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Gemeenteraadszitting van 26 augustus 2013 
 
Bestuur 
Het verslag van de voorgaande zitting werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
Financiën 
De raad heeft kennis genomen van de voorgelegde jaarrekening, dienstjaar 2012 van het 
OCMW. 
 
Burgerzaken 
De raad heeft met eenparigheid van stemmen de overeenkomst goedgekeurd, af te sluiten 
tussen de Belgische Staat en de gemeente Avelgem, aangaande de afgifte van biometrische 
verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan 
Belgische burgers. 
 
ICT 
De raad heeft met eenparigheid van stemmen het volgende goedgekeurd: 

- de aankoop, levering en installatie van een UPS-systeem. De raming bedraagt 7.260 
euro. De gunning zal gebeuren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

- de aankoop en levering van 2 laptops en 9 desktops, voor verschillende 
gemeentelijke diensten. De raming bedraagt 17.500 euro. De opdracht wordt 
uitgevoerd binnen het IT-raamakkoord 2013-2017. 

 
Milieu 
De raad heeft met eenparigheid van stemmen beslist, het retributiereglement op het ter 
beschikkingstellen van afvalzakken te wijzigen. De nieuwe tarieven worden van kracht op 1 
januari 2014. Als overgangsmaatregel wordt een periode van 3 maanden vastgelegd. 
Aansluitend werd beslist IMOG te machtigen de gemeentelijke retributie op deze afvalzakken 
te innen en een verkoopnet te organiseren via het containerpark en handelaars. 
 
Mobiliteit 
De raad heeft met eenparigheid van stemmen de driepartijenovereenkomst, zijnde tussen 
NV Waterwegen en Zeekanaal, het Waals Gewest en de gemeente Avelgem, die zich 
verbinden tot het samen bouwen van een jaagpadbrug, goedgekeurd. 
 
Patrimonium en Openbare Werken 
De raad heeft met eenparigheid van stemmen beslist het volgende goed te keuren: 

- de akte van kosteloze overdracht van een perceeltje grond met een oppervlakte van 
1a 72ca, zijnde wegenis ter hoogte van de Knobbelstraat 39F en 39G, door de 
verkavelaar aan de gemeente; 

- het bestek voor de aankoop van een motorfrees ten behoeve van de groendienst. De 
raming bedraagt 3.000 euro. De gunning zal gebeuren via onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 

De raad heeft kennis genomen van de gewijzigde opdracht voor de vervanging van 
verouderde gasconvectoren in het gewezen stationsgebouw. De wijziging betreft het 
voorzien van een centrale verwarming. De opdracht werd via de onderhandelingsprocedure 
toegewezen voor de prijs van 12.075 euro. 
 
Jeugd en Cultuur 
De raad heeft de aankoop en levering van een klankinstallatie, ter vervanging van een buiten 
gebruik gestelde installatie, voor de gemeentelijke uitleendienst, goedgekeurd. De raming 
bedraagt 4.500 euro. De gunning zal gebeuren via onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
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