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Gemeenteraadszitting van 22 februari 2016  
 
Bestuur 

De raad keurde het verslag van de zitting van 21 december 2015 unaniem goed. 
De raad heeft unaniem beslist raadslid Steve Decru voor te dragen als nieuwe afgevaardigde 
in de raad van bestuur van Psilon, ter vervanging van voormalig raadslid Severine Vandamme. 
 
Samenstelling ocmw-raad 
De raad heeft kennis genomen van 

 het ontslag aangeboden door ocmw-raadslid Steve Decru en de eedaflegging van 

mevrouw Réjane De Paepe, als opvolger; 
 het ontslag aangeboden door ocmw-raadslid Marie Christine Deviaene en de eedaf-

legging van mevrouw Karolien Van Branteghem, als opvolger. 
 
Financiën 
De raad heeft kennis genomen van de aanpassing nr. 2 van de meerjarenplanning 2014-

2019 en van het budget dienstjaar 2016 van het OCMW. 
 
Mobiliteit 
De raad heeft met eenparigheid van stemmen een politieverordening goedgekeurd, naar 
aanleiding van de doortocht van de Ronde van Vlaanderen op zondag 3 april 2016, met het 
oog op de te nemen veiligheidsmaatregelen voor allerhande randactiviteiten. Alle activiteiten 
die plaatsvinden binnen de veiligheidszones dienden ten laatste op 3 februari aan de burge-

meester gemeld worden. 

 
Patrimonium 
De raad heeft unaniem beslist de akten van kosteloze grondafstand van wegenis en groenzo-
nes in de verkaveling Munkkouter, opgesplitst in een deel particuliere woningen en een deel 
sociale woningen, goed te keuren. Het deel behorende bij de particuliere woningen heeft een 
oppervlakte van 1ha 23 a en 35ca en werd door de verkavelaar uitgevoerd. Het deel beho-

rende bij de sociale woningen heeft een oppervlakte van 41 a 74ca en werd door de VMSW 
uitgevoerd. Deze overdracht gebeurt om reden van openbaar nut, namelijk voor inlijving in 
het openbaar domein. 
 
Sociale Zaken 
De raad heeft met eenparigheid van stemmen beslist de nieuwe overeenkomst tussen de 

Kringloopwinkel, het gemeentebestuur en het OCMW Avelgem, goed te keuren. De herzie-
ning van de samenwerkingsovereenkomst, in het kader van de uitbating van de Kringloop-
winkel te Avelgem, gaat in op 1 januari 2016 en loopt over een periode van 10 jaar. 

 
Jeugd &Cultuur 
De Raad heeft unaniem beslist het aanbestedingsdossier goed te keuren, opgemaakt voor 
het bouwen van een zaalbrug in het gemeenschapscentrum Spikkerelle, omvattende 3 loten, 

namelijk theatermechanica, elektriciteitswerken en betonzaging. 
De opdracht zal gegund worden via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De 
totale kostprijs wordt geraamd op 34.000 euro. 
De Raad heeft met eenparigheid van stemmen een subsidiereglement goedgekeurd dat tot 
doel heeft het organiseren of volgen van vorming omtrent middelengebruik, door jeugdvere-
nigingen en onderwijsinstellingen, te stimuleren. Dit reglement kadert in de campagne ‘Nie 
Mee Oes’. 

 
Sport 
Het jaarverslag, de rekening en de evaluatie over het werkjaar 2015 van de interlokale ver-
eniging Burensportdienst, werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
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