
 
Gemeente Avelgem | Kortrijkstraat 8 | B-8580 Avelgem 

T 056 65 30 30 | F 056 65 30 39 | www.avelgem.be | rek nr 091-0002077-69 
 

 
 
 
 
Gemeenteraadszitting 25 maart 2013 
 
Bestuur 
Het verslag van de voorgaande zitting werd unaniem goedgekeurd. 
De raad heeft met eenparigheid van stemmen delegatie verleend aan het college van 
burgemeester en schepenen voor opdrachten aan het comité tot aankoop, met betrekking tot 
het afhandelen van onroerende verrichtingen, dit vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 
december 2018. 
 
Financiën 
De raad heeft met 17 stemmen voor van de leden van de fracties CD&V, sp.a en 
Gemeentebelangen en 2 stemmen tegen van de leden van de fractie N-VA beslist FIGGA te 
verzoeken om niet in te tekenen op de kapitaalsverhoging van Publi-T. 
 
Adviesraden 
De raad heeft het herwerkt huishoudelijk reglement dat werd voorgelegd door de 
landbouwraad, de milieuraad, de jeugdraad, de cultuurraad en de seniorenraad met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
Patrimonium 
De vervanging van een defect airco-toestel in de bibliotheek werd met eenparigheid van 
stemmen goedgekeurd. De kostprijs wordt geraamd op 6.050 euro en de gunning van de 
opdracht zal gebeuren via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Jeugd en cultuur 
De raad heeft met eenparigheid van stemmen principieel ingestemd om toe te treden tot de 
samenaankoop van apparatuur voor geluidsmeting, georganiseerd door het provinciebestuur 
van Antwerpen. Dit initiatief werd genomenn.a.v. de nieuwe regelgeving rond geluidsnormen 
voor muziekactiviteiten, van kracht sinds 1 januari 2013. 
 
Sport 
De raad heeft unaniem beslist om verder te participeren in de Burensportdienst en daartoe 
de verlenging van de overeenkomst met statutaire draagkracht van deze interlokale 
vereniging goedgekeurd voor een nieuwe duur van 6 jaar. Schepen Koen Van Steenbrugge 
en schepen Tom Beunens werden daarbij aangeduid, respectievelijk als vertegenwoordiger 
en als plaatsvervanger in het beheerscomité van de interlokale vereniging Burensportdienst. 
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