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De raad heeft het bedrag van 25.000 euro voor het begrip ‘dagelijks bestuur’ goedgekeurd 
met 17 stemmen voor van de leden van de fracties CD&V, sp.a, NVA en 4 stemmen tegen 
van de leden van de fractie gemeentebelangen. 
De raad heeft de opheffing van volgende reglementen goedgekeurd met eenparigheid van 
stemmen: 

Gemeenteraadszitting 23 december 2013 
 
 
Bestuur 
Het verslag van de zitting van 25 november werd unaniem goedgekeurd. 
De raad heeft akte genomen van het ontslag ingediend door OCMW-raadslid Jörgen Vande 
Velde en van de eedaflegging door de opvolger, de heer Dirk Lottin. 
Naar aanleiding van de herstructurering binnen de VDAB en de opstart van een 
Werkwinkelpunt in Avelgem, heeft de raad het nieuwe afsprakenkader tussen het 
gemeentebestuur, het OCMW-bestuur en de VDAB, unaniem goedgekeurd. 
 
 
Financiën 
De raad heeft de meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW en het budget 2014 van het 
OCMW met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
De raad heeft het meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente en het budget 2014 van de 
gemeente goedgekeurd met 17 stemmen voor van de leden van de facties CD&V, sp.a, NVA 
en 4 stemmen tegen van de leden van de fractie gemeentebelangen. 

- retributiereglement voor de bedeling van compostvaten 
- retributiereglement op de bedeling van rattenvergif 
- reglement voor de betoelaging van het onderhoud en de aanleg van kleine 

landschapselementen 
- reglement voor het toekennen van een geboortepremie 
- reglement voor betoelaging van de bouw van individuele zuiveringsinstallaties, het 

afkoppelen van septische putten en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel 
- reglement voor betoelaging van hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen 

voor woningen en lokalen van verenigingen 
De raad heeft de opheffing van het reglement voor het toekennen van een gemeentelijke 
subsidie op het inzaaien van groenbedekking goedgekeurd met 17 stemmen voor van de 
leden van de fracties CD&V, sp.a, NVA en 4 stemmen tegen van de leden van de fractie 
gemeentebelangen. 
De raad heeft de hervaststelling van het retributiereglement op het ter beschikking stellen 
van  afvalstoffenbonnen goedgekeurd met 15 stemmen voor van de leden van de fracties 
CD&V en sp.a en met 6 stemmen tegen van de leden van de fracties NVA en 
gemeentebelangen. 
De raad heeft de aanpassing van volgende reglementen goedgekeurd met eenparigheid van 
stemmen: 

- belastingreglement op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen op niet-
reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen 

- retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar 
domein voor 2014-2015-2016 

- belastingreglement op de afgifte van administratieve bescheiden 
- reglement voor betoelaging van duurzaam energieverbruik 
- reglement voor toekenning van de vergoeding voor juryleden bij aanwervings- en 

bevorderingsexamens 
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ICT 
De raad heeft met eenparigheid van stemmen volgende opdrachten goedgekeurd die 
uitgevoerd worden binnen het IT raamakkoord 2013-2017: 
- grondwerken 2° fase goedgekeurd, voor het plaatsen van een glasvezelkabel voor de 
netwerkverbinding tussen het gemeentehuis, de bibliotheek en het stationsgebouw, alsook 
het sociaal huis en de sporthal. De kostprijs bedraagt 110.782,02 euro (btw inclusief).  
- aankoop en levering van 14 desktops, 4 laptops en 1 printer voor verschillende 
gemeentelijke diensten. De kostprijs bedraagt 29.992,62 euro (btw inclusief).  
 
 
Patrimonium 
Voor de bouw van 14 koopappartementen aan de Yzerwegstraat te Avelgem, heeft de raad 
met eenparigheid van stemmen het contract recht van opstal tussen de gemeente Avelgem, 
de vzw Vlaanderen Bouwt en nv Danilith-Delmulle goedgekeurd. 
De raad heeft met eenparigheid van stemmen de akte van kosteloze grondafstand van de 
aangelegde wegenis en bijhorende groenzones in de verkaveling Achterhoek te Avelgem 
(Kerkhove), door de aannemer aan de gemeente, goedgekeurd. 
Het openbaar onderzoek met betrekking tot het afschaffen van voetweg nr. 72, gelegen 
tussen de Oedelestraat en de Raaptorfstraat, gaf geen aanleiding tot bezwaren. De raad 
heeft met eenparigheid van stemmen beslist het definitief verzoek tot afschaffing van de 
voetweg nr. 72 aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen voor te leggen. 
 
 
Jeugd en cultuur 
De raad heeft de voorgelegde nota voor de verlenging van de werking ‘Overleg Cultuur Regio 
Kortrijk’ unaniem goedgekeurd. 
 
 
Sport 
De raad heeft unaniem beslist de volledige werking van vzw Sportbeheer Avelgem, inclusief 
alle activa en passiva, lopende contracten, lopende overeenkomsten en bestaande 
reglementen, van vzw Sportbeheer Avelgem in vereffening, per 1 januari 2014 over te 
nemen. 
De raad heeft unaniem beslist de begrotingswijziging nr. 2/2013 van vzw Sportbeheer 
Avelgem in vereffening, goed te keuren. 
 
 
Brandweer 
De raad heeft unaniem beslist: 

- de aankoop van 70 kleerkastjes voor de brandweer goed te keuren. De kostprijs 
wordt geraamd op 20.000 euro. De opdracht wordt gegund bij wijze van 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

- het dienstnemingscontract van de korpsgeneesheer met ingang van 1 januari 2014 
te verlengen voor een periode van 1 jaar 

- 4 stagiair-brandweervrijwilligers met ingang van 1 januari 2014 effectief in dienst te 
nemen. 

 
 
 


