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GOEDGEKEURD

Punt 2. Financiën
2.1. Aanstelling Leiedal als aankoopcentrale voor overheidsopdracht met als voorwerp het
prefinancieren, leveren, plaatsen en exploiteren voor 20 jaar van fotovoltai'sche panelen op
gebouwen in eigendom van de lokale besturen.

De 13 gemeenten in de regio engageerden zich met het Burgemeestersconvenant om tegen 2020
20o/o CQ2 te besparen, waarbij de lntercommunale Leiedal een coórdinerende rol vervult.
Openbare besturen dienen hierin het voorbeeld te geven en sneller dan de private markt te
beantwoorden aan deze doelstellingen. Dit gebeurt niet alleen door het energieverbruik in de eigen
gebouwen in te perken, maar ook door meer hernieuwbare energie op te wekken.
Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk burgers en bedrijven te betrekken bij de
energietransitie. Soms hebben ze de middelen, maar niet de mogelijkheid om zonnepanelen te
leggen (of vice versa).
Via deze overheidsopdracht wenst de gemeente, via Leiedal als aankoopcentrale, een
dienstverlener te selecteren die instaat voor het prefinancieren, leveren, plaatsen en exploiteren van
zonnepanelen op patrimonium van het lokaal bestuur. De middelen voor investering moeten
prioritair opgehaald worden binnen de gemeente en/of de regio. ln het opdrachtdocument is voorzien in
een gunningscriterium voor rechtstreekse burgerparticipatie.
De dienstverlener wordt vergoed per kWh groene stroom die geproduceerd wordt.
De procedure wordt doorlopen in 20í 8 teneinde vanaf 1 januari 2019 gebouwen te kunnen
aanreiken aan de geselecteerde dienstverlener waarop zonnepanelen kunnen geplaatst worden. Dit
aanreiken van de gebouwen kan gedurende 6 jaar. De uitbating van de zonnepanelen duurt 20 jaar
vanaf de ingebruikname van de installatie.
De opdracht vereist op vandaag geen lijst van gebouwen waarop zonnepanelen zullen geplaatst
worden. Via een 'non-exclusiviteit' passage in het opdrachtdocument is het deelnemende lokale
bestuur niet verplicht om na gunning van de opdracht effectief gebouwen aan te leveren om via
deze dienstverlener van zonnepanelen te voorzien. Het lokaal bestuur kan nog steeds beslissen om
geen zonnepanelen te plaatsen, zelf de zonnepanelen te plaatsen of andere formules te hanteren.
Voor alle deelnemende openbare besturen wordt gezamenlijk, op basis van een gelijk
opdrachtdocument, een procedure conform de wetgeving op overheidsopdrachten uitgeschreven.

De coórdinatie van deze opdracht en het begeleiden van de procedure zal kosteloos gebeuren door
de lntercommunale Leiedal vanuit het Europees gesubsidieerd project Biseps.
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2.2. Goedkeuren deelname aan de raamovereenkomst'aanmaken, verdelen, beheren en innen van
elektronische maaltijdcheques - perceel 2; zonder voorfinanciering'van de Vlaamse Overheid,
Agentschap Facilitair Bedrijf.

De overeenkomst met de huidige leverancier voor het aanleveren en verdelen van elektronische
maaltijdcheques voor het gemeentepersoneel eindigt op 30 september 2018 en dient een nieuwe
opdracht gegund te worden.
De gemeente kan intekenen op de overheidsopdracht voor diensten, zijnde 'Raamovereenkomst voor het
aanmaken, verdelen, beheren en innen van elektronische maaltijdscheques - perceel 2: maaltijdcheques
zonder voorfinanciering' waarbij de Vlaamse Overheid, Agentschap Facilitair Bedrijf als aanbestedende
overheid optreedt als opdrachtencentrale voor o.m. Vlaamse lokale besturen. De opdracht werd gegund
door middel van een 'open aanbesteding' op basis van de Wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006
met een duurtijd van 48 maanden.
De uitgave wordt voor de g-emeente geraamd op € 7',26 incl. btw per jaar (of € 29,04 incl. btw voor een
duurtijd van 4 jaar).

Bij deelname aan de raamovereenkomst is de gemeente vrijgesteld van de verplichting om zelf een
gunningsprocedure te organiseren, en biedt administratieve en financiële voordelen.
GOEDGEKEURD

2.3. OGMW - kennisname rekening 2017.

De OCMW-raad stelde o 17 mei201B de 2017 van het OCMW vast met rSilr r!

I. Exploitatiebudget Uitgaven Onfuangsten Saldo

€ 2.153.856,90 € 2.577.032,74 € 423.175,84

ll. lnvesteringsbudget € 68.919,66 € -3.209,00 € -72.128,66

|il. Andere € 111.437,63 € -111.437,63

lV. Budgettair resultaat boekjaar (l+ll+lll) € 239.609,55

V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar € 1.425.613,47

Vl. Gecumuleerd budgettair resultaat (lV+V) € 1.665.223,02

Vll.Bestemde gelden € 96.504,45

Resultaat op kasbasr.s € 1.568.718,57

Au tofi n a n ci eri n g s m a rg e

l. Financieeldraagvlak (A-B) € 454.854,78
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A. Exploitatieontvangsten € 2.577:032,74

B. Exploitatie-uitgaven zonder netto kosten schut € 2.122.177,96

ll. Netto periodieke leningsuitgaven € 143.116,57

NefÍo aflossing schuld € 111.437,63

Netto kosten schuld: € 31.678,94

lll, Autofinancieringsmarge (l-ll) € 311.738,21

EN Beknopt verslag gemeenteraad

Toelage van de gemeente in de werking voor 2017:964.000,00 euro
Het college nam kennis van de rekening 2017 van het OCMW op í 3 juni 2018

KENNIS GENOMEN

2.4. Kerklabrieken:
Aktename budget 2019:

r kerkfabriekSint-Jan-de-Doper
o kerkfabriekSint-Stefanus
o kerkfabriekSint-Arnoldus
r kerkfabriekSint-Antonius
o .kerkfabriekSint-Petrus
. kerkfabriekSint-Theresia
o kerkfabriekSint-Mattheus

De budgetten 2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur Anzegem werden
gecoórdineerd ingediend bij het gemeentebestuur op 21juni 2018. De termijn om hiervan kennis te
nemen verstrijkt aldus op 1 1 augustus 2018.

De budgetten 2019 werden besproken in het voorafgaand overleg CKB-CBS van 23 april 2018

De budgetten 2019 van de afzonderlijke kerkfabrieken werden voorzien van nodige toelichtingen en

bewijsstukken:
o Een financiële nota, ingedeeld in een exploitatie- en een investeringsbudget;
o Een beleidsnota;
o Het advies van het erkend representatief orgaan.

De budgetten 2019 passen binnen de goedgekeurde meerjarenplannen. Overeenkomstig art 48 van het

decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten kan

de gemeenteraad dus akte nemen van de budgetten 2019 binnen een termijn van 50 dagen.

De bu van de ke kerkfabrieken resulteren aldus in vo eentel ke toel
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AKTE GENOMEN

2.5. Toekennen toelage in natura organisatie Cross Gountry op 23 september 2018 (inr.: Military
Waregem) mits de nodige vergunningen bekomen worden.

Naar analogie met vorige jaren wordt voorgesteld dat het gemeentebestuur volgende toelage toekent
r 3 arbeidskrachten gedurende 5 dagen = 120 uren (door eigen diensten uit te voeren)
. I kraan + kraanman gedurende 5 dagen = 40 uren (door eigen diensten uit te voeren)
o 1600 euro forfaitair voor uitvoeren werken met klepelmaaier
r Aanvullend op vorige jaren wenst men een aankondiging in Aktiv te doen

Dit alles op voorwaarde dat de nodige vergunningen door de organisatoren verkregen worden.
Aansluitend hierop vraagt de gemeente Anzegem om de naam Anzegem maximaal in beeld te brengen
bij de communicatie.
GOEDGEKEURD

Punt 3. Patrimonium
Vervangen bestaande openbare verlichting door led-armaturen. Goedkeuren dossier: 317732 -
Buyckstraat, Torrebosstraat, KoÉestraat, Borreberg, Ter Schabbe, Oudstrijdersstraat,
Landergemstraat en Lange Winterstraat.

ln het kader van energie-efficiëntie en duurzaamheid zal de komende jaren het ganse bestaande netwerk
van openbare verlichtingsarmaturen vervangen worden door LED-armaturen. Dit proces zal geleidelijk aan
verlopen: Eandis zal in functie vàn hun vermogen om de werken uit te voeren offertes opmaken die ter
goedkeuring zullen voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Het dossier van Eandis dat nu voorgelegd
wordt aan de gemeenteraad is: Buyckstraat, Torrebosstraat, Kortestraat, Borreberg, Ter Schabbe,
Oudstrijdersstraat, Landergemstraat, Lange Winterstraat (dossiernr. 317732) - Vervanging van 118
lichtpunten door LED-armaturen: € 53.446,33 (excl, btw medecontractant).
GOEDGEKEURD
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Sint-Stefanus en
Theodoricus 57.496,99 43.032,43

0 0

Sint-Antonius Abt 13.283,24 6.673,25 0 0

Sint-Arnoldus 33.535.00 25.493,77 0 0

SintMattheus 1 1 .167,00 9.584,98 0 0

Sint-Theresia van
het Kind Jezus 20.429.36 20.162.59 0 0

214.181.59 148.077,29 0 0



EN Beknopt verslag gemeenteraad

Punt 4. Toerisme
Goedkeuring toekennen van een investeringstoelage voor het plaatsen van een picknickkast waarin
picknickmanden met o.a. Anzegemse streekproducten aan de toerist ter beschikking worden
gesteld en dit ter verrijking van de Zachte Ring

Er wordt voorgesteld om een investeringstoelage toe te kennen ten bedrage van 1500 euro voor het
ontwikkelen en plaatsen van een picknickkast langs de Zachte Ring waarin picknickmanden met o.a.

Anzegemse streekproducten aan de toerist ter beschikking kunnen worden gesteld. De toeristische dienst
wenst dit samenwerkingsproject tussen Anzegemse ambassadeurs te ondersteunen en doet voor de
praktische coórdinatie en uitwerking van dit initiatief een beroep op de Sterhoekhoeve. Westtoer is dit
project eveneens bijzonder genegen en zal dit ook in haar promotiekanalen opnemen.

GOEDGEKEURD

Punt 5. Stedenbouw en ruimteliike ordenino
Herontwikkeling site De Voerman: goedkeuring overeenkomst tussen Anzegem en Leiedal.

Leiedal herontwikkelt op vraag van de Gemeente, de oude site van het betonbedrijf Douterloigne. Het
projectgebied is circa 4,8 hectare groot en is gelegen aan de Vichtesteenweg in Anzegem, ten
noordwesten van het centrum van Anzegem. Voor deze site is een ruimtelijke uitvoeringsplan in opmaak,
waarbij een deel wordt voorzien voor wonen, een deel voor bedrijvigheid en een deel voor groene ruimte.

De Gemeente en Leiedal wensen een aantal afspraken te regelen, onder meer met betrekking tot de
coórdinatie van de infrastructuurwerken, het bedrijventerreinmanagement, de selectie van de bedrijven
die zich op de site wensen te vestigen, de solidariteitsbijdrage, ... .

Deze en andere afspraken worden in deze realisatieovereenkomst vastgelegd en ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.

6ECDGEIígU B T)

Punt 6. Jeuod
Vaststel len reglement speelstraten

De Jeugddienst wil de kinderen meer buiten zien spelen en hen genoeg ruimte aanbieden om dit te kunnen
doen. De voorbije jaren werden verschillende speelstraten georganiseerd.. Dit houdt in dat een stuk van
een straat afgezet wordt zodat kinderen daar naar hartenlust kunnen spelen. Het goed te keuren reglement
kan u vinden in bijlage.

De gemeenteraad keurt het reglement voor occasionele speelstraten goed. Dit reglement omvat alle regels
en afspraken omtrent het aanvragen van een speelstraat. Speelstraten werden in 20í 3 als proefproject

opgestart. Af en toe komt er een aanvraag binnen. De Jeugddienst hoopt in de toekomst meer aanvragen
binnen te krijgen en vindt het noodzakelijk dat er een reglement goedgekeurd wordt door de gemeenteraad.

lndien mensen vragen om van hun straat een permanente speelstraat te maken, moet er toestemming
gevraagd worden aan het ministerie voor Verkeer, vandaar dat het hier enkel over occasionele speelstraten
gaat.

GOEDGEKEURD
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Punt. 7. lnternationale solidariteit
Reglement subsidiëring van projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking. goedkeuren opheffen reglement dd. 8 november 2011 met onmiddellijke ingang. goedkeuren vernieuwd reglement met onmiddellijke ingang

Het gemeentebestuur heeft in de meerjarenplanning een actie opgenomen m.b.t. het ondersteunen van
kleinschalige projecten in het Zuiden, waarbij inwoners van onze gemeente betrokken zijn..(4de pijlers)
en dit door middel van een toelage.
Om deze toelage te kunnen verkrijgen werd destijds een reglement opgesteld met vooruvaarden en
criteria waaraan de aanvraag moet voldoen.
Het huidige reglement inzake subsidiëring van projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking
dateert van 8 november 2011.
De voorbije jaren werd het reglement getoetst aan de praktijk. Na evaluatie dringen zich echter een
aantal bijsturingen op onder andere inzake de definiëring van de aanvrager van het project, de vereiste
tegemoetkoming aan de oplijsting van de social development goals, de aanpak inzake uitbetaling, de
toepassing van de puntenverdeling.
Het herwerkte reglement wordt daarom, op aangeven van de wereldraad, ter goedkeuring voorgelegd.
GOEDGEKEURD

Punt 8. Personeel
8.1. Goedkeuren geihtegreerd organogram m.i.v. í januari2019 (incl.personeelsformatie)
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (publicatie 21 februari 201B) betekent een
omwenteling voor zowel gemeente als OCMW. Er werden al vele stappen genomen om zich voor te
bereiden op de volledige inwerkingtreding van dit decreet. Zo is er een gemeenschappelijk algemeen en
financieel directeur en worden de ondersteunende diensten gezamenlijk ingezet voor beide entiteiten.

Artikel 161 . van het decreet lokaal bestuur stelt dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk
welzijn een gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn vaststelt.

Dit artikel wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2019. De raad kan daarom het voorliggende organogram zoals
in bijlage goedkeuren. Deze kwam tot stand door een werkgroep, werd besproken in het MAT (23 mei
2018) en werd voorgelegd aan HOC-BOC op 20 juni 20í8. Ook de formatie van beide entiteiten werd
mee aangepast. Dit werkdocument (niet langer verplicht) geeft een duidelijk overzicht van alle functies. ln
de formatie zijn volgende aanpassingen gedaan:

gemeente
organieke formatie

. de algemeen en financieel directeur worden op de formatie van de gemeente geplaatst
gezien de wettelijke verplichting hiertoe. De nieuwe benaming wordt toegepast

o Enkele functies (ondersteunende diensten) zijn gezamenlijk voor beide entiteiten
o Nieuwe benamingen van functies naar aanleiding van organogram sociaal huis
o Administratief medewerker toerisme en sport wordt een uitdovende functie die

geblokkeerd is. De functie van animator vrije tijd wordt in de plaats gesteld wanneer de
oude functie niet meer ingevuld wordt. deze nieuwe functie voldoet beter aan de
verwachtingen die gesteld worden aan de medewerker.
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. De vroegere benaming van bediende en assistenlbediende BKO wordt aangepast
gezien de functiebenaming niet duidelijk stelt wat de functie inhoudt. De nieuwe namen
zijn begeleid(st)er en assistent-begeleid(st)er BKO

o De cluster Omgevingsontwikkeling wordt Omgeving en Noodplanning
. Recyclageparkwachter wordt de nieuwe benaming voor containerparkwachter
. De functies op project- of tijdelijke basis werden toegevoegd buiten het organogram

uitdovende formatie
r De uitdovende functie van administr,atief medewerker bijfinanciën werd geschrapt

wegens pensionering titularis
. De oude benaming interne zaken werd aangepast naar P&O
. Administratief medewerker toerisme en sport wordt een uitdovende functie die

geblokkeerd is. De functie van animator vrije tijd wordt in de plaats gesteld wanneer de

oude functie niet meer ingevuld wordt.
r De uitdovende functie van technicus specialist groenbeheer mag verwijderd worden

gezien er een invulling is van de functie ploegbaas Groendienst
o De uitdovende functie van milieuambtenaar mag verwijderd worden gezien de invulling

bij om gevingsdeskundige
OCMW

o de secretaris en financieel beheerder verdwijnen van de formatie van het OCMW en

worden met hun nieuwe benaming toegevoegd aan de formatie van de gemeente
. Nieuwe benamingen van functies naar aanleiding van organogram sociaal huis (bv

clusterhoofd, coórdinator,... )
. Een halftijds maatschappelijk werker wordt voorzien op projectbasis om in te zetten in het

project kinderarmoede. De aanwervingsprocedure is zo goed als afgerond.
. Een halftijds bachelor werd structureel in het leven geroepen (OCMW-raad 16 november

2017 en wordt ingezet als wijkwerkcoach{rajectbegeleider (inzet sedert eind 20í 7), dit in
samenwerking met Deerlijk. Maar deze functie werd tot op heden nog niet toegevoegd
aan de formatie.

. Een aantal administratieve functies worden ter beschikking gesteld van de gezamenlijke
ondersteu nende diensten

De functie van maatschappelijk werker kinderarmoede werd voorzien op projectbasis, dit om

heel snel tegemoet te kunnen komen aan recent gedetecteerde noden die zich maatschappelijk
manifesteren maar waaraan op heden niet kan worden tegemoetgekomen met de huidige
personeelsbezetting binnen de sociale dienst. De inzet op structurele en blijvende basis werd op

dit moment in de legislatuur bewust vermeden om de volgende beleidsperiode niet financieel te

belasten.

Het is immers de bedoeling het organogram en de formatie in het begin van de volgende
legislatuur opnieuw te herwerken rekening houdende met de beleidsvisie van de volgende
bestuursploeg en op basis van de omgevingsanalyse die thans in opmaak is. lndien de
problematiek van kinderarmoede een structureel kenmerk krijgt, kan deze functie als dusdanig
opgenomen worden in de formatie en financieel ingecalculeerd worden in het meerjarenplan
2020-2025.

Bepaalde nieuwe functies werden voorzien op project- en/of tijdelijke basis, dit om tegemoet te komen
aan de noden die binnen de diensten leven en/of om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen
beantwoorden. De inzet op structurele en blijvende basis werd bewust vermeden om de volgende
legislatuur niet nodeloos financieel te belasten. Het is immers de bedoeling het organogram en de
formatie in het begin van de volgende legislatuur opnieuw te herwerken rekening houdende met de

accenten die de volgende bestuursploeg wenst te leggen.
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8.2. Goedkeuren wijziging rechtspositieregeling - bijlagen I en 3.
lngevolge de goedkeuring van de formatie en organogram, dienen ook de aanwervingsvoorwaarden voor
de nieuwe functies voorzien te worden in bijlage 1 en de samenstelling selectiecommissie en
examenprogramma in bijlage 3 van de rechtspositieregeling. Het betreft meer bepaald volgende functies:. Animator vrije tijd. ICT- en G|S-medewerker
Bijlage í en 3 behandelen respectievelijk de specifieke aanwervingsvoorwaarden en de
selectiecomm issie en - examenprogramma.
ln bijlage 1 en 3 werden de oude benamingen van financieel beheerder en secretaris vervangen naar
aa4leiding van het decreet lokaal bestuur. Ook daar waar functies een nieuwe benaming kregen in de
formatie, werd een technische wijziging aangebracht in de bijlagen 1 en 3.
GOEDGEKEURD

Punt 9. Sociale Zaken
Goedkeuren gewijzigde statuten W1 3.
Op 3 februari 2015 ging de gemeenteraad over tot de goedkeuring van het OCMW-besluit van 15
januari 2015 strekkende tot:

. de oprichting van een OCMW-vereniging genaamd "Wí3" overeenkomstig titelVlll,
hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet samen met de OCMW's van de gemeenten
Avelgem, Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-
Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem en met het Centrum voor
Algemeen Welzijnswerk Zuid-West-Vlaanderen, met als doel het voeren van een
gestructureerd en onderbouwd gezamenlijk sociaal-, zotg- en welzijnsbeleid voor de
regio,

r het inbrengen van een jaarlijkse bijdrage van 0,5 euro per inwoner, jaarlijks aan te
passen aan de index van de consumptieprijzen,

. de goedkeuring van de ontwerp-statuten

Het decreet over het lokaal bestuur dat recent goedgekeurd werd, impliceert een hervorming van
de huidige OCMW-verenigingen zoals W13 en dit vanaf l januari 20í 9.
Er is geen inhoudelijke impact op de werking van W13 maar de statuten van de vzw moeten wel
aangepast worden om in overeenstemming te zijn met het nieuwe decreet.
Omdat er geen sprake is van een verzwaring van de verplichtingen of een vermindering van de
rechten van de deelgenoten, is een voorafgaande instemming van alle deelgenoten niet nodig. Er
werd wel beslist om de statutenwijziging ter kennisname voor te leggen vooraleer de algemene
vergadering van Wí 3 op 29 juni a.s. samenkomt.
Het komt de gemeenteraad toe om de gewijzigde statuten goed te keuren. lnformatie hieromtrent
werd ook verstrekt door de directeur van W13 op 25 april l.l. (een half uurtje voor aanvang van de
gemeenteraad).

GOEDGEKEURD

Mededelinoen.. Aanwezigheid korpschef op GR van 4 september. Voorstelling resultaten Droom je Anzegem
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Vraoen van raadsleden.
í. ls er een raadpleging van de wijkbewoners Borreberg voorzien inzake het voorgenomen
éénrichtingsverkeer op één van de 2 toegangswegen naar de wijk?
2. Welk gevolg geeft het College aan de vraag van de schooldirecties inzake de parkeerstroken in
de Kerkstraat?
3. Zoutgebruik voor onkruidbestrijding heeft nefaste gevolgen
4. Aanleg speeltoestellen verkaveling Hyboma
5. Klachten op het containerpark Anzegem
6. Aanvraag installatie bijkomende bushalte in Kerkstraat
7. BouwoveÉreding op residentie Coutreel- geen reactie van Mijn Huis
8. Milieu effecten rappoÉ omleidingsweg werd stilgelegd.

Namens gemeenteraad

Titeca
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