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Gemeenteraadszitting van 25 augustus 2014  
 
 
Bestuur 
De raad heeft het verslag van de zitting van 23 juni 2014 unaniem goedgekeurd. 
De raad heeft de nieuwe statuten van Toerisme Leiestreek unaniem goedgekeurd en de aan-
stelling van raadslid Lut Deseyn als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Toe-
risme Leiestreek herbevestigd. Er werd akte genomen van het gegeven dat het mandaat van 
toegetreden lid van de Algemene vergadering werd opgeheven.  
De raad heeft unaniem beslist toe te treden tot het Charter van de Boven-Schelde en heeft 
de burgemeester gemachtigd om namens de gemeenteraad het Charter te ondertekenen. 
 
Financiën 
De raad heeft kennis genomen van de voorgelegde jaarrekening, dienstjaar 2013, van het 
OCMW. 
 
Openbare werken 
De raad heeft het bestek en de kostenraming ten bedrage van 30.000 euro btw inclusief, 
voor de aankoop van een bestelwagen, voor de dienst openbare werken en patrimonium, 
unaniem goedgekeurd. De opdracht zal gegund worden via de onderhandelingsprocedure. 
De raad keurde unaniem het bestek en de kostenraming ten bedrage van 65.000 euro btw 
inclusief goed, voor het aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van een studie voor 
en het uitvoeren van toezicht op het buitengewoon onderhoud aan de wegen op grondgebied 
Avelgem, voor de periode 2014-2017. De opdracht zal gegund worden via offerteaanvraag. 
 
Jeugd en cultuur 
De raad heeft unaniem het convenant goedgekeurd, af te sluiten tussen het gemeentebe-
stuur en jeugdhuis Krak, inzake de betoelaging van het jeugdhuis voor de periode 2014-
2019. 
 
Brandweer 
De raad heeft met eenparigheid van stemmen beslist 10 betrekkingen van brandweervrijwil-
liger vacant te verklaren, te begeven via aanwerving en 1 betrekking van korporaal vacant te 
verklaren, te begeven via bevordering. 
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