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GOEDGEKEURD

Punt 2. Alqemene Zaken
2.í . Goed keuren wijzigen gemeentelijke algemene politièverordeni ng.
Aan de gemeenteraad worden volgende wijzigingen aan de algemene politieverordening ter goedkeuring
voorgelegd:
Verwijderen van afvalwater, afwatering en waterwegen:

o ln het algemeen deel dient artikel 101 geschrapt te worden aangezien dit ondertussen exhaustief
wordt geregeld in de VLAREM ll wetgeving

. Art. 101 zegt: ln de gedeelten van de gemeente waar geen rioleringsnet bestaat, moet - met
behoud van de normen die de keuze zouden bepalen - iedere woning voorzien zijn van een
*septische put, een *individuele voorbehandelingsinstallatie of een kleinschalige
waterzuiveringsinstallatie.

o ln het bijzonder deel (titel 4 - hoofdstuk 2) Veruvijdering van *afvalwater, afwatering en
watenregen dient artikel 199 aangepast te worden als volgt:
- aan de bestaande tekst dienen een aantal voorbeelden toegevoegd te worden van vaak
voorkomende producten of voorwerpen die de riolering kunnen verstoppen of die schadelijk
kunnen zijn voor de openbare gezondheid en het leefmilieu:
4rt.199.
$1. Het is verboden via de rioolputten, of op enige andere wijze, producten of voorwerpen in de
riolering te brengen die een verstopping kunnen veroorzaken of die schadelijk kunnen zijn voor
de openbare gezondheid en het leefmilieu, zoals o.a. luierdoekjes, (frituur-)olie, verf, etc.
- er dient een nieuwe paragraaf toegevoegd te worden:
'$2. Het is verboden hemel- of afvalwater van private eigendommen op de openbare weg te
laten lopen, uitgezonderd de bepalingen van het burgerlijk wetboek (art. 640). 'Deze
toevoeging is wenselijk omwille van regenpijpen die nu het regenwater op het voetpad laten
lopen. Nu kan enkel opgetreden worden op het moment dat het echt vriesVdooit, wat de
opvolging van dit artikel bemoeilijkt.
- er dient een nieuwe derde paragraaf toegevoegd te worden:
'$3. De eigenaars die conform het waterverkoopreglement en het reglement private
waterafvoer een keuring van hun private waterafvoer moeten laten opmaken, moeten op
eenvoudig verzoek van de bevoegde ambtenaar hun positieve keuring kunnen
voorleggen'. De eigenaars zijn nu wel verplicht om in bepaalde omstandigheden een keuring op
te maken, maar dit kon niet afgedwongen worden. lndien de eigenaars niet in orde zijn (en dus
ook geen keuring kunnen voorleggen) lozen zij verkeerd en kan dit leiden tot
verstoppingen/overstromingen en het leefmilieu in
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gevaar brengen. Met de opname van deze bepaling in de politieverordening, kan er opgetreden
worden.

GOEDGEKEURD (muv g2 art.199- regenwater op openbaar domein).

2.2. Bekrachtiging collegebesluit van 21 Íebruari 2018 houdende onderschrijven overeenkomst
met Fluvia inzake be-aleÉ.
Inleidinq
BE-Alert is de nieuwe tool aangeboden door het crisiscentrum voor het alarmeren van de bevolking in
noodsituaties.
De HVZ Fluvia kan, na overleg met het crisiscentrum, gezamenlijk inschrijven voor de 14 gemeentes van
onze zone. De verantwoordelijkheid en beslissing tot alarmering blijft bij de burgemeester.

Beschriiving tvpes abonnement
Tvpe 1: alarmerinq brede bevolkinq
o vooraf geregistreerde burgers worden automatisch gealarmeerd via telefoon, GSM, mail, fax (vb. per

gemeerlte of aantal gemeentes mits afspraken en toekennen rechten in Be-Alert)
o bijkomend kunnen alle GSM 's binnen bepaalde zone gealarmeerd worden zonder voorafgaandelijke

registratie (systeem 'Alert SMS')
o enkel voor overheden

Tvpe 2 alarmerinq qroepen (vb. BIN) op basis van vooraf qedefinieerde liisten
o ook toegankelijk voor hulpdiensten
o ook mogelijk bijtype 1 abonnement

Een volledige beschrijving is terug te vinden op https://crisiscentrum.be/nl/be-alert.

Kost
o Tvpe 1

- 1100 €/J + eenmalige activering 100€ (BTW excl.)
- 14 gemeentes: 15400€/J + eenmalige activering 1400€ (BTW excl.); totaal: 16800€ (BTW excl.)
- indien 14 gemeentes gezamenlijk inschrijven via HVZ worden overlappende abonnementsgelden

terugbetaald aan betrokken gemeentes
o Type 2: 1100 €/J + eenmalige activering 100€ (BTW excl.)
o Communicatiekosten excl., systeem'Alert SMS' uitgezonderd
o Bestelbon en facturatie kan via HYZ Fluvia. Budget desgevallend te voorzien in 2018.

Huidiqe situatie
Het college besliste op 21 februari 2017 om in te stappen in Be-Alert als volgt:
Be-Alert is een tool om de bevolking te alarmeren in geval van een noodsituatie. Wie zich als burger
inschrijft op de tool kan via sms, gesproken boodschap, mail, fax of sociale media verwittigd worden dat
er zich een noodsituatie voordoet op het adres of op de adressen waarmee hij zich registreerde. Hiervoor
betaalt het gemeentebestuur een eenmalige activatiekost van 100 euro en een jaarlijkse
abonnementskost van 1 .100 euro. Tot slot moet per communicatie-eenheid (per sms, per gesproken
boodschap...) 0,10 euro betaald te worden, maar bijeen echte noodsituatie kan dit aan de provider
worden doorgerekend.
Fluvia bevestigde inmiddels dat de door de gemeente betaalde abonnements- en activatiekosten zullen
terugbetaald worden.

Toekomst
o sirenes worden op termijn vervangen door Be-Alert
o koppeling aan andere tools o.a. ICMS
o...
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Het college besliste op 21 februari l.l. principieel om de overeenkomsten (algemeen en specifiek) met
Fluvia te onderschrijven. De gemeenteraad wordt gevraagd deze beslissing te bekrachtigen.

GOEDGEKEURD

Punt 3.
Goedkeuren deelname aan lT-raamcontract'SmaÉ City Toolboxnvan stad Kortrijk.
Diverse openbare besturen kunnen deelnemen aan het nieuwe lT-r.aamcontract'Smart City Toolbox' van
stad Kortrijk. De focus van de Smart City Toolbox ligt meer op vlak van data-captatie, data-analyse, data-
veiligheid en data-deling, maar ook specifieke noden qua lT-hardware zoals schermen en camera's komen
aan bod. Bij de uitwerking wordt met verschillende bestekken gewerkt onder eenzelfde noemer: dit werkt
flexibeler i.p.v. één groot contract met loten.
Het gebruik van deze raamcontracten is vrij, met andere woorden, ze zijn niet-exclusief. Voor het gebruik
van de Smart City Toolbox zullen de betrokken steden en gemeenten een organisatievergoeding betalen
van 1o/o.

Deelname aan dit lT-raamcontract biedt administratieve, financiële en technische voordelen. Hierdoor
wordt de deelnemer vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren
wanneer ze een beroep doen op een opdrachtencentrale.
Het is aangewezen mee in te stappen in dit lT-raamcontract om blijvend beroep te kunnen doen op
enkele vertrouwde leveranciers alsook ondersteuning te verkrijgen in nieuwe domeinen zoals
informatieveiligheid (inclusief GDPR) en digitaal archiveren (eDepot).
De gemeenteraad kan beslissen deel te nemen aan het raamcontract 'Smart City Toobox' van stad Kortrijk
(zonder verpl ichte afname).
GOEDGEKEURD

Punt 4. Afval en Afvalverwerkinq
4.1. Goedkeuring beslissing tot aansluiting bij de Statiegeldalliantie
Maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven en bedrijven verenigen zich in de
Statiegeldalliantie om een gezamenlijk geluid vóór statiegeld op blikjes en plastic flessen te laten horen
richting de Nederlandse en Belgische regeringen.
De partners van de Statieqeldalliantie willen:

. een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic
flessen en blikjes;

. een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale
overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken;

. een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen.
De Statiegeldall iantie vraagt:

. aan de Nederlandse regering om het statiegeldsysteem uit te breiden tot blikjes en alle grote én
kleine PET-flessen in Nederland.

. aan de regeringen van de Belgische gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië om het
statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen.

Over de Statiegeldalliantie:
ln de Statiegeldalliantie verenigen zich organisaties, bedrijven, lokale overheden, burgerinitiatieven en
ieder ander die zwerfafval beu is. Samen roepen ze de regering op om structurele en eedijke oplossingen
door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes. Recycling. Netwerk Benelux nam
het initiatief voor de Statiegeldalliantie. Op B februari 2O18 waren 36 Vlaamse en 72 Nederlandse
gemeenten aangesloten.
GOEDGEKEURD
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4.2. Wijziging algemeen retributiereglement (compostvaten)
Sedert 20 maarl1995 worden compostvaten verkocht op de recyclageparken aan de prijs van 500 BF/vat
(omgerekend 12,3 e9euro/vat).
Deze compostvaten worden aangekocht bijde intercommunale IMOG.
Sedert 9 december 2002 werd de retributie voor een compostvat gebracht op 12,50 euro (50% wordt
betoelaagd door OVAM, niet op de BTW).
Sinds I januari 2014 werden de aankoopprijzen bij de intercommunale duurder, namelijk 17euro/vat, de
verkoopprijzen van de compostvaten werden aangepast.
Sedert 2016 wordt door IMOG een nieuw modelcompostvaten verkocht, dit aan de prijs van 25 euro.
Op de recyclageparken zijn er nu nog enkele compostvaten van het voorgaande type en deze worden
nog verkocht aan 17euro/vat.
Van zodra deze verkocht zijn kan het nieuwe model aangekocht en verkocht worden aan de prijs van 25
euro
Hierdoor dient het algemeen gemeentelijk retributiereglement aangepast te worden.
GOEDGEKEURD

Punt 5. Patrimonium
5.1 Vervangen bestaande openbare verlichting door led-armaturen. Goedkeuren dossiers:

o 315227 - Elf Novemberlaan en omliggende straten
o 315226 - Schaliënhof

ln het kader van energie-efficiëntie en duurzaamheid zal de komende jaren het ganse bestaande openbaar
verlichtingsarmaturen vervangen worden door LED-armaturen. Dit proces zal geleidelijk aan verlopen:
Eandis zal in functie van hun vermogen om de werken uit te voeren offertes opmaken. De dossiers die nu
voorgelegd worden zijn:

o Elf Novemberlaan en omliggende straten (nr. 315227): Vervanging van 101 armaturen en
plaatsen van 2 nieuwe palen.

. Schaliënhofstraat en omliggende straten (nr.315226): vervangen 97 armaturen.
GOEDGEKEURD

5.2 Verkoop woonhuis met loods Ingooigem. Wijziging van de wijze van verkoop. Goedkeuren
ontwerp akte. Goedkeuren ontwerp onderhandse verkoopovereenkomst.
ln zitting van 19 december 2017 keurde de gemeenteraad de ontwerpakte goed voor de openbare verkoop
van de loods lngooigern en aanpalende woning. Op de eerste zitdag van de openbare verkoop op 5 maart
2018 bleek dat er geen enkel bod werd uitgebracht dat enigszins in de buurt kwam van de door de
gemeenteraad goedgekeurde minimum verkoopprijs van € 260.000. Wijziging van wijze van verkoop naar
de onderhandse verkoop aan de meest biedende na publicatie. Ontwerpakte en ontwerp van onderhandse
verkoopovereenkomst.

GOEDGEKEURD

5.3 Stedenbouwkundige aanvraag GEM-corporation. Goedkeuren tracé van de over te nemen
wegenis.
Tracé van de over te nemen wegenis (voorzien in het RUP 24.1 Mekeirleweg) zoals aangegeven in de
stedenbouwkundige aanvraag van GEM-Corporation ingediend op 8 december 2017.
GOEDGEKEURD
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Punt 6. Openbare Werken
Asfalteringswerken diverse wegen 2018. Goedkeuren ontwerp. Vaststellen wijze van gunnen.
Bestek met nr. 20181123 en raming voor de opdracht "Asfalteringswerken op diverse locaties 2018',
opgesteld door de Aankoopdienst. Raming :€ 209.342 incl. btw. Gunning bij wijze van de openbare
procedure. Aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

GOEDGEKEURD

Punt. 7. Ruimteliike Ordeninq
PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - Herziening - Openbaar onderzoek - Advies
Op 25 januari 2018 heeft de provincieraad van West-Vlaanderen besluit genomen waarin ze het
provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP) Afbakening kleinstedelijkgebied Waregem - Herziening
(Waregem, Anzegem, Wielsbeke) voorlopig heeft vastgesteld.
Het PRUP omvat 4 deelRUP's waaronder het deelRUP Zuidelijkregionaalbedrijventerrein dat een deel
van toepassing is op het grondgebied van Anzegem (percelen gelegen achter het woonlint op het einde
van de Schaagstraat). Het deelRUP Zuidelijkregionaalbedrijventerrein werd goedgekeurd op'16 oktober
2012 en is reeds van kracht. Doch omdat de planMER dat opgemaakt werd voor dit PRUP vernietigd
werd door het Grondwettelijk Hof en het deelRUP Blauwpoort door de Raad van State vernietigd wordt de
volledige procedure hernomen. De planMER-procedure werd inmiddels opnieuw afgerond. Het
voorliggend ontwerpPRUP-herziening - deelRUP Zuidelijkregionaalbedrijventerrein wordt grotendeels
hernomen.

ln uitvoering van dit besluit en overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (VCRO), in casu
artikel 2.2.10, onderwerpt de deputatie van de provincie West-Vlaanderen dit ontwerp PRUP aan een
openbaar onderzoek dat loopt van 12 februari 2018 tot en met 13 april 2018. lngevolge artikel 2.2.1054
van de VCRO dient de gemeenteraad haar advies over te maken aan de Provinciale Commissie voor
Ruimtelijke Ordening, p/a provinciehuis Boeverhuis - lokaal 3.01, Koning Leopold lll-laan 41 - 8200 Sint
Andries binnen de termijn van het openbaar onderzoek.
Het ontwerp PRUP-herziening en goedkeuringsbesluit werden bezorgd aan het college van
burgemeester bezorgd op 5 februari 2018.
Het komt aan de gemeenteraad toe om kennis te nemen van het ontwerp PRUP-herziening en dit te
adviseren.
GOEDGEKEURD

Punt 8. Cultuur
Goedkeuring financiële tegemoetkoming voor uitzonderlijk gemaakte kosten door verenigingen-
huurders n.a.v. sluiting Speldoorn wegens overmacht
Begin januari werd de Speldoorn onverwachts om veiligheidsredenen gesloten voor alle verdere gebruik
door huurders-veren igingen ;

Bepaalde gebruikers die op dat ogenblik reeds een reservatie in de Speldoorn hadden gemaakt, moesten
daardoor in allerijl een onderkomen zoeken in een andere gemeentelijke infrastructuur;
Hierdoor moeten sommigen ook extra onkosten maken om hun activiteit alsnog in vergelijkbare
omstandigheden te kunnen organiseren of hun publiek daarover te informeren;
Om hieraan tegemoet te komen, lijkt het billijk de extra en bewijsbare onkosten die hiervoor noodzakelijk
zijn aan de betrokken verenigingen-huurders te vergoeden;

GOEDGEKEURD

Punt 9. Personeel
9.1. Algemeen Directeur.

9.1.1. Goedkeuring functiebeschrijving en weddenschaal.
9.1.2. Kennisname van rechtswege aanstelling algemeen directeur.

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 bevat onder meer de (politiek-ambtelijke) integratie van de
OCMW's en de gemeentebesturen, uiterlijk tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode. Het
Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van afzonderlijke
rechtspersonen. De ambtelijke integratie zal in de eerste plaats vorm krijgen door een eenduidige
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aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen en financieel directeur. Deze nieuwe
figuur treedt in de plaats van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris en van de financieel beheerder
van gemeente en OCMW. Er is in elke gemeente een algemeen directeur en een financieel directeur die
ten dienste staat van zowel de gemeente als van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat
de gemeente bedient. Gezien het ambt van gemeentesecretaris en het ambt van secretaris van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient door dezelfde persoon wordt
uitgeoefend, hetzijdoor zowel een aanstelling van de gemeenteraad als door een aanstelling van de raad
voor maatschappelijk welzijn (hetzij met toepassing van artikel 76, 53, 1' (2"), van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005 of artikel 75, 53, 1' (2"), van het decreet van 19 december 2008 betreffende de
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn), wordt die persoon met behoud van zijn
dienstverband van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente. Aan de
gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de aanstelling van rechtswege van de
gemeentesecretaris, Sonja Nuyttens, die daarmee instemt, als algemeen directeur.
Ook de salarisschaal evenals de functiebeschrijving voor algemeen directeur dienen te worden
goedgekeurd.
Geadviseerd in Hoc en Boc van 21 maart 2018.
Advies MAT d.d.22 maart 2018
GOEDGEKEURD

9.2 Financieel directeur
9.2.1 Goedkeuring functiebeschrijving en weddenschaal.
9.2.2 Goedkeuring wijze van oproeping.
Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 bevat onder meer de (politiek-ambtelijke) integratie van de
OCMW's en de gemeentebesturen, uiterlijk tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode. Het
Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van afzonderlijke
rechtspersonen. De ambtelijke integratie zal in de eerste plaats vorm krijgen door een eenduidige
aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen en financieel directeur. Deze nieuwe
figuur treedt in de plaats van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris en van de financieel beheerder
van gemeente en OCMW. Er is in elke gemeente een algemeen directeur en een financieel directeur die
ten dienste staat van zowel de gemeente als van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat
de gemeente bedient
Op heden is enkel het ambt van financieel beheerder bij het OCMW van Anzegem ingevuld, bij de
gemeente betreft het een'waarnemende' functie.
Overwegende dat bijgevolg artikel 583, 52 van dit Decreet Lokaal bestuur van toepassing is, dat bepaalt:
"Als de titularis van het ambt van financieel beheerder van de gemeente en de titularis van het ambt van
financieel beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient
verschillende personen zijn, of als maar een van beide ambten ingevuld is, kan de gemeenteraad de
titularissen, of, in voorkomend geval, de titularis oproepen om zich binnen dertig dagen kandidaat te
stellen voor het ambt van financieel directeur. Na het verstrijken van de termijn, stelt het college van
burgemeester en schepenen vast wie zich tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft gesteld.
Als maar een van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat heeft gesteld, wordt die
persoon bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud van zijn dienstverband
van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de gemeente.
Als twee personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stellen, stelt de gemeenteraad uiterlijk
op 1 augustus 20í8 op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten een van hen
met behoud van zijn dienstverband aan als financieel directeur.
Als geen van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stelt of als de gemeenteraad
geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, vult de gemeenteraad het
ambt in door aanwerving of bevordering. De gemeenteraad stelt de voorwaarden vast voor het ambt van
financieel directeur en stelt daarvoor de selectieprocedure vast. De financieel directeur wordt gekozen in
functie van de functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten en van de toetsing aan de
voorwaarden."
Artikel 5B3 DLB voorziet in de mogelijkheid om ofwel de zittende financieel beheerder op te roepen om
zich kandidaat te stellen, ofwel kan ervoor geopteerd worden om onmiddellijk de nieuwe functie van
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financieel directeur open te stellen voor andere kandidaten en deze in te vullen bijwijze van aanwerving
en/of bevordering. De gemeenteraad dient dus eerst de wijze van aanstelling te bepalen.

Het is daarbij zinvol om voor de invulling van het ambt in eerste instantie voorrang te verlenen aan de
zittende functiehouder en deze zodoende op te roepen om zich hiervoor kandidaat te stellen;
Het is immers zeker aangewezen is om de huidige ervaring en expertise in de rol als leidinggevende
ambtenaar te benutten. Hierdoor kan ook maximaal de continuileit van de dienstverlening worden
gegarandeerd. Voorts kan - ook vanuit het zuinigheidsbeginsel - moeilijk worden verantwoord dat een
nieuwe financieel directeur zou worden aangesteld terwijl de huidige functiehouder vervolgens met
behoud van salaris in een adjunct- of passende functie in de organisatie dient te worden aangesteld.
De decreetgever voorziet met deze overgangsregeling om zo vlot en transparant mogelijk tot de
invulling van de gemeenschappelijke financieel directeur te komen.
De huidige financieel beheerder is het best geplaatst om het ambt van financieel directeur in te vullen,
gezien de kennis en ervaring binnen de gemeente en het OCMW. Hij zal immers zowel de gemeente als
het OCMW dienen te bedienen
Zodoende kan de continurteit en kwaliteit van de openbare dienstverlening op het hoogste ambtelijke
niveau gegarandeerd worden, des te meer doorheen een verkiezingsjaar wat ook de bezorgdheid
vormt van de decreetgever.
Overwegende dat deze doelstellingen bereikt kunnen worden door in eerste instantie de zittende
functiehouder op te roepen en hem de mogelijkheid te verschaffen zich kandidaat te stellen voor de
invulling van de functie van financieel directeur.
Ook de salarisschaal evenals de functiebeschrijving voor financieel directeur dienen te worden
goedgekeurd.
Geadviseerd in Hoc en Boc van 21 maart 2018.
Advies MAT d.d.22 maart 2018
GOEDGEKEURD

Punt 10. Aqendapunten qevraaod door raadsleden
í0.1. Herziening van het BPA Heirweg.
De weg die van de achterkant van de kerk en de school van de Heirweg langs de wijk Klokketuin naar de
brug over de beek en verder naar de begraafplaats loopt, is in het BPA Heirweg ingekleurd als gearceerd
dennegroen. De hoofdbestemming van deze zone wordt aangegeven met VF hetgeen betekent dat dit
een zone is voor voetgangers- en fietsersdoorgang; een nevenbestemming heeft deze zone niet.

Bij beslissing van het College op 13-12-2017 werd GEEN vergunning verleend voor het bouwen van 2
woningen en de aanleg van een verharding in de zone van het huidige voetbalveld met kantine, waarvoor
het RUP Recreatiezone Heiruveg in opmaak is. Volgens het College is er een legaliteitsbelemmering
aangezien de ontsluiting van de percelen gebeurt volgens hogervermelde weg die, zoals reeds
aangehaald, in een zone ligt die volgens BPA Heirweg uitsluitend bestemd is voor een voetgangers- en
fietsersdoorgang.
Dit betekent dat het College voor deze bouwaanvraag de strenge toepassing van het BPA eist. Wordt
deze toepassing ook consequent geëist voor de ontsluiting van het kerkhof, dé voetbalvelden en hun
kantine en de parking, dan worden deze onbereikbaar voor auto's.

Een advocatenbureau is namens de aanvrager van de bouvwergunning bij de Deputatie in beroep
gegaan tegen de weigering van het College om een bouwvergunning te verlenen. Omtrent de
legaliteitsbelemmering argumenteren het bureau als volgt:

* de gemeente roept een wettigheidsbezwaar in omdat de brug waarlangs men
passeert om toegang te nemen tot het perceel volgens het BPA Heirweg enkel
bestemd is voor voetgangers- en fietsersdoorgang
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" men heeft enkel toegang tot de begraafplaats, de gemeentelijke parking daarbij en
het voetbalveld van FC Heirweg via die brug

* door de weg en de brug al decennia lang open te stellen voor voertuigen en er zelfs
een parking aan te leggen, heeft de gemeente duidelijk de voorschriften van het BPA
verlaten en dus impliciet buiten welking gesteld

Deze argumenten stemmen overeen met de werkelijkheid.

Los van de discussie of een bouwvergunning voor woningen op het huidige voetbalveld wenselijk is of
niet, is het zonder meer duidelijk dat de noodzakelijke bereikbaarheid van kerkhof, voetbalveld en parking
vereist dat de betrokken weg officieel opengesteld wordt voor plaatselijk autoverkeer, en dat het BPA op
dit punt moet bijgestuurd worden.
GEEN STEMMING

10.2.Verzoek aan de Provinciale Overheid West-Vlaanderen tot het opstellen van een nieuwe
kennisgevingsnota, aan de Dienst MER van de Vlaamse Overheid tot een nieuwe volledig
verklaring van de kennisgeving, een nieuwe terinzagelegging van het publiek en tot het opstellen
van nieuwe bijzondere richtlijnen voor de opmaak van een plan-MER Omleidingsweg Anzegem en
aan de deskundigen tot het opmaken van een nieuw MER; desnoods voeren van een
vernietigingsprocedure voor de Raad van State.

De procedure voor het opstellen van een MER voor de Omleidingsweg te Anzegem omvat 4 fasen (zie
bijlage 1):
- 1: de opmaak van een kennisgevingsnota door de initiatiefnemer en de volledigverklaring van de
kennisgevingsnota door de Dienst MER van het Departement Leefmilieu
- 2: de terinzagelegging voor het publiek en allerlei administraties en het opstellen van bijzondere
richtlijnen door de Dienst MER
- 3: de opmaak van het MER door een team van deskundigen onder leiding van een MER-coórdinator,
met bespreking van een tussentijds ontwerp-MER
- 4: de beoordelingsfase door de Dienst MER.

ln de eerste fase werd een kennisgevingsnota opgesteld, die volledig verklaard werd en in de tweede
fase aan het publiek en allerlei administraties voorgelegd werd. Deze kennisgevingsnota (september
2016) beschreef onder meer de verschillende mogelijke wegtracés, in het bijzonder het (enige) wegtracé
ten noorden van de Landergemstraat (zie bijlage 2). Naar aanleiding van de reacties van publiek en
administraties werden in december 2016 bijkomende richtlijnen opgesteld, onder meer betreffende het
onderzoek van het nultraject (huidig traject Grote Leiestraat - Kruisweg - Kerkstraat - Dorpsplein -
Statiestraat - Bevrijd ingslaan).

Tijdens de derde fase heeft de initiatiefnemer een nieuw tracé ten noorden van de Landergemstraat
voorgelegd dat mee zal opgenomen worden in de MER-studie (zie bijlage 3). Dit nieuwe tracé was
uiteraard niet opgenomen in de kennisgevingsnota en werd dus ook niet ter inzage gelegd van publiek en
betrokken administraties. Dit tracé is tot voor de publicatie in de pers volkomen onbekend gebleven. De
impact is voor bepaalde aanpalenden evenwel van een ongekend groot belang: het tracé doorsnijdt
immers een woonuitbreidingsgebied waar momenteel een stedenbouwkundige aanvraag voor
groepswoningbouw loopt, het doorsnijdt de gebouwen van een klein en een groot landbouwbedrijf en het
loopt door een echt buitengebied met totaal andere betrokkenen dan het vroegere enige traject. Dat deze
aanpalenden en betrokkenen geen kans gekregen hebben tot reageren bij een kennisgevingsnota en dat
er geen mogelijk geweest is noch voor publiek noch voor betrokken administraties tot het voorstellen van
aanvullende riehtlijnen is ronduit onaanvaardbaar.

Terecht heeft het College zijn bedenkingen bij de nieuwe ontwikkelingen rond de Omleidingsweg bij
beslissing van07-02-2018 overgemaakt aan de Dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie:
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Deze reactie lijkt ons echter niet krachtig genoeg. Ze moet aangevuld worden met een eis tot
heruitvoering van de procedure vanaf de opstelling van de kennisgevingsnota, zodat de normale
inspraakprocedure ook voor het nieuwe traject ten noorden van de Landergemstraat gevoerd werd
GEEN STEMMING

10.3. Uitbetaling toelagen 2017 aan sociale instellingen en instellingen voor gezinshulp volgens
de bestaande principes; terug opname van dit budget in het meerjarenplan en opstellen van een
volwaardig reglement gebaseerd op de bestaande principes.
Bijde bespreking van het meerjarenplan20l4-2022lijdens de gemeenteraad van 19-12-2017 werd
aangedrongen op het opnieuw voorzien van de toelage aan sociale instellingen en instellingen voor
gezinshulp (7.000 euro) en, voor zover nodig, op de opmaak van een reglement terzake.

Na onderzoek door de rekendienst blijkt dat er geen formeel reglement is voor betoelaging van sociale
instellingen en instellingen voor gezinshulp. ln het verleden werden die instellingen betoelaagd volgens
onderstaande criteria:
1) toelage aan sociale instellingen: er was een vast bedrag van 2S0O euro voorzien; elke

instelling kreeg 2500 euro x aantal daar ingeschreven Anzegemnaren/ aantal ingeschreven
Anzegemnaren in alle instellingen samen (in 2016 kwam dit op 48,07 euro per persoon, in 2015 op 43,85
euro per persoon; in 2016 kregen vzw H. Hart, KocK De Hoge Kouter, MPI De Kindervriend, OC Broeder
Ebergiste, Ubuntu, Victor en vzw Waak respectievelijk 192,28196,14148,07148,0711105,61/336,49 en
672,98 euro
2) toelage aan diensten voor thuishulp: er was een vast bedrag van 0,10 euro per gepresteerd uur.Zo
ontvingen in 2016 Familiehulp Kortrijk, Familiezorg Kortrijk, Solidariteit Gezin en Thuiszorg Bond Moyson
daardoor respectievelijk 1883,73l1567,15 /350,32 en 235,03 euro.

De betrokken instellingen blijven vragende partij naar die betoelaging. Zo heeft Bond Moyson de
traditionele betoelaging voor gezinszorg aangevraagd voor 2761,20 gepresteerde uren
GEEN STEMMING

Mededelinqen.

Schrifteliike vraqen van raadsleden.

1. Vragen omtrent de schade aan altaarlaltaren in de Sint-Theresiakerk en omtrent de schorsing
van de werken; beslissing omtrent de verplaatsing van een roosvenster tijdens de eerste fase van
de werken.

2. Stand van zaken nemen van maatregelen voor verkeersveiligheid aan het kruispunt
Beu kenhofstraat - Sint-Dierikserf.

3. lnvoeren van een belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk.
4. Project Uitkijktoren Meuleberg.
5. Opmaak van een convenant voor uitbaters van een café.
6. Betrokkenheid van de gemeente en de firma Abriso bij het project in samenwerking met het

Pendelfonds
7. Bezwaren tegen het RUP Furniere.
8. Evaluatie van de toestand in de Nieuwpoortstraat.
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BESLOTEN ZITTING
Vragen van raadsleden.
9. Parkeergelegenheden ten voordele van het sociaal/commercieel project aan de Kruisweg

Namens de gemeenteraad

Sonja Nu
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