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Gemeenteraadszitting van 27 oktober 2014  
 

Bestuur 
De raad keurde het verslag van de zitting van 29 september 2014 unaniem goed. 
 
Personeel 
De raad keurde unaniem het voorstel goed, waarin uitgewerkt werd op welke wijze feestda-
gen, die in 2015 samenvallen met een vrije weekdag, door het personeel kunnen gecompen-

seerd worden. 

 
Financiën 
De raad heeft kennis genomen van de voorgelegde budgetwijziging nr.1/2014 van het 
OCMW. 
 
Stedenbouw & Huisvesting 

De raad heeft met 13 stemmen voor van de leden van de fracties CD&V en sp.a, met 4 
stemmen tegen van de leden van de fractie gemeentebelangen en met 2 onthoudingen van 
de leden van de fractie N-VA zijn goedkeuring gehecht aan de definitieve vaststelling van het 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 6-1 Ter Muncken, opgemaakt in voorbereiding van de herloka-
lisering van het gemeentelijk containerpark. 
 
Openbare werken 

De raad keurde unaniem het bijzonder bestek en de raming ten bedrage van 25.000 euro 

goed voor de aankoop van een middelgrote bestelwagen. Het college werd gelast met het 
uitschrijven van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Dit dossier werd op-
gestart ter vervanging van het dossier van de zitting van 25  augustus 2014, waarvan de 
procedure werd stopgezet. 
 
Sport 

De raad keurde met eenparigheid van stemmen het volgende goed: 
- De samenwerkingsovereenkomst, af te sluiten tussen het Rode Kruis en de gemeente Avel-
gem om een hartveilige gemeente te worden en daartoe aan een aantal belangrijke voor-
waarden te voldoen, in het bijzonder het plaatsen van 3 AED-toestellen op grondgebied van 
de gemeente.   
- het bijzonder bestek en de raming ten bedrage van 494.369,37 euro voor de aanleg van 

een kunstgrasveld binnen het voetbalstadion. Het college werd gelast met het uitschrijven 
van een open aanbesteding. 
 

Brandweer 
De raad heeft zich unaniem akkoord verklaard met de overeenkomst, betreffende het vast-
leggen van de gemeentelijke dotatie voor het dienstjaar 2015 aan de hulpverleningszone 
Fluvia, alsook met de financiële verdeelsleutel van de kosten verbonden aan de brandweer 

en de dringende medische hulpverlening, af te sluiten tussen de prezoneraad en de gemeen-
tebesturen die hiertoe behoren. 
De Raad heeft met eenparigheid van stemmen beslist 1 nieuwe stagiair-brandweervrijwilliger 
aan te stellen met ingang van 1 december 2014 voor een stageperiode van 1 jaar. Deze 
vrijwilliger heeft als enige ingetekend op de vacature en slaagde in alle lichamelijke proeven. 
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