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• raadslid Severine Vandamme als effectief vertegenwoordiger en raadslid Sandra 
Platteau als plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van 
Leiedal op 10 december 2013; 

Gemeenteraadszitting van 25 november 2013 
 
Bestuur 
Het verslag van de voorgaande zitting werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
Intercommunales 
De Raad heeft unaniem de agenda van de intercommunales goedgekeurd, evenals de 
statutenwijziging van Gaselwest. Aansluitend werden volgende personen aangeduid om de 
gemeente te vertegenwoordigen en hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing 
genomen in zitting van de gemeenteraad: 

• schepen Annicq Verschuere als effectief vertegenwoordiger en schepen Tom 
Beunens als plaatsvervanger, voor de buitengewone algemene vergadering van 
WIV op 17 december 2013; 

• raadslid Sandra Platteau als effectief vertegenwoordiger en raadslid Severine 
Vandamme als plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van 
IMOG op 17 december 2013; 

• raadslid Frank Supply als effectief vertegenwoordiger en raadslid Lieve Kindts als 
plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van Psilon op 17 
december 2013; 

• schepen Koen Van Steenbrugge als effectief vertegenwoordiger en burgemeester 
Lieven Vantieghem als plaatsvervanger, voor de buitengewone algemene 
vergadering van Figga op 18 december 2013; 

• schepen Koen Van Steenbrugge werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger 
voor de bekkenvergadering van het Bekken van de Bovenschelde; 

• de raad heeft eveneens de samenwerkingsovereenkomst betreffende de 
regionale toeristisch-recreatieve werking 2014-2019, af te sluiten tussen 
Westtoer en de gemeente Avelgem, unaniem goedgekeurd. 

 
Personeel 
De raad heeft het voorstel, waarin bepaald wordt op welke wijze feestdagen die in 2014 
samenvallen met een vrije weekdag, door het personeel kunnen gecompenseerd worden, 
met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
De bijgewerkte versie van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel en de 
deontologische code voor de personeelsleden van de gemeente Avelgem werden met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
Financiën 
De raad heeft kennis genomen van de budgetwijziging 1/2012 voor het exploitatie- en 
investeringsbudget, vastgesteld door de raad van het OCMW in zitting van 23 oktober 2013. 
De budgetwijziging 2/2013van de gemeente werd goedgekeurd met 16 stemmen voor van 
de leden van de fracties CD&V, sp.a en N-VA en 4 onthoudingen van de leden van de fractie 
Gemeentebelangen. 
De Raad heeft de meerjarenplannen 2014-2019 van de kerkfabrieken Sint-Martinus 
Avelgem, Sint-Amandus Kerkhove, Sint-Petrus Outrijve en O.L.V.-Geboorte Waarmaarde, 
goedgekeurd met 14 stemmen voor van de leden van de fracties CD&V en sp.a, 4 stemmen 
tegen van de leden van de fractie Gemeentebelangen en 2 onthoudingen van de leden van 
de fractie N-VA; 
De Raad heeft met 14 stemmen voor van de leden van de fracties CD&V en sp.a, 4 stemmen 
tegen van de leden van de fractie Gemeentebelangen en 2 onthoudingen van de leden van 
de fractie N-VA kennis genomen van de budgetten 2014 van de kerkfabrieken Sint-Martinus 
Avelgem, Sint-Petrus Outrijve, Sint-Amandus Kerkhove en O.L.V.-Geboorte Waarmaarde,  
zoals vastgesteld door de respectievelijke kerkraden. 
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Mobiliteit 
De Raad heeft met eenparigheid van stemmen een aanvullend gemeentelijk reglement op de 
politie van het wegverkeer goedgekeurd voor het opheffen van de zone met beperkte 
parkeertijd (blauwe zone) in de Stationsstraat en voor het invoeren van de zone met 
beperkte parkeertijd op de parking ter hoogte van het gemeentehuis. 
 
Patrimonium 
De raad heeft met eenparigheid van stemmen volgende akten goedgekeurd, voor verkoop en 
aankoop van grond nabij de Oudenaardsesteenweg 68, teneinde de rooilijn op die plaats 
recht te trekken, met het oog op de realisatie van een bouwproject: 

• de akte van verkoop van twee perceeltjes grond met een oppervlakte van samen 
+ 8m², door de gemeente aan de kerkfabriek St.--Martinus Avelgem, voor de 
prijs van 1.200 euro en  

• de akte van aankoop van een perceeltje met een oppervlakte van + 0,3m², door 
dezelfde kerkfabriek aan de gemeente, zonder beding van prijs, om deze 
oppervlakte op te nemen in het openbaar domein. 

De raad heeft met eenparigheid van stemmen principieel beslist de procedure voor het 
afschaffen van de voetweg nr. 72, gelegen tussen de Oedelestraat en de Raaptorfstraat te 
Avelgem, op te starten. Het College werd gelast met het uitschrijven van een openbaar 
onderzoek. 
 
Burgerzaken, openbare werken en jeugd en cultuur 
De raad heeft unaniem het volgende goedgekeurd 

• het bijzonder bestek en de raming ten bedrage van 25.000 euro voor de 
aanpassing van de burelen in de dienst burgerzaken. De opdracht wordt gegund 
via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 

• het addendum, aan het in zitting van 30 september 2013 goedgekeurd 
projectcontract afgesloten tussen de gemeente Avelgem en Gaselwest, m.b.t. de 
meerwerken ten bedragen 5.099,18 euro voor het leveren en plaatsen van 
elektrische voorzieningen voor de kerstverlichting in centrum Avelgem; 

• het bijzonder bestek en de raming ten bedrage van 19.500 euro voor de levering 
en plaatsing van speeltoestellen voor het speelterrein in de nieuwe verkaveling 
Achterhoek. De opdracht wordt gegund via de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 

• het bijzonder bestek en de raming ten bedrage van 3.000 euro voor de levering 
en de plaatsing van warmtewerende binnenfolie voor de voor- en zijramen van 
het ontmoetingscentrum Spikkerelle. De opdracht wordt gegund bij wijze van 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 
Brandweer 
De Raad heeft met eenparigheid van stemmen beslist 1 nieuwe stagiair-brandweervrijwilliger 
aan te stellen met ingang van 1 januari 2014 voor een stageperiode van 1 jaar en het 
vrijwillig ontslag van 1 brandweervrijwilliger te aanvaarden. 
 
 
 


