om de groenzone achter de Kleine Kluis de naam Pèrèrèplantsoen te geven. 

GOEDGEKEURD 
 
 
 

https://www.hvzfluvia.be/organiseer-veilig
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3.2. Studieopdracht - Nieuwbouw feestzaal De Stringe - Goedkeuring bestek en 
plaatsingsprocedure 
Bestek met nr. 2017/099 voor de opdracht “Studieopdracht - Nieuwbouw feestzaal De Stringe”. Raming: 
€ 310.000,00 excl. btw of € 375.100,00 incl. 21% btw. 
De opdracht heeft betrekking op het bouwen van een nieuwe feestzaal op de locatie van de huidige oude 
feestzaal van De Stringe, Ommersheimplein 5, 8570 Anzegem (Vichte). Twee scenario’s zijn mogelijk: 
enkel de bouw van de feestzaal (scenario a), of gecombineerd met een kantoorruimte er boven (scenario 
b). De opdracht is opgedeeld in één vast gedeelte en twee voorwaardelijke gedeelten.  Het vast gedeelte 
omvat de opmaak van een voorontwerp en elementenraming van de twee scenario’s. 
De opmaak van de ontwerpstudie en de opvolging van de aanbestedingsprocedure vormt een eerste 
voorwaardelijk gedeelte.  Het tweede voorwaardelijk gedeelte bestaat uit de opvolging van de uitvoering 
van de werken. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 4. Milieu 
Goedkeuring engagement visie Gaverbeekvallei     
Het college nam op 31 januari l.l. kennis van de brief van Leiedal van 16 januari 2018 waarin gevraagd 
werd om de Gaverbeekvisie te ondersteunen. De gebiedsvisie voor de Gaverbeekvallei was één van de 
strategische acties van het Interreg Project Valys, en werd opgemaakt door Leiedal in samenwerking met 
de betrokken gemeenten en waterloopbeheerders (prov. En VMM). De Gaverbeekvisie heeft als 
doelstelling om een klimaatbestendige vallei te creëren in een dichtbebouwde regio. In de toekomst zal 
de Gaverbeekvallei voldoende veerkrachtig moeten zijn om de klimaatuitdagingen aan te gaan. Hiervoor 
werden verschillende adaptatiestrategieën naar voor geschoven: 

• Met het oog op de klimaatverandering is het ontwikkelen van een robuust watersysteem 
noodzakelijk voor het volledige waterbekken van de Gaverbeek. 

• De landbouw is van oudsher aanwezig in de Gaverbeekvallei en een duurzame en 
klimaatbestendige ontwikkeling dient haar verder te verankeren in de vallei. 

• Het ecologisch potentieel van de Vallei, dient verder versterkt te worden 

• De Gaverbeekvallei biedt kwalitatieve publieke en open ruimtes in de nabijheid van de bebouwde 
omgeving. 

• De Gaverbeekvallei stimuleert zachte mobiliteit en ontplooit zich tot drager van veilige en 
landschappelijk functionele/recreatieve fiets- en wandelroutes. 

 
Initieel worden geen nieuwe financiële bijdragen van de gemeente verwacht.  De medewerking behelst in 
eerste instantie een deelname aan de overlegmomenten bij de opmaak van het landinrichtingsproject 
Waterlandschap als de Gaverbeekvisie wordt goedgekeurd door de jury (indien de Gaverbeekvisie wordt 
geselecteerd als water-land-schapproject in de  lente van 2018, nemen de gemeenten en partners een 
actieve rol op door in eerste instantie deel te nemen aan de overlegmomenten bij de opmaak van het 
landinrichtingsproject Waterlandschap en mogelijks door financieel bij te dragen in functie van hun 
bevoegdheden en de geselecteerde deelprojecten) 
Om interesse te laten blijken besliste het college principieel het volgende : De Vlaams minister van 
Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, heeft het programma Water+Land+Schap 
gelanceerd: een oproep met subsidiemogelijkheden om watergebonden uitdagingen samen aan te 
pakken. Het college van burgemeester en schepenen van Anzegem ondersteunt de 
Gaverbeekvisie als project voor de oproep ‘Water+Land+Schap’, op initiatief van de 
intercommunale Leiedal. Hierbij beslist het College om mee als partner in het project 
‘Water+Land+Schap’ in te stappen en zich hiervoor te engageren binnen de projectstructuur”. 
De engagementsverklaring is een intentie-overeenkomst. Het is als verbintenis te beschouwen: een 
morele verbintenis om tot een klimaatbestendige vallei van de Gaverbeek te kmen. 
De ondertekenaars van deze engagementsverklaring verbinden zich ertoe om de Vallei van de 
Gaverbeek, met zijn mondingen in de Leie en zijbeken gelegen in het interfluvium, om “duurzame” wijze 
te ontwikkelen en dit over de gemeentgrenzen heen. 7 gemeenten en steden zijn gelegen in de Vallei van 
de Gaverbeek. Ze maken er deel van uit van de Provincies West- en Oost-Vlaanderen; 
Het komt aan de gemeenteraad toe om de engagementsverklaring goed te keuren. 
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GOEDGEKEURD 
 
 
Punt 5. Sport 
5.1. Interlokale vereniging “Burensportdienst”: goedkeuren jaarverslag en jaarrekening 2017.  
Sedert 3 april 2007 maakt de gemeente Anzegem deel uit van de interlokale vereniging 
“Burensportdienst” samen met volgende andere gemeenten en steden  : Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, 
Kuurne, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem.  
 
Volgens artikel 15 en 16 van de overeenkomst van de interlokale vereniging “Burensportdienst” dient de 
rekening samen met het jaarverslag aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.  
De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraad gebeurt ter gelegenheid van de bespreking van het 
jaarverslag. 

GOEDGEKEURD 
 
5.2. Vaststellen tarieven: 

• sportkampen vanaf 2018 

• sportlessenreeksen 2018  
De Sportdienst biedt verschillende soorten sportkampen, sportlessen en sportreeksen aan voor 
verschillende doelgroepen, gebaseerd op de noden van bevolking. 
Bij het vastleggen van de tarieven wordt rekening gehouden met de kosten. 
 
Nieuwe tarieven: 
Sportsnacks: Een nieuwe sportreeks voor kleuters en kinderen van 1ste tem 3de leerjaar onmiddellijk na 
school (16u15 – 17u15) in Anzegem, Vichte en Ingooigem worden sportlessen gegeven. 
Tarief voor deze reeks is € 2 per les, zelfde tarief als een uur in de kinderopvang, dit om de drempel laag 
te houden. 
Sport workshops: Voor volwassenen zullen er workshops rond sportthema’s georganiseerd worden, vb: 
start to mountainbike, fietsonderhoud, … Tarief: € 5 per les. 
 
Aanpassing tarieven: 
Ijsschaatsen: tarief wordt aangepast van € 8,5 naar € 9, busmaatschappijen hebben hun tarieven 
verhoogd.  
 
Vanaf 2018 worden volgende tarieven voorgesteld: 
Sportkampen en sportactiviteiten: 

 
 

Kamp 
halve dagen 

kamp  
volledige dagen 

Categorie Prijs 
week 
(5dagen) 

Prijs per 
dag  

Prijs 
week 
(5dagen) 

Prijs per dag 

Omni-sportkampen: 
Deelnemers krijgen tijdens het kamp allerlei 
sporten aangeboden. 

 
€ 31,5 

 
€ 6,3 

 
€ 63 

 
€ 12,6 

Combi-sportkampen: 
Deelnemers krijgen sport in combinatie met 
andere activiteiten: knutselen, dans, optreden, 
uitstappen, … vb: circuskamp 

 
 
€ 39 

 
 
€ 7,8 

 
 
€ 78 

 
 
€ 15,6 

Thema-sportkampen: 
Deelnemers krijgen sport met een bepaald 
specifiek thema, dat tijdens de week meerdere 
keren terugkomt. Vb: avonturenkamp 

 
 
€ 44,5 

 
 
€ 8,9 

 
 
€ 89 

 
 
€ 17,8 

Internaatskamp:     
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Deelnemers krijgen dagvullend programma en 
blijven één of meerdere dagen overnachten 
tijdens het kamp. 

€ 180 € 36 

 Prijs 3 dagen zonder 
overnachting 

Prijs 3 dagen met 
overnachting en maaltijd 

Driedaags kamp: 
Deelnemers krijgen dagvullend programma met 
avontuurlijke sporten. Indien met 
overnachtingen, zijn maaltijden ook inbegrepen. 

 
€ 63 
 
 

 
€ 126 
 
 

Zwemkamp: 
Zweminitiatie ism Zwevegem 

20 lessen Per les 
 

 

€ 150 € 7,5 

De volgende kortingen op de vastgestelde prijzen van sportkampen te voorzien:  
o Gezinskorting: bij meerdere inschrijvingen uit hetzelfde gezin, is er een korting van € 5 vanaf het 

2de kind. (niet voor kamp met overnachting of driedaagse) 
o Korting bij deelname meerdere kampen: bij inschrijving voor meerdere kampen, in eenzelfde 

vakantieperiode, van hetzelfde kind, is er een korting van € 5. (niet voor kamp met overnachting 
of driedaagse) 

Deze tarieven worden niet geïndexeerd. 
 
Sportlessen en sportreeksen: 
 

 
 

Leeftijd Per les/per 
reeks 

Abonnement Groot 
abonnement 

 
 
Sportacademie 

Kleuters en 
lager 

€ 30 / 10 
lessen 

€ 50 / 2 reeksen € 75 / 3 reeksen 
(volledig jaar) 

Korting vanaf 
2de kind  

€ 25 / 10 
lessen 

€ 45 / 2 reeksen € 70 / 3 reeksen 

  Sportsnacks 
Kleuters en  
1ste – 3de lj 

€ 20 / 10 
lessen 

  

Yoga/fitbal/pilates Volwassenen € 6,5 / les € 55 / 10 lessen  

Fitreeksen: aerobic, zumba, … Volwassenen € 4 / les € 35 / 10 lessen 
 

 

Workshops rond sportthema Volwassenen 
en tieners 

€ 5 / les   

Gym / badminton Senioren € 20 / 10-
beurtenkaart 

 
 

 

Fietstochten Senioren € 1,5 / keer   
     

Start to reeksen: 
(run, MTB, …) 

 
volwassenen 

 
€ 35/ reeks 

  

Sportuitstap halve dag. 
Vb: ijsschaatsen 

 
jeugd 

 
€ 9 

  

Sportuitstap volledige dag. 
Vb: ski of snowboard initiatie 

 
jeugd 

 
€ 38 

  

Sportuitstap voor tieners  
x-treme. 
Vb: ski en skydive 

 
tieners 

 
€ 58 

  

Sportuitstap voor tieners. 
- initiatie 

tieners  
€ 10 
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Deze tarieven worden niet geïndexeerd. 
 
Er zijn geen verschillen met de tarieven van vorig jaar. Enige wijziging: de tarieven worden niet meer 
geïndexeerd en gelden vanaf 2018 (dus tot het raadzaam is deze opnieuw aan te passen). 

GOEDGEKEURD 
 
5.3.  Organisatie loopwedstrijd Dwars door Grijsloke 25 augustus 2018: toekennen logistieke 
ondersteuning. 
Sedert jaar en dag vraagt en ontvangt de loopclub Dwars door Grijsloke logistieke ondersteuning van het 
gemeentebestuur. Deze bestaat uit: 

• Nadars, vlaggen en vlaggenmasten plaatsen en weghalen: inzet van 2 arbeiders, 2 dagen 
telkens 4u  480 euro + huurprijs feestmateriaal 

• Gras maaien en ledigen afvalbakken (wordt meegenomen in de vaste ronde, dus geen extra 
kost) 

• Opbouw en afbraak terras: 2 arbeiders,2 dagen telkens 4u  480 euro 
De totale logistieke ondersteuning kan gewaardeerd worden op minstens 960 euro (zonder het te huren 
feestmateriaal).   
Verder werd er in het verleden, via het toenmalige subsidiereglement Toerisme en Promotie, elk jaar ook 
nog een geldelijke ondersteuning van 250 euro gezien (sport). 
Aangezien dit de grootte-orde overschrijdt zoals voorzien in het kadersubsidiereglement van 17 mei 
2016, valt de toekenning van deze betoelaging in natura en geld  onder de bevoegdheid van de 
gemeenteraad. 
Gunstig advies Sportdienst van 13 februari 2018 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 6. Openbare bibliotheek 
Goedkeuring charter   #bibvooriedereen 
Sinds 2016 zijn steden en gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben. De besturen 
bepalen nu zelf of een bibliotheek nodig is en welke werking zij moet uitbouwen. De voorbije jaren werd 
op vele plekken in Vlaanderen al bespaard op collectie, personeel en werking. 
Door het ondertekenen van het charter engageert de gemeenteraad zich om ook na de verkiezingen in 
2019 te blijven investeren in de bib. Erkennen ze dat de bibliotheek een basisdienst is waar elke burger 
recht op heeft. Iedereen moet toegang hebben tot de diensten die de bib aanbiedt en ontwikkelt. Zo wordt 
bijgedragen aan een warme en duurzame samenleving met oog voor kennis, innovatie en 
ontmoeting. Een samenleving waarin plaats is voor iedereen! 
Besproken in de raad van beheer P.O.B. d.d. 20 februari 2018 
Bijlagen: 
- het te ondertekenen charter 
- de lijst met gemeentes die reeds ondertekend hebben (met het college) 

GOEDGEKEURD 
 
Mededelingen  

• De gemeenteraad van 28 maart wordt verschoven naar donderdag 29 maart 2018. 

- omnisport 
- adventure 

€ 15 
€ 20  

Korte activiteit voor senioren:  
Vb: les aquagym 

 
senioren 

 
€ 5 

  

Uitstap voor senioren, 
namiddagvullend programma 
Vb: volksspelen namiddag, 
bowling 

senioren € 10   

Sportelnamiddag  senioren € 8   
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• De gemeenteraad van 25 april zou starten om 19u met een uiteenzetting door de directeur van 

W13 over 2 jaar werking W13. 

• De raadscommissie Mens en Ruimte zullen doorgaan op 31 mei vanaf 18u30. 

• Het nieuwe logo van de Sportdienst wordt getoond aan de gemeenteraad.  

 

Vragen van raadsleden. 

Nihil  

 
 
Namens de gemeenteraad 

 

 

Sonja Nuyttens          Stephan Titeca 

Algemeen directeur         Voorzitter 


