VERSLAG
Gemeenteraad, zitting van maandag 25 februari 2019
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:

Stijn Decraene voorzitter
gemeenteraad;
Lut Deseyn
burgemeester;
Tom Beunens,
Jules Lampole,
Caroline Valck,
Annicq Verschuere,
Trees Vandeputte, Koen Van Steenbrugge, Koen Byls, Sandra Platteau,
Bram Van Den Bunder, Liesje Cartreul, Stefanie Christiaens, Michael Delbeke,
Kenneth Hennion, Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens, Pascal Pauwels,
Conny Rogie
gemeenteraadsleden;
David Claus
algemeen directeur
Erik Vandereecken, Paul Decoster
gemeenteraadsleden

Onder voorzitterschap van Stijn Decraene wordt de zitting geopend om 19.30 uur.

Openbare zitting
Bestuur
1.

Goedkeuring verslag - Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

De raad,
BESLIST eenparig
de notulen en het zittingsverslag van de zitting van 28 januari 2019 goed te keuren.
2.

Gemeente - Huishoudelijk reglement gemeenteraad - goedkeuring

De raad,
Gelet op artikel 38 van het decreet Lokaal Bestuur;
Overwegende dat de gemeenteraad over een huishoudelijk reglement dient te beschikken;
Overwegende dat een huishoudelijk reglement de werkingsregels van de raad vastlegt;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet lokaal bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST 14 stemmen voor (Stijn Decraene, Lut Deseyn, Tom Beunens, Jules Lampole,
Caroline Valck, Annicq Verschuere, Sandra Platteau, Liesje Cartreul,
Stefanie Christiaens, Kenneth Hennion, Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens,
Pascal Pauwels, Conny Rogie); 5 stemmen tegen (Trees Vandeputte,
Koen Van Steenbrugge, Koen Byls, Bram Van Den Bunder, Michael Delbeke)
Art.1 – Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goed te keuren.
Art.2 – Zijn beslissing van 29 april 2013 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement
van de gemeenteraad op te heffen met ingang van de datum van dit besluit.
3.

Gemeente - Indienen dossier eretitel Lieven Vantieghem - goedkeuring

De raad,
Gelet op artikel 148 van het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op artikel 53 tot en met artikel 58 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018
houdende het statuut van de lokale mandataris;
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Overwegende dat de gemeenteraad de aanvraag tot het verkrijgen van de eretitel van het ambt
van burgemeester kan indienen, met instemming van de betrokkene, bij de Vlaamse Regering;
Overwegende dat de heer Lieven Vantieghem over 24 jaar anciënniteit als burgemeester van de
gemeente Avelgem beschikt, wat de vereiste 6 jaar minimumanciënniteit voor een eretitel
overschrijdt;
Gelet op de verklaring van eer van 12 februari 2019 van de heer Lieven Vantieghem waarmee hij
instemt met het indienen van de aanvraag tot het bekomen van de eretitel;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – de aanvraag tot het verkrijgen van de eretitel van het ambt als burgemeester voor de heer
Lieven Vantieghem in te dienen bij de Vlaamse Regering.
4.

Gemeente - Beheersovereenkomst gemeente en OCMW - goedkeuring

De raad,
Gelet op artikel 41 van het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op artikel 196 § 2 houdende dat een beheersovereenkomst gesloten kan worden tussen de
gemeente en het OCMW voor het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten;
Overwegende dat de voorgelegde beheersovereenkomst opgemaakt werd met het doel om de
samenwerking tussen en de integratie van gemeente en OCMW te faciliteren en omkaderen;
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en de nog niet opgeheven bepalingen
van het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op de Organieke Wet op de OCMW’s van 8 juli 1976;
Gelet op de bespreking;
BESLIST

eenparig

Art.1 – de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW goed te keuren.
5.

Gemeente - Besluit burgemeester aanstelling overheidsdelegatie bijzonder
onderhandelingscomité - aktename

De raad,
Gelet op het besluit van 24 januari 2019 van de burgemeester betreffende de aanduiding van de
leden van de overheidsdelegatie van het bijzonder onderhandelingscomité;
Gelet op artikel 20 §1, 3° van het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de
wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel;
Gelet op artikel 21 §2 van het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet
van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel;
Overwegende dat volgens bovenvermeld Koninklijk Besluit de burgemeester bij besluit de
overheidsdelegatie van het bijzonder onderhandelingscomité aanduidt;
Overwegende dat de overheidsdelegatie in het bijzonder onderhandelingscomité bestaat uit
maximaal 7 leden, inclusief de burgemeester;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – akte te nemen van het besluit van de burgemeester.
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6.

Gemeente - Besluit burgemeester sluiten zwembad voor onbepaalde duur bekrachtiging

De raad,
Overwegende dat op woensdag 30 januari 2019 een van de twintig staalkabels die de
dakconstructie van het gemeentelijk zwembad ondersteunen, knakte;
Gelet op artikel 134ter van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – Het besluit van de burgemeester van 30 januari 2019 betreffende de sluiting van het
gemeentelijk zwembad voor onbepaalde duur te bekrachtigen.
7.

Intergemeentelijke samenwerkingen - Budget 2019 W13 - aktename

De raad,
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de algemene vergadering van W13 op 30 november 2018 het budget 2019
goedkeurde;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet lokaal bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – Akte te nemen van het budget 2019 van W13.
8.

Intergemeentelijke samenwerkingen - Goedkeuren agenda algemene vergadering op
19 maart 2019 en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger algemene vergadering, bestuurder en een bestuurder met
raadgevende stem raad van bestuur IMOG - goedkeuring

De raad in openbare zitting vergaderend,
Gelet op de aangetekende brief d.d. 25 januari 2019 van IMOG, waarbij de agenda van de algemene
vergadering van 19 maart 2019 om 19.00 uur, Kortrijksesteenweg 264 te Harelbeke wordt
toegestuurd;
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van IMOG vertegenwoordigd is door 1
afgevaardigde en 1 plaatsvervanger;
Gelet op de kandidaatstelling voor de algemene vergadering van IMOG van:

de heer Kenneth Hennion, raadslid, als effectief vertegenwoordiger

mevrouw Emmi Hanssens, raadslid, als plaatsvervanger;
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde personen respectievelijk als effectief
afgevaardigde en als plaatsvervanger aan te duiden in de algemene vergadering van IMOG;
Overwegende dat de gemeente in de raad van bestuur van IMOG vertegenwoordigd is door 1
bestuurder;
Gelet op de kandidaatstelling voor de raad van bestuur van IMOG van:

de heer Erik Vandereecken, schepen, als bestuurder;
Overwegende dat de gemeente vanaf de algemene vergadering van 19 maart 2019 tot de
algemene vergadering in mei 2020 in de raad van bestuur tevens vertegenwoordigd wordt door
een bestuurder met raadgevende stem, voorgedragen vanuit de minderheidspartijen;
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Gelet op de kandidaatstelling voor de raad van bestuur van IMOG vanaf de algemene vergadering
van 19 maart 2019 tot de algemene vergadering in mei 2020 van:

mevrouw Conny Rogie, raadslid, als bestuurder met raadgevende stem;
Overwegende dat een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger in de
algemene vergadering en dat van lid van één van de andere bestuursorganen van IMOG;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
Art.1 - De agenda van de algemene vergadering van 19 maart 2019 van IMOG als volgt goed te
keuren:

Samenstelling van het bureau

Benoeming van de nieuwe bestuurders

Vaststellen presentiegelden

Varia.
Art.2 - Volgende afgevaardigden aan te duiden voor de algemene vergadering van IMOG:

de heer Kenneth Hennion, raadslid, kennethhennion@hotmail.com, als effectief
vertegenwoordiger

mevrouw Emmi Hanssens, raadslid, emmihanssens@outlook.com, als plaatsvervanger.
Art.3 – De volgende afgevaardigde voor te dragen als bestuurder binnen de raad van bestuur van
IMOG:

de heer Erik Vandereecken, schepen, erik.vandereecken@avelgem.be.
Art.4 – De volgende afgevaardigde voor te dragen als bestuurder met raadgevende stem binnen
de raad van bestuur van IMOG vanaf de algemene vergadering van 19 maart 2019 tot de
algemene vergadering in mei 2020:

mevrouw Conny Rogie, raadslid, conny.rogie@n-va.be.
Art.5 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan IMOG toe te sturen.
9.

Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering en vertegenwoordiger
aandeelhoudersbestuur Drinkwater De Watergroep - goedkeuring

De raad in openbare zitting vergaderend,
Gelet op de brief d.d. 24 oktober 2018 van De Watergroep, betreffende de vertegenwoordiging in de
aandeelhoudersbesturen en de algemene vergadering van De Watergroep;
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van De Watergroep vertegenwoordigd
is door 1 afgevaardigde en 1 plaatsvervanger;
Gelet op de kandidaatstelling voor de algemene vergadering van De Watergroep van:

mevrouw Caroline Valck, schepen, als effectief vertegenwoordiger,

mevrouw Lut Deseyn, burgemeester, als plaatsvervanger;
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde personen respectievelijk als effectief
afgevaardigde en als plaatsvervanger aan te duiden in de algemene vergadering van De Watergroep;
Overwegende dat de gemeente in het aandeelhoudersbestuur Drinkwater van De Watergroep
vertegenwoordigd is door 1 afgevaardigde;
Gelet op de kandidaatstelling voor het aandeelhoudersbestuur drinkwater van De Watergroep van:

de heer Pascal Pauwels, raadslid;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
Art.1 - Volgende afgevaardigden aan te duiden in de algemene vergadering van De Watergroep:

mevrouw Caroline Valck, schepen, caroline.valck@avelgem.be, als effectief
vertegenwoordiger
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mevrouw Lut Deseyn, burgemeester, lut.deseyn@avelgem.be, als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
Art.2 – Volgende afgevaardigde aan te duiden in het aandeelhoudersbestuur drinkwater van De
Watergroep:

de heer Pascal Pauwels, raadslid, pascal.pauwels@gbavelgem.be.
Art.3 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan De Watergroep
(www.dewatergroep.be/aandeelhoudersbesturen2019) toe te sturen.
10. Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering Leiedal, bestuurder en
bestuurder zonder stemrecht raad van bestuur Leiedal - goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,
Gelet op de brief d.d. 24 januari 2019 van de intercommunale Leiedal betreffende de
vertegenwoordiging van de gemeente binnen de intercommunale;
Gelet op de brief d.d. 24 januari 2019 van de intercommunale Leiedal, waarbij wordt gesteld dat de
bijzondere algemene vergadering doorgaat op 28 maart 2019 om 18.00 uur in de kantoren van
Leiedal (President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk);
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van Leiedal vertegenwoordigd is door 1
afgevaardigde en 1 plaatsvervanger;
Overwegende dat de gemeente Avelgem 1.998 aandelen – reeks A – bezit die 1.998 stemmen
vertegenwoordigen;
Gelet op de kandidaatstelling voor de algemene vergadering van Leiedal van:

mevrouw Emmi Hanssens, raadslid, als effectief vertegenwoordiger

de heer Kenneth Hennion, raadslid, als plaatsvervanger;
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde personen respectievelijk als effectief
afgevaardigde en als plaatsvervanger aan te duiden in de algemene vergadering van Leiedal;
Gelet op artikel 17 van de statuten van Leiedal, waaruit volgt dat de gemeente Avelgem één mandaat
heeft in de raad van bestuur van Leiedal;
Gelet op de brief d.d. 24 januari 2019 van Leiedal waarbij wordt vermeld dat de benoeming van de
nieuwe bestuurders zal gebeuren op de bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2019;
Gelet op de kandidaatstelling voor de raad van bestuur van Leiedal van:

de heer Tom Beunens, schepen, als bestuurder;
Gelet op de kandidaatstelling voor de raad van bestuur van Leiedal vanaf de algemene vergadering
van 2021 tot de algemene vergadering van 2023 van:

de heer Koen Van Steenbrugge, raadslid, als bestuurder zonder stemrecht;
Gelet op de onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger in de algemene
vergadering en dat van lid van de raad van bestuur;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
Art.1 – De agenda van de bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2019 van Leiedal goed te
keuren.
Art.2 - Volgende afgevaardigden aan te duiden in de bijzondere algemene vergadering van Leiedal:

mevrouw Emmi Hanssens, raadslid, emmihanssens@outlook.com, als effectief
vertegenwoordiger

de heer Kenneth Hennion, raadslid, kennethhennion@hotmail.com, als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
Art.3 – Volgende afgevaardigde voor te dragen als bestuurder met stemrecht in de raad van
bestuur van de intercommunale Leiedal:

de heer Tom Beunens, schepen, tom.beunens@avelgem.be.
Art.4 – De volgende afgevaardigde voor te dragen als bestuurder zonder stemrecht binnen de raad
van bestuur van Leiedal vanaf de algemene vergadering van 2021 tot de algemene vergadering
van 2023:
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de heer Koen Van Steenbrugge, raadslid, koenvsbhome@gmail.com.
Art.5 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan Leiedal toe te sturen.
11. Intergemeentelijke samenwerkingen - Agenda buitengewone algemene vergadering
26 maart 2019, aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering Psilon en
voordracht kandidaat-bestuurder en aanduiden bestuurder raadgevende stem raad
van bestuur Psilon - goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,
Gelet op de nota d.d. 11 december 2018 van Psilon betreffende de hersamenstelling van de
bestuursorganen in 2019;
Gelet op de brief d.d. 18 januari 2019 van Psilon betreffende de buitengewone algemene vergadering
van 26 maart 2019;
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van Psilon doorgaat in de Conferentiezaal
van het stadhuis van Roeselare, Botermarkt 2 op dinsdag 26 maart 2019 om 18.00 uur;
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van Psilon vertegenwoordigd is door 1
afgevaardigde;
Gelet op de kandidaatstelling voor de algemene vergadering van Psilon van:

mevrouw Emmi Hanssens, raadslid, als effectief vertegenwoordiger;
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde personen respectievelijk als effectief
afgevaardigde en als plaatsvervanger aan te duiden in de algemene vergadering van Psilon;
Gelet op artikel 14 van de statuten van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer
in Zuid-West-Vlaanderen, dat bepaalt dat de vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur,
door de algemene vergadering benoemd op voordracht van de deelnemers;
Gelet op de voorafgaandelijke beraadslaging tussen de gemeenten-vennoten binnen het deelgebied
Leiedal waartoe de gemeente Avelgem behoort;
Gelet op de kandidaatstelling voor de raad van bestuur van Psilon van:

de heer Kenneth Hennion, raadslid, als kandidaat-bestuurder;
Overwegende dat de afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering niet dezelfde
persoon kan zijn als de voorgedragen kandidaat-bestuurder;
Gelet op de kandidaatstelling voor de raad van bestuur van Psilon als bestuurder met raadgevende
stem in 2023:

mevrouw Trees Vandeputte, raadslid;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
Art.1 – De agenda van de buitengewone algemene vergadering van Psilon als volgt goed te
keuren:

kennisname voordrachten kandidaat-bestuurders

aanduiding effectieve bestuurders

kennisname aanduiding bestuurder met raadgevende stem.
Art.2 - Volgende afgevaardigde aan te duiden voor de algemene vergadering van Psilon:

mevrouw Emmi Hanssens, raadslid, mailto:emmihanssens@outlook.com, als effectief
vertegenwoordiger.
Art.3 - Volgende afvaardigde voor te dragen voor de Intergemeentelijke Vereniging voor
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon):

de heer Kenneth Hennion, raadslid, kennethhennion@hotmail.com, als kandidaatbestuurder.
Art. 4 – Volgende afgevaardigde voor te dragen voor de Intergemeentelijke Vereniging voor
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen voor het jaar 2023:

mevrouw Trees Vandeputte, raadslid, trees.vandeputte@skynet.be, als bestuurder met
raadgevende stem.
Art.5 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan de Intergemeentelijke Vereniging voor
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) op te sturen.
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12. Intergemeentelijke samenwerkingen - Voordracht kandidaat-bestuurder raad van
bestuur Gaselwest - goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,
Gelet op de aangetekende brief d.d. 21 december 2018 van Gaselwest, waarbij de agenda werd
toegestuurd van de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2019 te 8520 Kuurne,
Brugsesteenweg 455, Domein Maelstede;
Gelet op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering met als enig agendapunt
‘Statutaire ontslagnemingen en benoemingen’;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 januari 2019 waarbij de heer Jules Lampole, schepen,
en mevrouw Caroline Valck, schepen, respectievelijk als effectief vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger werden aangeduid in de algemene vergadering van Gaselwest;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 januari 2019 waarbij mevrouw Lut Deseyn,
burgemeester, voorgedragen werd als kandidaat-lid van het Regionaal Bestuurscomité Oost van
Gaselwest;
Overwegende dat de raad van bestuur van Gaselwest 9 mandaten telt;
Gelet op de kandidatuur voor de raad van bestuur van Gaselwest van:

mevrouw Lut Deseyn, burgemeester, als kandidaat-bestuurder;
Overwegende dat op de algemene vergadering van 25 maart 2019 van Gaselwest de voordrachten
van de gemeenteraden voor de benoemingen van de leden van de raad van bestuur en de Regionale
Bestuurscomités worden voorgelegd;
Overwegende dat de bestuurders en leden van de Regionale Bestuurscomités van Gaselwest geen
vertegenwoordiger kunnen zijn in de algemene vergadering;
Overwegende dat een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur dezelfde afgevaardigde dient te
zijn als het kandidaat-lid van het Regionaal Bestuurscomité;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
Art.1 – Volgende afgevaardigde voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van
Gaselwest:

mevrouw Lut Deseyn, burgemeester, lut.deseyn@avelgem.be, als kandidaat-bestuurder.
Art.2 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle
(vennootschapssecretariaat@fluvius.be).
13. Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden vertegenwoordiger algemene
vergadering Zefier - goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,
Gelet op de brief van Zefier d.d. 4 februari 2019 betreffende de vertegenwoordiging op de algemene
vergaderingen van Zefier;
Gelet op het feit dat de statutaire algemene vergadering van Zefier plaatsvindt op 13 juni 2019 in
het Concertgebouw te Brugge;
Gelet op artikel 41 van het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op artikel 180 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen;
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de cvba Zefier;
Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 24 en 28;
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van Zefier vertegenwoordigd is door 1
afgevaardigde;
Gelet op de kandidaatstelling van:

mevrouw Caroline Valck, schepen, als effectief vertegenwoordiger;
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Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde persoon als effectief afgevaardigde aan
te duiden in de algemene vergadering van Zefier;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
Art.1 - Volgende afgevaardigde aan te duiden als volmachthouder van de gemeente in de
buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van Zefier:

mevrouw Caroline Valck, schepen, caroline.valck@avelgem.be, als effectief
vertegenwoordiger.
Art.2 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan Zefier (info@zefier.be) toe te sturen.
14. Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden stemgerechtigd en raadgevend
bestuurder raad van bestuur Zuidwest - goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,
Overwegende dat de gemeente in de raad van bestuur van Zuidwest vertegenwoordigd is door 1
stemgerechtigde bestuurder en 1 raadgevend bestuurder;
Gelet op de kandidaatstelling van:

de heer Jules Lampole, schepen van cultuur, als stemgerechtigde bestuurder,

de heer Bram Van den Bunder, raadslid, als raadgevende bestuurder;
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde personen respectievelijk als
stemgerechtigde en als raadgevende bestuurder aan te duiden in de raad van bestuur van Zuidwest;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
Art.1 - Volgende afgevaardigden aan te duiden in de raad van bestuur van Zuidwest:

de heer Jules Lampole, schepen van cultuur, jules.lampole@avelgem.be, als
stemgerechtigde bestuurder

de heer Bram Van den Bunder, raadslid, bram.vandenbunder@advocaat.be, als
raadgevende bestuurder.
Art.2 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan Zuidwest toe te sturen.
15. Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden vertegenwoordiger algemene
vergadering vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverbond West-Vlaanderen goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van de vzw Erkend Regionaal
Samenwerkingsverbond vertegenwoordigd is door 1 afgevaardigde;
Gelet op de kandidaatstelling van:

mevrouw Lut Deseyn, burgemeester, als effectief vertegenwoordiger;
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde persoon als effectief afgevaardigde aan
te duiden in de algemene vergadering van vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverbond;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
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Art.1 - Volgende afgevaardigde aan te duiden in de algemene vergadering van de vzw Erkend
Regionaal Samenwerkingsverbond:

mevrouw Lut Deseyn, burgemeester, lut.deseyn@avelgem.be, als effectief
vertegenwoordiger.
Art.2 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan vzw Erkend Regionaal
Samenwerkingsverbond toe te sturen.
16. Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden vertegenwoordiger algemene
vergadering Ethias - goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van Ethias vertegenwoordigd is door 1
afgevaardigde;
Gelet op de kandidaatstelling van:

mevrouw Caroline Valck, schepen, als effectief vertegenwoordiger;
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde persoon als effectief afgevaardigde aan
te duiden in de algemene vergadering van Ethias;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
Art.1 - Volgende afgevaardigde aan te duiden in de algemene vergadering van Ethias:

mevrouw Caroline Valck, schepen, caroline.valck@avelgem.be, als effectief
vertegenwoordiger.
Art.2 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan Ethias toe te sturen.
17. Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden vertegenwoordiger algemene
vergadering en bestuurder raad van bestuur vzw Logo Leieland - goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van vzw Logo Leieland vertegenwoordigd
is door 1 afgevaardigde;
Gelet op de kandidaatstelling voor de algemene vergadering van vzw Logo Leieland van:

mevrouw Liesje Cartreul, raadslid, als effectief vertegenwoordiger;
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde persoon als effectief afgevaardigde aan
te duiden in de algemene vergadering van vzw Logo Leieland;
Overwegende dat de gemeente in de raad van bestuur van vzw Logo Leieland vertegenwoordigd is
door 1 afgevaardigde;
Gelet op de kandidaatstelling voor de raad van bestuur van vzw Logo Leieland van:

de heer Annicq Verschuere, schepen, als bestuurder;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
Art.1 - Volgende afgevaardigde aan te duiden voor de algemene vergadering van vzw Logo
Leieland:

mevrouw Liesje Cartreul, raadslid, liesje_cartreul@hotmail.com, als effectief
vertegenwoordiger.
Art.2 – Volgende afgevaardigde aan te duiden voor de raad van bestuur van vzw Logo Leieland:

de heer Annicq Verschuere, schepen, annicq.verschuere@avelgem.be, als bestuurder.
Art.3 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan Logo Leieland toe te sturen.
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18. Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering en bestuurder raad van
bestuur vzw Toerisme Leiestreek - goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,
Gelet op het schrijven d.d. 12 december 2018 van vzw Toerisme Leiestreek betreffende de
vertegenwoordiging van de gemeenten binnen de vzw Toerisme Leiestreek;
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van de vzw Toerisme Leiestreek
vertegenwoordigd is door 1 afgevaardigde en 1 plaatsvervanger;
Gelet op de kandidaatstelling voor de algemene vergadering van vzw Toerisme Leiestreek:

mevrouw Liesje Cartreul, raadslid, als effectief vertegenwoordiger,

mevrouw Caroline Valck, schepen, als plaatsvervanger;
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde personen respectievelijk als effectief
afgevaardigde en als plaatsvervanger aan te duiden in de algemene vergadering van de vzw Toerisme
Leiestreek;
Overwegende dat de gemeente in de raad van bestuur van de vzw Toerisme Leiestreek
vertegenwoordigd is door 1 afgevaardigde;
Gelet op de kandidaatstelling voor de raad van bestuur van vzw Toerisme Leiestreek:

mevrouw Liesje Cartreul, raadslid, als effectief vertegenwoordiger;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
Art.1 - Volgende afgevaardigden aan te duiden voor de algemene vergadering van de vzw
Toerisme Leiestreek:

mevrouw Liesje Cartreul, raadslid, liesje_cartreul@hotmail.com, als effectief
vertegenwoordiger

mevrouw Caroline Valck, schepen, caroline.valck@avelgem.be, als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
Art.2 – Volgende afgevaardigde af te vaardigen voor de raad van bestuur van de vzw Toerisme
Leiestreek:

mevrouw Liesje Cartreul, raadslid, als bestuurder.
Art.3 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan de vzw Toerisme Leiestreek toe te
sturen.
19. Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden vertegenwoordiger algemene
vergadering vzw Schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen - goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van vzw Schuldbemiddeling Zuid-WestVlaanderen vertegenwoordigd is door 1 afgevaardigde;
Gelet op de kandidaatstelling van:

de heer Annicq Verschuere, schepen, als effectief vertegenwoordiger;
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde persoon als effectief afgevaardigde aan
te duiden in de algemene vergadering van vzw Schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
Art.1 - Volgende afgevaardigde aan te duiden in de algemene vergadering van vzw
Schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen:
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de heer Annicq Verschuere, schepen, annicq.verschuere@avelgem.be, als effectief
vertegenwoordiger.
Art.2 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan vzw Schuldbemiddeling Zuid-WestVlaanderen toe te sturen.
20. Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden bestuurder raad van bestuur vzw
Resoc Zuid-West-Vlaanderen - goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,
Overwegende dat de gemeente in de raad van bestuur van vzw Resoc Zuid-West-Vlaanderen
vertegenwoordigd is door 1 afgevaardigde;
Gelet op de kandidaatstelling van:

mevrouw Lut Deseyn, burgemeester, als bestuurder;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
Art.1 - Volgende afgevaardigde aan te duiden binnen de raad van bestuur van vzw Resoc ZuidWest-Vlaanderen:

mevrouw Lut Deseyn, burgemeester, lut.deseyn@avelgem.be, als bestuurder.
Art.2 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan vzw Resoc Zuid-West-Vlaanderen toe
te sturen.
21. Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden vertegenwoordigers algemene
vergadering en bestuurders raad van bestuur Dienstenonderneming West-Vlaamse
Scheldestreek - goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van de Dienstenonderneming WestVlaamse Scheldestreek vertegenwoordigd is door 9 afgevaardigden;
Gelet op de kandidaatstelling voor de algemene vergadering van:

de heer Stijn Decraene, raadsvoorzitter, als effectief vertegenwoordiger

mevrouw Caroline Valck, schepen, als effectief vertegenwoordiger

de heer Annicq Verschuere, schepen, als effectief vertegenwoordiger

de heer Johan Pauwels, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger

mevrouw Karolien Van Branteghem, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger

mevrouw Sandra Platteau, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger

mevrouw Christel Verheecke, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger

mevrouw Trees Vandeputte, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger

mevrouw Lieve Kindts, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger.
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde personen als effectief afgevaardigden aan
te duiden in de algemene vergadering van de Dienstenonderneming West-Vlaamse Scheldestreek;
Overwegende dat de gemeente in de raad van bestuur van de Dienstenonderneming West-Vlaamse
Scheldestreek vertegenwoordigd is door 7 afgevaardigden;
Gelet op de kandidaatstelling voor de raad van bestuur van:

de heer Annicq Verschuere, schepen, als effectief vertegenwoordiger

de heer Johan Pauwels, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger
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mevrouw Karolien Van Branteghem, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger

mevrouw Sandra Platteau, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger

mevrouw Christel Verheecke, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger

mevrouw Trees Vandeputte, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger

mevrouw Lieve Kindts, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger.
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
Art.1 - Volgende afgevaardigden aan te duiden voor de algemene vergadering van de
Dienstenonderneming West-Vlaamse Scheldestreek:

de heer Stijn Decraene, raadsvoorzitter, als effectief vertegenwoordiger

mevrouw Caroline Valck, schepen, als effectief vertegenwoordiger

de heer Annicq Verschuere, schepen, als effectief vertegenwoordiger

de heer Johan Pauwels, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger

mevrouw Karolien Vanbranteghem, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger

mevrouw Sandra Platteau, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger

mevrouw Christel Verheecke, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger

mevrouw Trees Vandeputte, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger

mevrouw Lieve Kindts, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger.
Art.2 – Volgende afgevaardigden aan te duiden voor de raad van bestuur van de
Dienstenonderneming West-Vlaamse Scheldestreek:

de heer Annicq Verschuere, schepen, als effectief vertegenwoordiger

de heer Johan Pauwels, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger

mevrouw Karolien Vanbranteghem, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger

mevrouw Sandra Platteau, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger

mevrouw Christel Verheecke, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger

mevrouw Trees Vandeputte, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger

mevrouw Lieve Kindts, lid bijzonder comité voor de sociale dienst, als effectief
vertegenwoordiger.
Art.3 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan de Dienstenonderneming West-Vlaamse
Scheldestreek toe te sturen.
22. Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden vertegenwoordiger algemene
vergadering Vereniging voor Openbaar Groen - goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,
Gelet op de brief d.d. 26 oktober 2018 van de Vereniging voor Openbaar Groen betreffende de
vertegenwoordiging van de gemeenten in de Vereniging voor Openbaar Groen;
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Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen
vertegenwoordigd is door 1 afgevaardigde;
Gelet op de kandidaatstelling van:

de heer Erik Vandereecken, schepen, als effectief vertegenwoordiger;
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde persoon als effectief afgevaardigde aan
te duiden in de algemene vergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
Art.1 - Volgende afgevaardigde aan te duiden in de algemene vergadering van de Vereniging voor
Openbaar Groen:

de heer Erik Vandereecken, schepen, erik.vandereecken@avelgem.be, als effectief
vertegenwoordiger.
Art.2 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan de Vereniging voor Openbaar Groen toe
te sturen.
23. Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering VVSG - goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van de VVSG vertegenwoordigd is door
1 afgevaardigde en 1 plaatsvervanger;
Gelet op de kandidaatstelling van:

mevrouw Lut Deseyn, burgemeester, als effectief vertegenwoordiger

de heer Tom Beunens, schepen, als plaatsvervanger;
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde personen respectievelijk als effectief
afgevaardigde en als plaatsvervanger aan te duiden in de algemene vergadering van de VVSG;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
Art.1 - Volgende afgevaardigden aan te duiden voor de algemene vergadering van de VVSG:

mevrouw Lut Deseyn, burgemeester, lut.deseyn@avelgem.be, als effectief
vertegenwoordiger

de heer Tom Beunens, schepen, tom.beunens@avelgem.be, als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
Art.2 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan de VVSG toe te sturen.
24. Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering vzw Constructief goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van de vzw Constructief
vertegenwoordigd is door 1 afgevaardigde en 1 plaatsvervanger;
Gelet op de kandidaatstelling van:

de heer Erik Vandereecken, schepen, als effectief vertegenwoordiger

de heer Annicq Verschuere, schepen, als plaatsvervanger;
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde personen respectievelijk als effectief
afgevaardigde en plaatsvervanger aan te duiden in de algemene vergadering van vzw Constructief;
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Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
Art.1 - Volgende afgevaardigden aan te duiden in de algemene vergadering van vzw Constructief:

de heer Erik Vandereecken, schepen, erik.vandereecken@avelgem.be, als effectief
vertegenwoordiger

de heer Annicq Verschuere, schepen, annicq.verschuere@avelgem.be, als
plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Art.2 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan vzw Constructief toe te sturen.
25. Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering vzw Kringloopcentrum
Zuid-West-Vlaanderen - goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van de vzw Kringloopcentrum ZuidWest-Vlaanderen vertegenwoordigd is door 1 afgevaardigde en 1 plaatsvervanger;
Gelet op de kandidaatstelling van:

de heer Erik Vandereecken, schepen, als effectief vertegenwoordiger

de heer Annicq Verschuere, schepen, als plaatsvervanger;
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde personen respectievelijk als effectief
afgevaardigde en plaatsvervanger aan te duiden in de algemene vergadering van vzw
Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
Art.1 - Volgende afgevaardigden aan te duiden in de algemene vergadering van de vzw
Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen:

de heer Erik Vandereecken, schepen, erik.vandereecken@avelgem.be, als effectief
vertegenwoordiger

de heer Annicq Verschuere, schepen, annicq.verschuere@avelgem.be, als
plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Art.2 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan vzw Kringloopcentrum Zuid-WestVlaanderen toe te sturen.
26. Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden vertegenwoordiger bekkenbestuur
van Bovenscheldebekken - goedkeuring
De raad,
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;
Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur, voorzitter van het bekkenbestuur van het
Bovenscheldebekken van datum 4 februari 2019 betreffende de vraag tot afvaardiging in het
bekkenbestuur, met name de vraag tot aanduiding van een gemeentelijke mandataris voor alle
steden en gemeenten die zich op het grondgebied van het bekken bevinden;
Overwegende dat het bekkenbestuur tot taak heeft:

1° het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen

2° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te
keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en
met de resultaten van het openbaar onderzoek, binnen een termijn van 90 dagen na het
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afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden voor het begin van de
periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft

3° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te
keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht

4° advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 37, §1
van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

5° advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, §3, van het
besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de
regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke
saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen

6° advies te verlenen over

a) ontwerpen van investeringsprogramma’s met een rechtstreekse invloed op de
watersystemen

b) ontwerpen van investeringsprogramma’s over openbare rioleringen en groot- en
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties

7° het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de
onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter
beheer te realiseren

8° indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties
binnen het bekken te agenderen;
Gelet op de kandidaatstelling van:

de heer Erik Vandereecken, schepen, als effectief vertegenwoordiger.
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – Zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente in het Bovenscheldebekken
onder voorzitterschap van de gouverneur en volgende gemeentelijke mandataris aan te duiden in
het bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken:

de heer Erik Vandereecken, schepen, als effectief vertegenwoordiger.
Art.2 – Het antwoordformulier en onderhavige raadsbeslissing te verzenden naar het secretariaat
Bovenscheldebekken, Raymonde de Larochelaan 1, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) of
secretariaat.bovenscheldebekken@vlaamsewaterweg.be.
27. Intergemeentelijke samenwerkingen - Voordracht van een kandidaatvertegenwoordiger Scheldemondraad Euregio Scheldemond - goedkeuring
De raad,
Gelet op de brief van 31 januari 2019 van Euregio Scheldemond betreffende de nieuwe
samenstelling van de Scheldemondraad;
Overwegende dat de gemeenten per provincie binnen de Scheldemondraad vertegenwoordigd
worden door drie burgemeesters of schepenen;
Gelet op de kandidaatstelling van:

de heer Jules Lampole, schepen, als kandidaat-vertegenwoordiger;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
Art.1 – Volgende afgevaardigde voor te dragen als kandidaat-vertegenwoordiger binnen de
Scheldemondraad van Euregio Scheldemond:

de heer Jules Lampole, schepen, jules.lampole@avelgem.be, als kandidaatvertegenwoordiger.
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28. Sociale Huisvestingsmaatschappijen - Aanduiden vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering en twee bestuurders
raad van bestuur De Leie - goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,
Gelet op het schrijven van 26 oktober 2018 van De Leie betreffende de vertegenwoordiging van de
gemeenten in de algemene vergadering en de raad van bestuur van De Leie;
Gelet op het schrijven van 12 februari 2018 van De Leie betreffende de bijzondere algemene
vergadering van De Leie;
Overwegende dat de bijzondere algemene vergadering van De Leie bijeengeroepen wordt op 21
maart 2019 om 19.00 uur;
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van De Leie vertegenwoordigd is door 1
afgevaardigde en 1 plaatsvervanger;
Gelet op de kandidaatstelling voor de algemene vergadering van De Leie van:

mevrouw Sandra Platteau, raadslid, als effectief vertegenwoordiger

de heer Annicq Verschuere, schepen, als plaatsvervanger;
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde personen respectievelijk als effectief
afgevaardigde en als plaatsvervanger aan te duiden in de algemene vergadering van De Leie;
Overwegende dat de aanduiding van de vertegenwoordiger in de algemene vergadering geldt voor
de statutaire, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen;
Overwegende dat de gemeente in de raad van bestuur van De Leie vertegenwoordigd is door 2
bestuurders;
Gelet op de kandidaatstelling voor de raad van bestuur van De Leie van:

mevrouw Lut Deseyn, burgemeester, als bestuurder

de heer Marino Pattyn, als bestuurder;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
Art.1 – De agenda van de bijzondere algemene vergadering van De Leie goed te keuren.
Art.2 - Volgende afgevaardigden aan te duiden in de statutaire, bijzondere, buitengewone en gewone
algemene vergaderingen van De Leie:

mevrouw Sandra Platteau, raadslid, sandra.platteau@hotmail.com, als effectief
vertegenwoordiger

de heer Annicq Verschuere, schepen, annicq.verschuere@avelgem.be, als
plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Art.3 – Volgende afgevaardigden aan te duiden in de raad van bestuur van De Leie:

mevrouw Lut Deseyn, burgemeester, lut.deseyn@avelgem.be, als bestuurder

de heer Marino Pattyn, marino.pattyn@gmail.com, als bestuurder.
Art.4 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan De Leie toe te sturen.
29. Sociale Huisvestingsmaatschappijen - Aanduiden vertegenwoordiger algemene
vergadering en voordracht kandidaat-bestuurder Eigen Haard - goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van Eigen Haard vertegenwoordigd is
door 1 afgevaardigde;
Gelet op de kandidaatstelling voor de algemene vergadering van Eigen Haard van:

de heer Annicq Verschuere, schepen, als effectief vertegenwoordiger;
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde persoon als effectief afgevaardigde aan
te duiden in de algemene vergadering van Eigen Haard;
Overwegende dat de gemeente in de raad van bestuur van Eigen Haard vertegenwoordigd is door 1
bestuurder;
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Gelet op de kandidaatstelling voor de raad van bestuur van Eigen Haard voor de jaren 2022, 2023
en 2024 van:

de heer Annicq Verschuere, schepen, als kandidaat-bestuurder;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
Art.1 - Volgende afgevaardigde aan te duiden in de algemene vergadering van Eigen Haard:

de heer Annicq Verschuere, schepen, annicq.verschuere@avelgem.be, als effectief
vertegenwoordiger.
Art.2 – Volgende afgevaardigde voor te dragen in de raad van bestuur van Eigen Haard voor de
jaren 2022, 2023 en 2024:

de heer Annicq Verschuere, schepen, annicq.verschuere@avelgem.be, als kandidaatbestuurder.
Art.3 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan Eigen Haard toe te sturen.
30. Sociale Huisvestingsmaatschappijen - Aanduiden vertegenwoordiger algemene
vergadering Mijn Huis - goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van Mijn Huis vertegenwoordigd is door
1 afgevaardigde;
Gelet op de kandidaatstelling van:

de heer Annicq Verschuere, schepen, als effectief vertegenwoordiger;
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde persoon als effectief afgevaardigde aan
te duiden in de algemene vergadering van Mijn Huis;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
Art.1 - Volgende afgevaardigde aan te duiden in de algemene vergadering van Mijn Huis:

de heer Annicq Verschuere, schepen, annicq.verschuere@avelgem.be, als effectief
vertegenwoordiger.
Art.2 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan Mijn Huis toe te sturen.
31. Sociale Huisvestingsmaatschappijen - Aanduiden vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering en voordracht
kandidaat-bestuurder raad van bestuur Wonen Regio Kortrijk - goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van Wonen Regio Kortrijk
vertegenwoordigd is door 1 afgevaardigde en 1 plaatsvervanger;
Gelet op de kandidaatstelling van:

de heer Annicq Verschuere, schepen, als effectief vertegenwoordiger

mevrouw Sandra Platteau, raadslid, als plaatsvervanger;
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde personen respectievelijk als effectief
afgevaardigde en als plaatsvervanger aan te duiden in de algemene vergadering van Wonen Regio
Kortrijk;
Gelet op de kandidaatstelling voor de raad van bestuur van Wonen Regio Kortrijk van:

de heer Annicq Verschuere, schepen, als kandidaat-bestuurder;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
Art.1 - Volgende afgevaardigden aan te duiden in de algemene vergadering van Wonen Regio
Kortrijk:

de heer Annicq Verschuere, schepen, annicq.verschuere@avelgem.be, als effectief
vertegenwoordiger

mevrouw Sandra Platteau, raadslid, sandra.platteau@hotmail.com, als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
Art.2 – Volgende afgevaardigde voor te dragen binnen de raad van bestuur van Wonen Regio
Kortrijk:

de heer Annicq Verschuere, schepen, annicq.verschuere@avelgem.be, als kandidaatbestuurder.
Art.3 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan Wonen Regio Kortrijk toe te sturen.

Publieke ruimte
32. Mobiliteit - Aanduiden vertegenwoordigers vervoerregio Kortrijk - goedkeuring
De raad,
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp van
decreet betreffende de basisbereikbaarheid;
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het
grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze
vervoerregio’s;
Gelet op het feit dat bij die afbakening de gemeente Avelgem deel uitmaakt van de vervoerregio
Kortrijk;
Gelet op artikel 40 van het decreet Lokaal Bestuur;
Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden
opgemaakt;
Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten
vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt;
Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad op deze
wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor
de regio;
Overwegende dat de gemeenten daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de gelaagde
organisatie van het openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren,
opvolgen en evalueren van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook de doorstroming, het
bepalen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (met uitzondering van fietssnelwegen),
het advies geven aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd
Investeringsprogramma en het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale
mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de
vervoerregio;
Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief participeren aan
de werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (o.m.
uit het eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – De burgemeester, mevrouw Lut Deseyn, (bevoegd voor mobiliteit) aan te duiden als de
vertegenwoordiger van de gemeente in de vervoerregioraad.
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Art.2 – Het diensthoofd Grondgebiedzaken of de deskundige publieke ruimte (plaatsvervanger) als
de ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente in de vervoerregio Kortrijk aan te duiden. De
ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van werkgroepen bij te wonen.
Art. 3 – Dat de gemeente zich engageert om mee te werken aan het opstellen van het
mobiliteitsplan van de vervoerregio Kortrijk. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor
de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking
gesteld van de vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de
vervoerregio en/of voor de voorbereiding van concrete projecten.
Art. 4 – Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit.
Art. 5 – Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan het secretariaat van de vervoerregio Kortrijk
(vervoerregio.kortrijk@vlaanderen.be).
33. Ruimtelijke ordening - Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro):
samenstelling, aanduiding maatschappelijke geledingen en bepalen vergoedingen goedkeuring
De raad,
Gelet op de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening, hoofdstuk 3, afdeling 3;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels
voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke
commissies voor ruimtelijke ordening;
Overwegende dat volgens artikel 1.3.3. §3 van de Codex de gemeenteraad beslist welke
maatschappelijke geledingen binnen de gemeente worden opgeroepen om één of meerdere
vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening (gecoro) en dat na de installatie van een nieuwe gemeenteraad moet overgegaan worden
tot het benoemen van een nieuwe gecoro;
Overwegende dat de gemeente ondertussen meer dan 10.000 inwoners telt waardoor het aantal
leden van de gecoro kan variëren tussen 9 en 13;
Overwegende dat, om het maatschappelijk draagvlag te vergroten, voorgesteld wordt om de
gecoro uit te breiden tot het maximum aantal leden, zijnde 13;
Overwegende dat het aantal bijkomende leden (4) evenredig verdeeld wordt tussen deskundigen
en maatschappelijke geledingen, waardoor de gecoro zal bestaan uit 5 deskundigen en 8
vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen;
Overwegende dat de jeugd- en seniorenverenigingen een belangrijke groep mensen
vertegenwoordigen en dat deze doelgroepen momenteel niet vertegenwoordigd zijn in de gecoro;
Overwegende dat volgens artikel 2 van het voornoemde besluit de gemeenteraad het bedrag van
de vergoedingen vaststelt;
Gelet op zijn beslissing van 8 april 2002 houdende goedkeuring van het vergoedingsreglement voor
de leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro);
Overwegende dat momenteel de voorzitter een presentiegeld van 120 euro ontvangt, de andere
deskundigen een presentiegeld van 60 euro ontvangen en een kilometervergoeding van 0,25
euro/km toegekend wordt aan alle leden die buiten de gemeente wonen;
Overwegende dat het verantwoord is om de presentiegelden na meer dan 16 jaar licht aan te
passen tot 150 euro voor de voorzitter en tot 75 euro voor de andere deskundigen;
Overwegende dat daartegenover de kilometervergoeding voor leden die buiten de gemeente wonen
kan afgeschaft worden;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening als volgt samen te stellen:
A. Deskundigen inzake ruimtelijke ordening:

1 voorzitter-deskundige,

4 deskundigen (met plaatsvervanger);
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B. Maatschappelijke geledingen:

1 vertegenwoordiger (met plaatsvervanger) van de handelaars en/of middenstand,

1 vertegenwoordiger (met plaatsvervanger) van de landbouwers,

1 vertegenwoordiger (met plaatsvervanger) van de werkgevers,

2 vertegenwoordigers (met plaatsvervangers) van de werknemers,

1 vertegenwoordiger (met plaatsvervanger) van de natuurverenigingen,

1 vertegenwoordiger (met plaatsvervanger) van de jeugdverenigingen,

1 vertegenwoordiger (met plaatsvervanger) van de seniorenverenigingen;
C. Vaste secretaris:

1 secretaris (niet stemgerechtigd).
Art.2 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het opvragen van de
kandidatuurstellingen en met de verdere uitvoering van deze beslissing.
Art.3 – De presentiegelden worden als volgt bepaald:

voorzitter: 150 euro

deskundigen: 75 euro.
Art.4 – De toekenning van de presentiegelden gebeurt op basis van een ondertekende
aanwezigheidslijst.
34. Ruimtelijke ordening - Bouwen van 12 woongelegenheden met wegenis-, rioleringsen omgevingswerken gelegen Toekomstraat 81-83-85-87 te Avelgem: tracé en
profiel van de wegen - goedkeuring
De raad,
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Gelet op de aanvraag tot omgevingsvergunning van sociale huisvestingsmaatschappij De
Leie/Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voor het bouwen van 12 woongelegenheden met
wegenis-, riolerings- en omgevingswerken, gelegen Toekomststraat 81-83-85-87 te Avelgem, op
de percelen kadastraal bekend als: 1e afdeling, sectie A, nrs. 499T, 499S, 500B en 501G;
Overwegende dat het ontwerp voorziet in de aanleg van nieuwe openbare wegenis voor de
bediening van de woningen;
Overwegende dat de woningen (3 blokken met elk 4 woongelegenheden) worden ontsloten via een
korte doodlopende straat in T-vorm, die aangelegd wordt in betonstraatstenen; dat voor de
woningen een verhard toegangspad komt;
Overwegende dat een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd, waarbij de droogweerafvoer
aansluit op het gemengd stelsel in de Toekomststraat en de regenwaterafvoer loost via een
vertraagde afvoer in de Waffelstraatbeek;
Overwegende dat ter hoogte van de aansluiting op de Toekomststraat twee groenzones worden
voorzien;
Overwegende dat langs de doodlopende straat een wadi en een zone met grasdallen wordt
voorzien en dat ook drie bomen (Els) en een haag worden ingepast;
Gelet op de bij de aanvraag gevoegde ontwerpplannen, beschrijving van de uit te voeren wegenisen rioleringswerken, bestek en kostenraming ten bedrage van 152.619,49 euro (incl. btw);
Overwegende dat de aanvraag openbaar werd gemaakt gedurende de periode van 18 december
2018 tot en met 16 januari 2019;
Overwegende dat binnen voormelde termijn één schriftelijk bezwaarschrift werd ingediend;
Overwegende dat de gemeenteraad enkel die bezwaren moet behandelen die betrekking hebben op
de ontworpen wegenis, riolering en groen;
Overwegende dat enkel het volgende aspect uit het bezwaarschrift betrekking heeft op de
ontworpen wegenis, riolering en groen: draaien en keren op het einde van de straat in T-vorm is
wellicht voor diensten en hulpverlening onmogelijk;
Overwegende dat op de ontwerpplannen de draaicirkels van een brandweervoertuig zijn ingetekend
en dat het achterste deel van de groenstrook in grasdallen wordt aangelegd, waaruit blijkt dat het
draaien en keren wel mogelijk is, zelfs bij bezetting van de parkeerplaatsen;
Overwegende dat het ontwerp rekening houdt met de technische normen, zoals beschreven in het
standaardbestek 250;
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Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – Het ingediende bezwaar betreffende het draaien en keren op het einde van de straat te
verwerpen. De andere aspecten van het bezwaar hebben geen betrekking op de ontworpen
wegenis, riolering en groen.
Art.2 - Het tracé en profiel van de wegenis zoals voorzien in het ontwerp goed te keuren.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.56 uur.
Aldus goedgekeurd in zitting van 25 maart 2019.
Namens de raad,

de algemeen directeur
David Claus

de voorzitter
Stijn Decraene
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