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Gemeenteraadszitting van 24 november 2014  
 
 

 
Bestuur 
De raad keurde het verslag van de zitting van 27 oktober 2014 unaniem goed. 
 
Intercommunales 

 De raad heeft unaniem zijn goedkeuring gehecht aan de aanvaarding, van het door 

de raad van bestuur van Gaselwest voorgestelde aanbod, tot overname van aandelen 

A2 van de aangesloten maatschappij Electrabel nv. 
 De raad heeft unaniem beslist niet deel te nemen aan de door de raad van bestuur 

van Gaselwest voorgestelde kapitaalverhoging. 
 De raad heeft unaniem beslist opdracht te geven aan FIGGA, om de opbrengst van 

de verkoop van haar participatie in ECS, begin januari 2015 te storten op rekening 
van het gemeentebestuur Avelgem. 

 De Raad heeft akte genomen van de agenda van de intercommunales  evenals van 
de statutenwijzigingen van Gaselwest en Figga. Aansluitend werden volgende perso-
nen aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen en hun stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in zitting van de gemeenteraad: 

- schepen Koen Van Steenbrugge als effectief vertegenwoordiger en burge-
meester Lieven Vantieghem als plaatsvervanger, voor de buitengewone al-
gemene vergadering van Figga op 10 december 2014; 

- raadslid Severine Vandamme als effectief vertegenwoordiger en raadslid 

Sandra Platteau als plaatsvervanger voor de buitengewone algemene verga-
dering van Leiedal op 11 december 2014; 

- raadslid Frank Supply als effectief vertegenwoordiger en raadslid Lieve Kindts 
als plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van Psilon 
op 11 december 2014; 

- schepen Annicq Verschuere als effectief vertegenwoordiger en schepen Tom 

Beunens als plaatsvervanger, voor de bijzondere algemene vergadering van 
WIV op 16 december 2014; 

- raadslid Sandra Platteau als effectief vertegenwoordiger en raadslid Severine 
Vandamme als plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering 
van IMOG op 16 december 2014. 

 

Financiën 
 De raad heeft enerzijds akte genomen van het verslag van de laatste Algemene Ver-

gadering van de VVV West-Vlaamse Scheldestreek vzw dd. donderdag 6 november 

2014, waarbij besloten werd de vzw VVV West-Vlaamse Scheldestreek te vereffenen 
en te ontbinden en heeft anderzijds unaniem beslist de lopende concessieovereen-
komst met Brouwerij Bavik, nu Brouwerij De Brabandere N.V., integraal goed te keu-
ren en als nieuwe contractpartij op te treden, ter vervanging van VVV West-Vlaamse 

Scheldestreek. 
 De raad keurde unaniem de budgetwijziging nr. 1/2014 van kerkfabriek Sint-

Martinus Avelgem en het budget 2015 opgesteld door de kerkfabrieken Sint-Martinus 
Avelgem, Sint-Amandus Kerkhove, Sint-Petrus Outrijve en OL.V.-Geboorte Waar-
maarde goed. 

 
Milieu en Veiligheid 

De raad heeft met eenparigheid van stemmen de ingebruikstelling van een ANPR-voertuig 
(voertuig uitgerust met een camera voor automatische nummerplaatherkenning) op grond-
gebied Avelgem, goedgekeurd. 
 

Patrimonium 
De raad heeft met eenparigheid van stemmen beslist de akte van aankoop goed te keuren, 
van de handelswoning met afhangen en grond, gelegen Doorniksesteenweg 150 te Avelgem, 
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voor de som van 108.000 euro. Het doel van de aankoop gebeurt in functie van de herin-

richting en opwaardering van de stationsomgeving.  

 
Jeugd en cultuur 
De raad heeft met eenparigheid van stemmen het herwerkte subsidiereglement voor de er-
kende Avelgemse culturele verenigingen, dat van kracht wordt op 1 januari 2015, goedge-
keurd. 

 


