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Betreft : verslag commissie beheer en beleid – maandag 17/03/14  – sportcentrum – 19u30 
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Alex Frooninckx KB Lofthome Avelgem x x x 

Willem Dewilde Kerdavo Avelgem x v x 

Pieter Lens TC Avelgem x x v 

Chris Ghysels KVK Avelgem x v x 

Petra Depaepe No Limit Team x x x 

Kenny Vandeborre Gemeenschapsonderwijs x v x 

Lieven Seynaeve deskundige x V x 

Jean Claude Callewaert SKIBO x x x 

Piet Rommens Basisschool De Toekomst x vv 0 

Johan Verriest Karate-do Avelgem x x x 

Koen Van Steenbrugge schepen van sport x x x 

Francky Platteau diensthoofd sport x x x 

 

 

X = aanwezig / 0 = afwezig / V = verontschuldigd / Vv = vervoegen op later moment / N = nieuw 

OS = ontslag 

 

 

1. Pré-advies op het tariefreglement 
 
Gezien het belang van het hoofdagendapunt van de raad van bestuur op 21/05/14 (advies op 

het nieuwe tariefreglement) werden ook de leden van de commissie beheer en beleid naar deze 

raad van bestuur uitgenodigd. Voor dit agendapunt wordt dan ook verwezen naar het verslag 

van de raad van bestuur d.d. 21/05/14 dat ook alle commissieleden zullen ontvangen deze 

keer. 

 
2. Overlopen en goedkeuren vorig verslag d.d. 17/03/14 

 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

3. Overlopen zitting CBS en GR 
 
De diverse punten behandeld door het College van Burgemeester en Schepen (CBS) en door de 

gemeenteraad (GR) in de periode 10/03/14 tot en met 05/05/14 staan vermeld op de 

uitnodiging voor deze vergadering. De schepen van sport heeft ter zitting uitleg: 

 

• Renovatie voetbalterreinen: werd uiteindelijk gegund aan de firma Lavaert. 

 

• Aanstelling ontwerper kunstgrasterrein: werd gegund aan het studiebureau Lobelle dat 

ook het studiebureau was voor de bouw van sportzaal 2. Het studiebureau werkt 

momenteel een ontwerpplan uit dat tijdens de maand juni ter bespreking en 

aanpassing zal voorgelegd worden aan het gemeentebestuur, de sportraadvoorzitter en 

hoofdgebruiker KVK Avelgem. 
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• Het CBS heeft acte genomen van de volledige stopzetting van de activiteiten van de 

Stella Ripa Boys. Deze vereniging is dan ook sedert het CBS van 10/03/14 niet meer 

erkend door het gemeentebestuur. 

 

• Het CBS heeft haar goedkeuring verleent aan de offertes voor de volledige op-punt-

stelling van de elektrische voorzieningen in het sportcentrum. De uitvoering van deze 

werken loopt in haar eindfase. Binnen korte termijn kunnen de herkeuringen van de 

diverse elektrische voorzieningen in het sportcentrum aangevraagd worden. 

 

• Het CBS heeft haar goedkeuring verleent aan de organisatie van het BEACHFEST door 

de sportdienst en de dienst ‘Jeugd en Cultuur’. Het BEACHFEST is de afsluiter van het 

schooljaar voor het secundair onderwijs op 20 juni en gaat door op het 

evenemententerrein. Naast beachvolley wordt er ook bumperball aangeboden. De 

muzikale omlijsting is in handen van jeugdhuis KRAK alsook de after-party. 

 

• Het gemeentebestuur sluit zich aan bij de adviezen 2014-02 en 2014-03 van de 

sportraad (zie verslag raad van bestuur d.d. 21/05/14). 

 

• De gemeenteraad keurde het jaarverslag en de jaarrekening van de interlokale 

vereniging ‘Burensportdienst’ goed. De Burensportdienst is een samenwerkingsverband 

tussen 8 gemeentelijke sportdiensten uit de regio. 

 

• Het gemeentebestuur keurde de prestatiestaten van de sportmonitoren van het 2de 

trimester en de paasvakantie goed en stelde ook de sportmonitoren voor het 3de 

trimester aan. 

 

• Het gemeentebestuur stelde de firma Perdaen (de firma die instond voor de jaarlijkse 

heraanleg van de tennisterreinen) in gebreke op basis van laattijdige en gebrekkige 

uitvoering van de opdracht.  

 

Het gemeentebestuur: 

o beëindigde het contract met de firma Perdaen. De jaarlijkse heraanleg was 

gegund zowel voor 2014, als voor 2015 en 2016 aan deze firma maar door het 

stopzetten van het contract mag deze firma de opdracht niet meer uitvoeren in 

2015 en in 2016; 

o Zal deze firma niet meer aanschrijven voor het uitvoeren van dergelijke 

opdrachten in de toekomst; 

o Heeft de terreinen laten in orde stellen door een ander zelfstandig aannemer 

(Chris Verschaeve) en heeft de kosten voor deze werken in mindering gebracht 

van de factuur van de firma Perdaen. Daarenboven heeft het gemeentebestuur 

10% ingehouden op de factuur van de firma Perdaen wegens laattijdig 

uitvoeren van de opdracht. 

 

De firma Perdaen heeft ondertussen aangetekend laten weten dat zij hiermee niet 

akkoord gaat. De bal ligt echter in het kamp van deze firma om desgevallend stappen 

te ondernemen tegen het gemeentebestuur. 

 

• Het gemeentebestuur stelde de tarieven vast voor de zomersportkampen en voor de 

seniorensportdag. 

 

4. Accommodatie en uitrusting 
 
a. Site Outrijve: 

 
Het gemeentebestuur legde in haar meerjarenplanning 2014-2019 de opwaardering van de 

vrijetijdssite Outrijve vast als een prioritaire doelstelling en legde hiervoor een budget vast 

van 200.000,00 euro. Het gemeentebestuur wenst hierbij optimaal rekening te houden met 

de wensen en verzuchtingen van alle betrokkenen bij het verder ontwikkelen van deze 

vrijetijdssite. Daarom organiseerde het gemeentebestuur op 23 april een bijeenkomst met 

de diverse gebruikers om via een vraagronde te peilen naar hun wensen en verzuchtingen. 

In een latere fase zullen ook de buurtbewoners betrokken worden bij dit overleg. 
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Ook de sportraad is vertegenwoordigd in dit overleg via de sportraadvoorzitter enerzijds en 

Chris Ghysels, afgevaardigd namens KVK Avelgem en tevens lid van de raad van bestuur 

van de sportraad anderzijds. 

 

Tijdens dit eerste overleg bleek dat alle gebruikers voorstander zijn van een gecombineerd 

gebruik van deze site zowel door sportverenigingen als door jeugdverenigingen en –

werkingen alsook door culturele verenigingen. Een exclusieve site voor jeugd of een 

exclusieve site voor sport bleek geen uitdrukkelijke wens te zijn.  

 

De diverse verzuchtingen van alle gebruikers werden geïnventariseerd en zullen verder 

ambtelijk verwerkt worden om uiteindelijk tot een voorstel te komen dat zal 

teruggekoppeld worden naar de diverse gebruikers. 

 

b. Elektrische werken 

 

Zie dagordepunt 3 

 

c. Sanitaire werken (vervanging van de toevoerleidingen en eindpunten van de douches in het 

sportcentrum) 

 

De omschrijving van de uit te voeren werken en de daaraan gekoppelde raming is volledig 

uitgewerkt. Het totale project wordt op 40.000 euro geraamd.  

 

Binnen de meerjarenbegroting is 100.000 euro voorzien voor de volledige op-punt-stelling 

van de sportaccommodatie in het sportcentrum. Dit bedrag moet ondermeer worden 

aangewend voor: 

• De op-punt-stelling van de elektrische installaties 

• De op-punt-stelling van de sanitaire installaties 

• De dakdichting 

• …. 

 

Voor 2014 staat 30.000 euro (van de totale 100.000 euro) ingeschreven in de begroting. 

Gezien reeds een deel van dit bedrag gebruikt is voor de op-punt-stelling van de 

elektrische installaties en gezien de raming voor de op-punt-stelling van de sanitaire 

installaties 40.000 euro bedraagt, zal een budgetwijziging nodig zijn. Schepen van sport 

en financiën Koen en diensthoofd sport Francky zullen samen kijken welke ‘financiële 

verschuivingen’ nodig zijn zodat de uitvoering van de sanitaire werken toch dit jaar kan 

gerealiseerd worden. 

 

d. Kunstgrasterrein: zie dagordepunt 3. 

 

e. Renovatie voetbalterreinen: Zie dagordepunt 3. 

 

f. Renovatie tennisterreinen: Zie dagordepunt 3. 

 
5. Bezettingsontwerp voor sporthal seizoen 2014-2015 

 
De sporthalbezetting voor het seizoen 2014-2015 werd tijdens een overleg met de groot-

gebruikers (damesvolleybalclub Kerdavo, basketbalclub KB Lofthome en tennisschool Avelgem) 

in elkaar gepuzzeld. Dit ontwerp werd doorgestuurd naar deze clubs ter nazicht en aftoetsing 

binnen hun vereniging. Bedoeling is de bezetting voor wat betreft deze clubs rond te hebben 

tegen eind mei, zodat de 2de fase (invulling met recreatieve activiteiten van de sportdienst + 

invulling met activiteiten van de ‘kleinere gebruikers’) kan gefinaliseerd worden. 

 

6. Varia en rondvraag 
 

Geen. 

 

 

 

Verslaggever: Francky Platteau, diensthoofd sport 

 


