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Gemeenteraadszitting van 1 juni 2015 
 
 
Bestuur 
De raad keurde het verslag van de zitting van 27 april 2015 unaniem goed. 

 
Intercommunales 
De Raad heeft unaniem de agenda van de algemene vergadering van De Watergroep, Gas-
elwest en Figga goedgekeurd. 
Volgende personen werden aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen en hun stem-
gedrag af te stemmen op de beslissing genomen in zitting van de gemeenteraad: 

 

- raadslid Lieve Kindts als effectief stemgerechtigde vertegenwoordiger en raadslid 
Koen Byls, als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 
De Watergroep op 5 juni 2015 

- de vertegenwoordigers voor Gaselwest en Figga werden door de gemeenteraad in 
zitting van 28 januari 2013 aangesteld voor de periode 2013-2018. 

 

Financiën 
De raad heeft kennis genomen van de rapportage over het dienstjaar 2014, opgelegd door 
het gemeentedecreet. 
 
De raad heeft de jaarrekening, de beleidsnota, financiële nota en samenvatting van de alge-
mene rekening van het dienstjaar 2014, unaniem vastgesteld. 
 

De raad heeft unaniem beslist niet in te tekenen op de kapitaalsverhoging van Publi-T en 

stelt aan Figga voor dat de beschikbare middelen teruggestort worden naar de gemeente, 
zodat daarmee echt gemeentelijke investeringen kunnen gefinancierd worden. 
 
De dienstjaarrekeningen 2014, voorgelegd door de vier kerkbesturen, werden als volgt gead-
viseerd: 
 

Sint-Martinus Avelgem 
gunstig met 15 stemmen voor van de leden van de fracties CD&V, sp.a en raadsleden  
Jan Kempinaire en Stijn Decraene van de fractie Gemeentebelangen en met 4 onthoudin-
gen van de leden van de fractie N-VA en raadsleden Jules Lampole en Valtin Demuynck 
van de fractie Gemeentebelangen 
 

Sint-Amandus Kerkhove 
gunstig met 16 stemmen voor van de leden van de fracties CD&V, sp.a en raadsleden 
Jan Kempinaire, Stijn Decraene en Jules Lampole van de fractie Gemeentebelangen en 

met 3 onthoudingen van de leden van de fractie N-VA en raadslid Valtin Demuynck van 
de fractie Gemeentebelangen 
 
Sint- Petrus Outrijve 

gunstig met 15 stemmen voor van de leden van de fracties CD&V, sp.a en raadsleden 
Jan Kempinaire en Stijn Decraene van de fractie Gemeentebelangen en met 4 onthoudin-
gen van de leden van de fractie N-VA en van raadsleden Jules Lampole en Valtin 
Demuynck van de fractie Gemeentebelangen 
 
O.-L.-V.-Geboorte Waarmaarde 
gunstig met 16 stemmen voor van de leden van de fracties CD&V, sp.a en raadsleden 

Jan Kempinaire, Stijn Decraene en Jules Lampole van de fractie Gemeentebelangen en 
met 3 onthoudingen van de leden van de fractie N-VA en raadslid Valtin Demuynck van 
de fractie Gemeentebelangen 

 

Sport 
De raad heeft met eenparigheid van stemmen het aangepaste reglement ter verdeling van 
de door de gemeente toe te kennen toelagen aan sportverenigingen goedgekeurd. 
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