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Gemeenteraadszitting van 28 april 2014 

 

Bestuur 

Het verslag van de zitting van 31 maart 2014 werd unaniem goedgekeurd. 

 

Intercommunales 

De Raad heeft unaniem de agenda van de intercommunales goedgekeurd, evenals de voor-

gestelde statutenwijziging van IMOG, Leiedal en Psilon. 

Aansluitend werden volgende personen aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen en 

hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in zitting van de gemeenteraad: 

• raadslid Sandra Platteau als effectief vertegenwoordiger en raadslid Severine Vandamme 

als plaatsvervanger voor de algemene vergadering van IMOG op 20 mei 2014; 

• schepen Annicq Verschuere als effectief vertegenwoordiger en schepen Tom Beunens als 

plaatsvervanger, voor de algemene vergadering van WIV op 20 mei 2014; 

• raadslid Severine Vandamme als effectief vertegenwoordiger en raadslid Sandra Platteau 

als plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Leiedal op 27 mei 2014; 

• raadslid Frank Supply als effectief vertegenwoordiger en raadslid Lieve Kindts als plaats-

vervanger voor de algemene vergadering van Psilon op 19 juni 2014; 

• raadslid Lieve Kindts, als effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen 

van vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen en de vzw Constructief; 

• De Raad heeft unaniem beslist om exclusief en uitsluitend een beroep te doen op Leie-

dal, voor alle diensten vermeld op het nieuw voorstel van lijst van exclusieve dienstver-

lening voor de beleidsperiode 2014-2019, met uitzondering van het onderdeel ‘Metho-

dieken diensten- en organisatieoptimalisatie’.  

 

Sociale Zaken 

De Raad heeft met eenparigheid van stemmen het reglement, tot toekenning van een ge-

meentelijke incontinentietoelage, goedgekeurd. 

 

Jeugd en Cultuur 

 

De raad heeft met eenparigheid van stemmen goedkeuring verleend aan de overeenkomst af 

te sluiten tussen de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Avelgem, tot voortzetting 

van de aansluiting van de openbare bibliotheek op het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS).   

 

Brandweer 

De raad heeft unaniem de engagementsverklaring goedgekeurd, ter uitvoering van het mas-

terplan Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV).   
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