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Gemeenteraadszitting van 24 juni 2013 
 
 
Bestuur 
Het verslag van de voorgaande zitting werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
De raad heeft unaniem beslist volgende personen aan te duiden om de gemeente te 
vertegenwoordigen voor de periode 2013-2018: 

• De heer Koen Van Steenbrugge, Schepen, als effectief vertegenwoordiger in alle 
algemene vergaderingen van de vzw ERSV; 

• Mevrouw Lieve Kindts, raadslid, als effectief vertegenwoordiger in alle algemene 
vergaderingen van de vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen; 

 
De raad heeft unaniem beslist volgende personen aan te duiden als afgevaardigden van de 
politieke fracties, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, voor de samenstelling van het 
gezamenlijk beheersorgaan van het gemeenschapscentrum Spikkerelle en de gemeentelijke 
openbare bibliotheek: 

• voor de CD&V: raadsleden Koen Byls en Lieven Declercq 
• voor de sp.a: schepen Tom Beunens 
• voor Gemeentebelangen: mevrouw Karolien Van Branteghem 
• voor de N-VA: de heerGüntherVanmaercke. 

 
 
Stedenbouw en huisvesting 
De raad heeft het ontwerpdossier (plannen, bestek en kostenraming ten bedrage van 
137.844,30 euro btw inclusief) voor het uitvoeren van de wegenis- en rioleringswerken, 
gelegen Binnenweg te Avelgem  - volledig ten laste van de bouwheer - met eenparigheid van 
stemmen goedgekeurd. 
 
 
Jeugd en cultuur 
De raad heeft unaniem beslist een nieuwe bevloering te laten plaatsen in de sanitaire 
ruimtes van Spikkerelle. Kostprijs werd geraamd op 5.043 euro. Het college werd gelast met 
het aanstellen van een aannemer via de onderhandelingsprocedure. 
De raad heeft met eenparigheid van stemmen een algemeen reglement goedgekeurd dat de 
modaliteiten bepaalt voor het inrichten van speelstraten. 
 
 
Sport 
De raad heeft unaniem beslist om de exploitatieovereenkomst, afgesloten tussen het 
gemeentebestuur en de vzw sportbeheer Avelgem, aan te passen met ingang van 1 juli 
2013. Deze aanpassing gebeurt omwille van het feit dat de vzw Sportbeheer Avelgem in 
zitting van 16 april 2013 beslist heeft om zich te ontbinden eind december van dit jaar en in 
het vooruitzicht van het terug overdragen van alle accommodatie  naar het 
gemeentebestuur. 
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