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Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2015 
 
Samenstelling gemeenteraad 

De raad heeft kennis genomen van: 
 Het ontslag aangeboden door de heer Lieven Declercq als gemeenteraadslid 
 Het onderzoek van de geloofsbrieven en de eedaflegging van de heer Jörgli Maes als 

opvolger 
De raad heeft de hersamenstelling van de rangorde van de raadsleden vastgesteld. 
 

Bestuur: 

De raad keurde het verslag van de zitting van 28 september 2015 unaniem goed. 
 
De raad heeft de agenda van de buitengewone algemene vergadering - oorspronkelijk voor-
zien op 19 oktober 2015 en opnieuw samengeroepen op 10 december 2015 - alsook de voor-
gestelde statutenwijziging van de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard Zwevegem, 
eenparig goedgekeurd. 

 
De raad heeft de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 22 oktober 2015 
en de voorgestelde statutenwijziging van de sociale huisvestingsmaatschappij Zuid-West-
Vlaamse Kortrijk, eenparig goedgekeurd. 
 
De raad heeft de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 26 november 
2015 en de voorgestelde statutenwijziging van de sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huis 

Harelbeke, eenparig goedgekeurd. 

 
De raad heeft met eenparigheid van stemmen zijn goedkeuring gehecht aan de agendapun-
ten en de voorgestelde statutenwijziging van de buitengewone algemene vergadering van 
Gaselwest op 17 december 2015. 
 
Financiën 

De raad heeft de voorgelegde budgetwijziging nr. 1, dienstjaar 2015, unaniem goedgekeurd. 
 
Openbare werken 
De raad keurde unaniem het bijzonder bestek en de kostenraming ten bedrage van 70.000 
euro goed, voor het verwijderen van alle grafzerken einde concessie, op alle begraafplaatsen 
van Avelgem. Voorafgaandelijk aan deze beslissing werd op deze graven gedurende een 

ruime periode een individuele aanplakking gedaan ten aanzien van de nabestaanden van de 
overledenen. 
 

Sociale Zaken 
De raad heeft unaniem beslist W13, President Kennedylaan 12A, 8500 Kortrijk, vanuit de ge-
meente Avelgem voor te dragen als Energiehuis voor het Vlaams Gewest met ingang van 1 
januari 2016. De samenwerkingsovereenkomst, af te sluiten tussen W13, de gemeente Avel-

gem en het OCMW Avelgem betreffende de Vlaamse energielening werd goedgekeurd.  
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