VERSLAG
Gemeenteraad, zitting van maandag 25 maart 2019
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:
Afwezig:
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 25 februari 2019 goed te keuren.
2.

Gemeente - Hersamenstelling milieuraad, jeugdraad, sportraad, lokaal overleg
kinderopvang, seniorenraad en gemeentelijke raad voor internationale
samenwerking, integratie cultuurraad en beheersorgaan Spikkerelle en Openbare
Bibliotheek, oprichting en statuten ondernemersraad en opheffing landbouwraad goedkeuring

De raad,
Gelet op het huishoudelijk reglement van de sportraad zoals goedgekeurd op de gemeenteraad
d.d. 25 februari 2013;
Gelet op de huishoudelijke reglementen van de milieuraad, jeugdraad, cultuurraad, landbouwraad
en seniorenraad zoals goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 25 maart 2013;
Gelet op de huishoudelijke reglementen van het lokaal overleg kinderopvang en van de
gemeentelijke raad voor internationale samenwerking zoals goedgekeurd op de gemeenteraad d.d.
29 april 2013;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum
Spikkerelle en de Openbare Bibliotheek zoals goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 27 mei 2013;
Gelet op het feit dat de huishoudelijke reglementen van deze adviesraden stellen dat na de
installatie van een nieuwe gemeenteraad de adviesraden van rechtswege een einde nemen en
bijgevolg over dienen te gaan tot hersamenstelling;
Gelet op het voorstel om het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum Spikkerelle en de
Openbare Bibliotheek en de cultuurraad te integreren tot één nieuw adviesorgaan voor culturele
aangelegenheden onder de vorm van een bib- en cultuurforum, cultuuradviseurs en 4
adviesgroepen: bibliotheek, cultureel aanbod, culturele infrastructuur en amateurkunsten;
Gelet op het voorstel tot het oprichten van een ondernemersraad teneinde:
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bestendig contact met de ondernemerssector te creëren
een aanspreekpunt met de ondernemerssector tot stand te brengen waardoor een vlotte
uitwisseling van problemen bevorderd wordt en oplossingen bespoedigd worden

gemeenschappelijke initiatieven van de ondernemerssector en verenigingen te
coördineren;
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 15 stemmen voor (Stijn Decraene, Lut Deseyn, Tom Beunens, Jules Lampole,
Erik Vandereecken, Caroline Valck, Annicq Verschuere, Sandra Platteau, Liesje Cartreul,
Stefanie Christiaens, Kenneth Hennion, Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens,
Pascal Pauwels, Conny Rogie); 6 stemmen tegen (Trees Vandeputte,
Koen Van Steenbrugge, Koen Byls, Bram Van Den Bunder, Paul Decoster,
Michael Delbeke)
Art.1 – Volgende adviesraden te laten hersamenstellen:

milieuraad

jeugdraad

sportraad

lokaal overleg kinderopvang

seniorenraad

gemeentelijke raad voor internationale samenwerking
Art.2 – De cultuurraad en het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum Spikkerelle en de
Openbare Bibliotheek te integreren tot één gemeentelijke adviesraad genaamd “Bib- en
cultuurforum”.
Art.3 – De gemeentelijke ondernemersraad op te richten met als statuten:
Artikel 1. Oprichting
Voor de gemeente Avelgem wordt een adviesraad, de ondernemersraad, opgericht ter
ondersteuning van de lokale handel, ondernemers, handelaars, land- en tuinbouwers, vrije
beroepen en hun verenigingen (hierna benoemd als ‘ondernemer’).
Artikel 2 – Doelstellingen
De ondernemersraad beoogt op een onafhankelijke manier de lokale economie, de lokale handel,
de land- en tuinbouw en het ondernemerschap in Avelgem te versterken door middel van volgende
doelstellingen:

het plegen van overleg en het bevorderen van de communicatie tussen het
gemeentebestuur en de ondernemers en tevens tussen de ondernemers onderling

het uitbrengen van advies aangaande initiatieven en dossiers die een weerslag hebben op
de lokale economie in Avelgem alsook het ondernemen in algemene zin en dit op het
verzoek van het college van burgemeester en schepenen of op eigen initiatief

het stimuleren van activiteiten en initiatieven die de lokale economie, handel, land- en
tuinbouw en nijverheid aanbelangen in de gemeente Avelgem.
Artikel 3 – Structuur
De ondernemersraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een raad van bestuur.
Maximaal twee derden van de leden is van hetzelfde geslacht.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de leden van de ondernemersraad aan voor de
duur van de legislatuur.
Artikel 4 – Samenstelling algemene vergadering
De algemene vergadering kent geen maximum aantal leden en komt minstens twee maal per jaar
samen. De vertegenwoordiging in de algemene vergadering gebeurt als volgt:

de lokale handel (winkeliers) vertegenwoordigd door 3 afgevaardigden

de KMO ‘s (o.a. ambachten) vertegenwoordigd door 3 afgevaardigden

de land- en tuinbouwers vertegenwoordigd door 3 afgevaardigden
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de

grote ondernemingen vertegenwoordigd door 2 afgevaardigden
vrije beroepen vertegenwoordigd door 3 afgevaardigden
horeca vertegenwoordigd door 2 afgevaardigden
vzw 8580 vertegenwoordigd door 2 afgevaardigden

De leden van de algemene vergadering oefenen geen politiek mandaat uit.
De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de
voorzitter of zijn plaatsvervanger.
De leden worden schriftelijk uitgenodigd op de algemene vergadering en dit minstens tien dagen
op voorhand.
Artikel 5 – Waarnemende leden algemene vergadering
Een ambtenaar bevoegd voor lokale economie, de schepen bevoegd voor ondernemen en een
vertegenwoordiger per fractie uit de gemeenteraad kunnen deelnemen aan de vergaderingen van
de algemene vergadering maar hebben geen stemrecht.
Artikel 6 – Toetreding leden algemene vergadering
De ondernemersraad kan periodiek het initiatief nemen om een oproep te doen voor nieuwe
kandidaten. Personen die wensen toe te treden tot de ondernemersraad kunnen een schriftelijke
aanvraag richten tot de voorzitter van de ondernemersraad. Deze aanvraag wordt op de
eerstvolgende vergadering van de algemene vergadering voorgedragen en beslist. Een aanvraag
betekent impliciet een akkoordverklaring met de statuten van de ondernemersraad.
Elke wijziging in de samenstelling van de ondernemersraad wordt aan ter kennisgeving aan het
college van burgemeester en schepenen voorgelegd.
Artikel 7 – Samenstelling raad van bestuur
De raad van bestuur bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, secretaris en
eventueel aangevuld met maximaal zes leden verkozen uit de algemene vergadering. De raad van
bestuur vervult de rol van dagelijks bestuur van de ondernemersraad en zorgt voor de dagelijkse
werking van de ondernemersraad, de voorbereiding van de algemene vergaderingen en de
uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur (voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, secretaris en
maximaal zes leden uit de algemene vergadering) worden bij gewone meerderheid in de algemene
vergadering verkozen voor de duur van de legislatuur van de gemeenteraad. Deze verkiezing vindt
plaats op de eerste algemene vergadering (installatie) van de ondernemersraad van de legislatuur.
Aan de raad van bestuur wordt geen maximum aantal vergaderingen per jaar opgelegd. De
schepen van ondernemen en een ambtenaar bevoegd voor lokale economie kunnen de
vergaderingen van de raad van bestuur bijwonen, zonder stemrecht.
De raad van bestuur oordeelt over eventuele vragen om de algemene vergadering samen te
roepen.
Artikel 8 – Adviezen
Adviezen kunnen enkel na een stemming in de algemene vergadering worden genomen. De door
de ondernemersraad uitgebrachte adviezen worden overgemaakt aan het college van
burgemeester en schepenen. De schepen van ondernemen brengt maximaal één maand na het
uitbrengen van het advies de ondernemersraad op de hoogte van het gevolg dat aan het advies
werd gegeven.
Artikel 9 – Verslag
De secretaris stelt de verslagen van de vergaderingen op. Het verslag wordt binnen de veertien
dagen na de vergadering verstuurd naar de leden. Leden hebben veertien dagen tijd om
opmerkingen te formuleren. Daarna wordt het verslag als goedgekeurd beschouwd. Het verslag
wordt na goedkeuring ervan aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd.
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De verslagen van de vergaderingen worden, na goedkeuring, op de gemeentelijke website
geplaatst.
Artikel 10 – Voorzitter
De voorzitter stelt, in overleg met de secretaris, de agenda samen en leidt alle vergaderingen. Bij
staking van stemmen beslist de stem van voorzitter of plaatsvervanger.
Artikel 11 – Penningmeester
De penningmeester brengt een jaarlijks financieel verslag uit aan de algemene vergadering.
Artikel 12 – Deskundigen
Zowel de algemene vergadering als de raad van bestuur kunnen deskundigen uitnodigen voor de
bespreking van bepaalde agendapunten. De deskundige neemt zonder stemrecht deel aan de
vergadering.
Artikel 13 – Mandaat
De raad neemt uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad van
rechtswege een einde.
Indien bij de installatie van de adviesraad, bij het begin van de legislatuur, geen 6 geldige
kandidaturen zijn voor de ondernemersraad wordt deze niet samengesteld. Na 1 jaar kan jaarlijks
een nieuwe oproep tot kandidatuurstelling worden verspreid.
Artikel 14 – Statuten
De gemeenteraad keurt de statuten goed. De statuten kunnen te allen tijde worden gewijzigd door
de gemeenteraad na advies door de ondernemersraad.
Artikel 15 – Huishoudelijk reglement
De ondernemersraad kan een huishoudelijk reglement aannemen. Dit reglement dient
goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
Art.4 – De ondernemersraad en het bib- en cultuurforum te laten samenstellen.
Art.5 – De landbouwraad op te heffen.
3.

Gemeente - Besluit voorzitter gemeenteraad aanduiding vervanger bij tijdelijke
afwezigheid of verhindering - aktename

De raad,
Gelet op artikel 7 § 5 van het decreet Lokaal Bestuur;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad zijn bevoegdheid kan opdragen aan een
gemeenteraadslid die bij afwezigheid of verhindering van de raadsvoorzitter het voorzitterschap
waarneemt;
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 d.d. 13 maart 2019 van de voorzitter van de gemeenteraad
waarbij Annicq Verschuere, schepen, wordt aangeduid als vervanger van de raadsvoorzitter ingeval
van tijdelijke afwezigheid of verhindering.
4.

Intergemeentelijke samenwerkingen - Bevestiging vertegenwoordiging algemene
vergadering, agenda algemene vergadering 28 mei 2019, statutenwijziging en
verlening deelname aan Leiedal - goedkeuring
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De raad in openbare zitting vergaderend,
Gelet op het schrijven van 22 februari 2019 van Leiedal, waarbij de agenda van de algemene
vergadering van 28 mei 2019 wordt toegestuurd;
Overwegende dat de gemeente Avelgem vennoot is van de dienstverlenende vereniging
intercommunale Leiedal, kortweg Leiedal genoemd;
Overwegende dat de gemeente Avelgem 1.998 aandelen – reeks A – bezit die 1.998 stemmen
vertegenwoordigen;
Overwegende dat de algemene vergadering van Leiedal dient te beslissen over de verlenging van
Leiedal per 28 mei 2019 voor een nieuwe periode tot en met 31 december 2035;
Gelet op de visienota bij de voorgestelde verlenging van deelname met als titel “Leiedal 2035”;
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van Leiedal vertegenwoordigd is door
volgende afgevaardigden overeenkomstig gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019:

mevrouw Emmi Hanssens, raadslid, als effectief vertegenwoordiger

de heer Kenneth Hennion, raadslid, als plaatsvervanger;
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 afvaardiging te bevestigen in de algemene vergadering van 28 mei 2019 van
Leiedal:

mevrouw Emmi Hanssens, raadslid, als effectief vertegenwoordiger

de heer Kenneth Hennion, raadslid, als plaatsvervanger.
Art.2 - De agenda van de algemene vergadering van 28 mei 2019 van Leiedal goed te keuren.
Art.3 – De volgende wijzigingen van de statuten van Leiedal goed te keuren:
Artikel 1 van de statuten:
Vervanging van Artikel 1 als volgt:
De "INTERCOMMUNALE LEIEDAL" is een intergemeentelijk samenwerkingsverband beheerst door
het Decreet Lokaal Bestuur van eenentwintig december tweeduizend zeventien (hierna vermeld als
"het decreet").
Artikel 3 §4 van de statuten:
Vervanging van Artikel 3 §4 als volgt:
§4.
Om haar doelstellingen te verwezenlijken kan Leiedal, overeenkomstig artikel 390 en
artikel 472 van het decreet, deelnemen in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen
die zelf niet deze rechtsvorm hebben aangenomen, voor zover het maatschappelijk doel van deze
rechtspersonen overeenstemt met de eigen doelstellingen.
De beslissing tot deelneming, wordt genomen door de algemene vergadering op grond van een
verslag dat de raad van bestuur heeft opgemaakt. In dat verslag worden de voor- en nadelen van
de deelneming afgewogen en wordt aangetoond dat de vereniging zelf niet die voordelen kan
bieden.
Artikel 6 §1 van de statuten:
Vervanging van Artikel 6 §1 als volgt:
Leiedal werd opgericht in negentienhonderd zestig voor een termijn van twintig jaar, die een
aanvang nam op de dag van de publicatie van de statuten in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vier maart
negentienhonderd tachtig werd de duur verlengd tot het jaar tweeduizend. Bij besluit van de
buitengewone algemene vergadering van vijftien december negentienhonderd achtennegentig werd
de duur verlengd tot de maand mei van het jaar tweeduizend twintig. Ingevolge het decreet van 6
juli 2001 en houdende de Intergemeentelijke Samenwerking werd deze periode beperkt tot tien
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november tweeduizend negentien. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28
mei 2019 wordt de duur verlengd tot en met 31 december van het jaar tweeduizend vijfendertig.
Artikel 15 van de statuten:
Vervanging van Artikel 15 als volgt:
Overeenkomstig artikel 422 van het decreet is er geen uittreding mogelijk tijdens de statutair
bepaalde termijn.
Artikel 16 §2 van de statuten:
Vervanging van Artikel 16 §2 als volgt:
Een deelnemer kan alleen worden uitgesloten voor een zware fout of voor het niet-naleven van zijn
verbintenissen. De betrokken deelnemer dient, indien hij dit wenst, opgeroepen en gehoord te
worden door de raad van bestuur. Indien een uitgesloten deelnemer eerder aan Leiedal
toevertrouwde activiteiten wenst over te nemen dan dienen er tussen deze deelnemer en Leiedal
overeenkomsten te worden afgesloten omtrent de bestemming van de goederen en het lot van het
personeel, behorend tot de overgenomen activiteit, vooraleer aan de uitgesloten deelnemer zijn
gerechtigd aandeel wordt uitbetaald, en dit overeenkomstig artikel 425, derde en vierde lid van het
decreet.
Artikel 17 2° §2 van de statuten:
Vervanging van Artikel 17 2° §2 als volgt:
Indien de gemeenteraad kandidaat-bestuurders voordraagt die geen lid zijn van de gemeenteraad,
maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de statutair bepaalde doelstellingen manifest
aantoonbaar is, dient deze voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd te worden.
In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van
werknemer van een aangesloten bestuur, voorzien in artikel 436 van het decreet, niet van
toepassing.
Artikel 20 van de statuten:
Vervanging van Artikel 20 als volgt:
Niemand kan door meer dan één deelnemer worden voorgedragen of benoemd, noch mandaten
gelijktijdig uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie dienstverlenende en/of
opdrachthoudende verenigingen.
Wat de voorgedragen mandaten betreft dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met
het artikel 436 van het decreet met betrekking tot de onverenigbaarheden die bestaan tussen het
mandaat van bestuurder en een aantal ambten, functies of mandaten.
De algemene vergadering stelt een code van goed bestuur vast. De code van goed bestuur wordt
meegedeeld aan de toezichthoudende overheid.
Artikel 31 van de statuten:
Vervanging van Artikel 31 als volgt:
De besluiten van de raad van bestuur worden genoteerd in processen-verbaal, die worden
getekend door de voorzitter en de secretaris.
Het proces-verbaal wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de raad van bestuur als
eerste agendapunt van de volgende vergadering.
De voorzitter van de raad van bestuur maakt via de webtoepassing van Leiedal een lijst bekend
van de besluiten van de bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging met een beknopte
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omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden. De lijst dient te worden bekendgemaakt
binnen de tien dagen nadat de besluiten genomen zijn.
Op dezelfde dag als de bekendmaking op de webtoepassing wordt de toezichthoudende overheid
op de hoogte gebracht van de bekendmaking.
Bovenstaande opdrachten kunnen worden gedelegeerd naar de secretaris.
Eensluidende afschriften en uittreksels worden getekend door de secretaris of een gevolmachtigde
aangeduid door de raad van bestuur.
De gedetailleerde notulen met bijgevoegd stemgedrag van de individuele leden en alle documenten
waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het
secretariaat van de aangesloten gemeenten, onverminderd de decretale bepalingen inzake de
openbaarheid van het bestuur.
Artikel 44 §1 van de statuten:
Vervanging van Artikel 44 §1 als volgt:
§ 1.

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers.

Voor de gemeenten worden deze vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door de
gemeenteraden uit hun leden en voor de overige deelnemers door de organen die krachtens de
wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te
beslissen.
Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene
vergadering en dat van lid van de raad van bestuur.
De onverenigbaarheden die bepaald zijn in artikel 436 van het decreet zijn eveneens van
toepassing op de vertegenwoordigers op de algemene vergadering.
Artikel 48 §8 van de statuten:
Vervanging van Artikel 48 §8 als volgt:
Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van Leiedal, bij de
toezichthoudende overheid en in de gemeentehuizen van elke deelnemende gemeente binnen een
termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst door Leiedal van het goedkeuringsbesluit, of na het
verstrijken van de termijn, bedoeld in de laatste zin van artikel 428 van het decreet.
Artikel 52 §4 van de statuten:
Vervanging van Artikel 52 §4 als volgt:
Indien de jaarrekeningen niet worden vastgesteld overeenkomstig het tweede lid van artikel 454
van het decreet, dan wordt, binnen een termijn van negentig kalenderdagen, een nieuwe algemene
vergadering bijeengeroepen, waaraan de gewijzigde rekeningen, met naleving van de procedure in
artikel 454 van het decreet worden voorgelegd.
Artikel 54 §3 van de statuten:
Vervanging van Artikel 54 §3 als volgt:
De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan dat uiterlijk drie weken voor
de algemene vergadering aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid wordt
voorgelegd, samen met de oproepingsbrief en alle bijbehorende documenten waaruit de noodzaak
van het saneringsplan blijkt.
De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden bepaald in artikel 427 van het decreet.
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Artikel 55 §8 van de statuten:
Vervanging van Artikel 55 §8 als volgt:
De laatste en voorlaatste paragraaf opgenomen in artikel 425 van het decreet, zijn op hen van
toepassing.
Art.4 – De verlening van deelname aan te vragen aan de intercommunale Leiedal voor een nieuwe
termijn en dit tot 31 december 2035.
Art.5 - De gemeentelijk afgevaardigde op te dragen zijn of haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit.
Art.6 - Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg aan Leiedal toe te sturen.
5.

Brandweer en politie - Geldigverklaring verkiezing politieraadsleden - aktename

De raad,
Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke
gemeenteraad van de leden van de politieraad;
Gelet op de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 13 november 2018
betreffende de verkiezing en installatie van de politieraadsleden van een meergemeentenzone;
Gelet op de verkiezing door de gemeenteraad in zitting van 2 januari 2019 van 2 effectieve leden
en hun opvolgers van de politieraad van de politiezone MIRA;
Gelet op het dossier van de verkiezing op 2 januari 2019 dat aan de deputatie werd toegezonden
en op het provinciaal gouvernement werd ontvangen op 10 januari 2019;
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 Bestendige Deputatie d.d. 31 januari 2019
betreffende de geldigverklaring van de verkiezing van de politieraadsleden, zoals plaatsgevonden
op de installatievergadering van de gemeenteraad d.d. 2 januari 2019.

Welzijn en Burgerzaken
6.

Welzijn en Burgerzaken - Hernieuwing charter gezonde gemeente - goedkeuring

De raad,
Gelet op het feit dat de gemeente Avelgem in 2013 het charter Gezonde Gemeente ondertekende;
Overwegende dat met de start van de nieuwe legislatuur Logo Leieland een oproep doet om het
engagement rond Gezonde Gemeente te hernieuwen door het nieuwe charter te ondertekenen;
Overwegende dat alle Vlaamse gemeenten op donderdag 28 maart 2019 uitgenodigd worden om
het charter Gezonde Gemeente te ondertekenen;
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 charter Gezonde Gemeente namens de gemeente te laten ondertekenen door Annicq
Verschuere, schepen.

Publieke ruimte
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7.

Openbare werken - Raamcontract studieopdracht onderhoud gemeentewegen/trage
wegen 2019-2022: lastvoorwaarden en gunningswijze raming € 50.000 goedkeuring

De raad,
Overwegende dat het wenselijk is om voor kleinere opdrachten, waarbij de eigen diensten zelf
geen bestek en plannen kunnen opmaken, een studiebureau/ontwerper aan te stellen voor
meerdere jaren;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Raamcontract studieopdracht onderhoud
gemeentewegen/trage wegen 2019-2022” een bestek met nr. 2019/07 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 50.000,00 (incl. 21% btw);
Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 4 jaar;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet) en artikel 43;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2019,
op budgetcodes BD02AP01A2/0200/225000 en GBB/CBS/0200/224000 en in het budget van de
volgende jaren dat de financiering gebeurt met eigen middelen;
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 - Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2019/07 en de raming voor de opdracht
“Raamcontract studieopdracht onderhoud gemeentewegen/trage wegen 2019-2022”. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 50.000,00 (incl.
21% btw).
Art.2 - Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
8.

Patrimonium - Principiële beslissing tot aankoop woning Scheldelaan 4 goedkeuring

De raad,
Overwegende dat de woning Scheldelaan 4 opgenomen is op de inventaris van leegstaande
woningen en gebouwen;
Overwegende dat de eigenaar van deze woning heeft laten blijken dat de woning mogelijk te koop
zal worden aangeboden;
Gelet op zijn beslissing van 26 juni 2017 houdende goedkeuren akte van aankoop onroerend goed
gelegen Kasteelstraat 5, 8580 Avelgem (kasteel Scheldeburcht);
Overwegende dat het perceel en de woning strategisch gelegen zijn tussen het aangekochte
kasteel Scheldeburcht en gemeenschapscentrum Spikkerelle;
Overwegende dat deze omgeving verder kan uitgebouwd worden tot de cultuursite van Avelgem;
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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Gelet op het Burgerlijk Wetboek, artikelen 1582 t.e.m. 1701;
Gelet op de tussenkomst van mevrouw Conny Rogie, raadslid, waarbij zij zich akkoord verklaart
met de principiële aankoop voor zover de te betalen prijs conform de marktwaarde zal zijn;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – Zich principieel akkoord te verklaren met de aankoop van het onroerend goed gelegen
Scheldelaan 4, kadastraal gekend als Avelgem, 1e afdeling, sectie A, nrs. 822E en 827F met een
kadastrale oppervlakte van 940m² en eigendom van de heer Steenhaut Steven, voor zover de prijs
en de voorwaarden aanvaardbaar zijn.
9.

Patrimonium - Principiële beslissing tot aankoop perceel landbouwgrond nabij
Blauwe Poortstraat - goedkeuring

De raad,
Overwegende dat een perceel landbouwgrond nabij de Blauwe Poortstraat met een oppervlakte van
±3,55ha te koop wordt aangeboden;
Overwegende dat de gemeente op zoek wil gaan naar een stuk landbouwgrond dat later kan
ingezet worden om via grondruil bepaalde andere gronden te verwerven die nog in
landbouwgebruik zijn;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Burgerlijk Wetboek, artikelen 1582 t.e.m. 1701;
Gelet op de bespreking;
BESLIST 14 stemmen voor (Stijn Decraene, Lut Deseyn, Tom Beunens, Jules Lampole,
Erik Vandereecken, Caroline Valck, Annicq Verschuere, Sandra Platteau, Liesje Cartreul,
Stefanie Christiaens, Kenneth Hennion, Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens,
Pascal Pauwels); 7 stemmen tegen (Trees Vandeputte, Koen Van Steenbrugge,
Koen Byls, Bram Van Den Bunder, Paul Decoster, Michael Delbeke, Conny Rogie)
Art.1 – Zich principieel akkoord te verklaren met de aankoop van een perceel grond gelegen nabij
de Blauwe Poortstraat (Achterkouter), kadastraal gekend als Avelgem, 2e afdeling, sectie A, nrs.
420B en 427A met een kadastrale oppervlakte van 35.494m² en eigendom van de heer
Demeulemeester Franky, voor zover de prijs en de voorwaarden aanvaardbaar zijn.

Vrije Tijd
10. Sport - Jaarrekening 2018 en jaarverslag 2018 van de interlokale vereniging
Burensportdienst - goedkeuring
De raad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2007 betreffende de oprichting van de
interlokale vereniging Burensportdienst en de goedkeuring van de overeenkomst met statutaire
draagkracht betreffende de oprichting van een interlokale vereniging Burensportdienst;
Gelet op de gemeenteraadbeslissing van 25 maart 2013 betreffende de goedkeuring van de
verlenging van de overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging
Burensportdienst;
Gelet op artikel 15 en 16 van de overeenkomst met statutaire draagkracht met de interlokale
vereniging Burensportdienst waarin gesteld wordt dat:

de rekening samen met het jaarverslag aan de gemeenteraad ter goedkeuring moet
worden voorgelegd

ter gelegenheid van de behandeling van dit jaarverslag de vertegenwoordiger van de
gemeente in de interlokale vereniging toelichting geeft in de gemeenteraad
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de jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraad gebeurt ter gelegenheid van de bespreking van
het jaarverslag;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gehoord de toelichting, verschaft door een lid van het college van burgemeester en schepenen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na er in openbare zitting over beraadslaagd te hebben;
BESLIST

eenparig

Art.1 - De rekening 2018 en het bijhorend jaarverslag van de interlokale vereniging
Burensportdienst goed te keuren.
Art.2 - Afschrift van deze beslissing over te maken aan de interlokale vereniging Burensportdienst.
11. Sport - Vereffening van de interlokale vereniging Burensportdienst - goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2007 betreffende de oprichting van de
interlokale vereniging Burensportdienst en de goedkeuring van de overeenkomst met statutaire
draagkracht betreffende de oprichting van een interlokale vereniging Burensportdienst;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 maart 2013 betreffende de goedkeuring van de
verlenging van de overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging
Burensportdienst;
Gelet op artikel 3 van de overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging
Burensportdienst waarin gesteld wordt dat de interlokale vereniging wordt aangegaan voor een
periode van 6 jaar en dat, indien er geen beslissing van de deelnemers is genomen binnen de
oorspronkelijke duurtijd om de interlokale vereniging te verlengen, er van rechtswege een einde
komt aan de interlokale vereniging;
Overwegende dat het beheerscomité van de interlokale vereniging Burensportdienst in zitting op
29 januari 2019 tot een akkoord kwam om de interlokale vereniging niet te verlengen;
Overwegende dat door het niet verlengen van de interlokale vereniging Burensportdienst deze
vereniging in vereffening moet gaan;
Overwegende dat verdere bijeenkomsten en een verdere werking van Burensportdienst als
feitelijke vereniging weldegelijk nut hebben;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gehoord de toelichting, verschaft door een lid van het college van burgemeester en schepenen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na er in openbare zitting over beraadslaagd te hebben;
BESLIST

eenparig

Art.1 - De deelname van de gemeente Avelgem aan de interlokale vereniging Burensportdienst
niet te verlengen.
Art.2 - Akte te nemen van het feit dat alle participerende gemeenten hun deelname aan de
interlokale vereniging Burensportdienst niet verlengen waardoor deze interlokale vereniging van
rechtswege een einde neemt.
Art.3 – Akte te nemen van het feit dat de interlokale vereniging Burensportdienst de gemeente
Deerlijk heeft aangesteld als vereffenaar.
Art.4- Akte te nemen van het feit dat het saldo van de interlokale vereniging Burensportdienst
(5.785,92 euro) wordt overgedragen naar de feitelijke vereniging Burensportdienst.
Art.5 – Akte te nemen van het feit dat de werking wordt verdergezet in een feitelijke vereniging
Burensportdienst en dat hiervoor een intentieverklaring zal opgesteld worden die ondertekend zal
worden door alle partijen.
Art.6 - Afschrift van deze beslissing over te maken aan de interlokale vereniging Burensportdienst.
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De voorzitter sluit de vergadering om 21.06 uur.
Aldus goedgekeurd in zitting van 29 april 2019.
Namens de raad,

de algemeen directeur
David Claus

de voorzitter
Stijn Decraene
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