VERSLAG
Gemeenteraad, zitting van maandag 29 april 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 maart 2019 goed te keuren.
2.

Gemeente - Samenstelling gemeenteraadscommissies - goedkeuring

De raad,
Gelet op artikel 37 van het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op artikel 35 §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd in
zitting van 25 februari 2019;
Gelet op de ontvankelijke voordrachtsakte van de fractie gbA-GEMEENTEBELANGEN ontvangen op
25 maart 2019;
Gelet op de ontvankelijke voordrachtsakte van de fractie Tandem ontvangen op 25 maart 2019;
Gelet op de ontvankelijke voordrachtsakte van de fractie CD&V ontvangen op 26 maart 2019;
Gelet op de ontvankelijke akte van de fractie N-VA ontvangen op 10 april 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 – de gemeenteraadscommissie financiën als volgt samen te stellen:

De heer Pascal Pauwels, raadslid, namens de fractie gbA-GEMEENTEBELANGEN.

Mevrouw Caroline Valck, schepen, namens de fractie gbA-GEMEENTEBELANGEN.

De heer Simon Vandendriessche, raadslid, namens de fractie gbA-GEMEENTEBELANGEN.

Mevrouw Emmi Hanssens, raadslid, namens de fractie Tandem.

De heer Kenneth Hennion, raadslid, namens de fractie Tandem.

De heer Koen Van Steenbrugge, raadslid, namens de fractie CD&V.

De heer Paul Decoster, raadslid, namens de fractie CD&V.
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Mevrouw Conny Rogie, raadslid, met raadgevende stem namens de N-VA fractie.
Art.2 – de gemeenteraadscommissie publieke ruimte als volgt samen te stellen:

De heer Pascal Pauwels, raadslid, namens de fractie gbA-GEMEENTEBELANGEN.

Mevrouw Stefanie Christiaens, raadslid, namens de fractie gbA-GEMEENTEBELANGEN.

Mevrouw Caroline Valck, schepen, namens de fractie gbA-GEMEENTEBELANGEN.

Mevrouw Emmi Hanssens, raadslid, namens de fractie Tandem.

De heer Tom Beunens, schepen, namens de fractie Tandem.

De heer Koen Van Steenbrugge, raadslid, namens de fractie CD&V.

De heer Koen Byls, raadslid, namens de fractie CD&V.

Mevrouw Conny Rogie, raadslid, met raadgevende stem namens de N-VA fractie.
Art.3 – de gemeenteraadscommissie vrije tijd als volgt samen te stellen:

Mevrouw Liesje Cartreul, raadslid, namens de fractie gbA-GEMEENTEBELANGEN.

De heer Jules Lampole, schepen, namens de fractie gbA-GEMEENTEBELANGEN.

De heer Simon Vandendriessche, raadslid, namens de fractie gbA-GEMEENTEBELANGEN.

De heer Kenneth Hennion, raadslid, namens de fractie Tandem.

De heer Tom Beunens, schepen, namens de fractie Tandem.

De heer Koen Byls, raadslid, namens de fractie CD&V.

De heer Bram Van den Bunder, raadslid, namens de fractie CD&V.

Mevrouw Conny Rogie, raadslid, met raadgevende stem namens de N-VA fractie.
Art.4 – de gemeenteraadscommissie welzijn als volgt samen te stellen:

De heer Stijn Decraene, voorzitter van de gemeenteraad, namens de fractie gbAGEMEENTEBELANGEN.

Mevrouw Stefanie Christiaens, raadslid, namens de fractie gbA-GEMEENTEBELANGEN.

Mevrouw Liesje Cartreul, raadslid, namens de fractie gbA-GEMEENTEBELANGEN.

Mevrouw Sandra Platteau, raadslid, namens de fractie Tandem.

De heer Annicq Verschuere, schepen, namens de fractie Tandem.

Mevrouw Trees Vandeputte, raadslid, namens de fractie CD&V.

De heer Michael Delbeke, raadslid, namens de fractie CD&V.

Mevrouw Conny Rogie, raadslid, met raadgevende stem namens de N-VA fractie.
Art.5 – de gemeenteraadscommissie algemeen bestuur als volgt samen te stellen:

Mevrouw Lut Deseyn, burgemeester, namens de fractie gbA-GEMEENTEBELANGEN.

De heer Pascal Pauwels, raadslid, namens de fractie gbA-GEMEENTEBELANGEN.

De heer Stijn Decraene, voorzitter van de gemeenteraad, namens de fractie gbAGEMEENTEBELANGEN.

De heer Erik Vandereecken, schepen, namens de fractie Tandem.

Mevrouw Sandra Platteau, raadslid, namens de fractie Tandem.

De heer Bram Van den Bunder, raadslid, namens de fractie CD&V.

Mevrouw Trees Vandeputte, raadslid, namens de fractie CD&V.

Mevrouw Conny Rogie, raadslid, met raadgevende stem namens de N-VA fractie.
3.

Gemeente - Aanvaarding van schenkingen van kunstwerk en tapijt aan de gemeente
- goedkeuring

De raad,
Gelet op artikel 41 van het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad bevoegd is voor het definitief aanvaarden van schenkingen;
Overwegende dat aan de gemeente één van de kunstwerken van Firmin Ollevier, een plaasteren
beeld in houten kader, “Christus aan het kruis met twee staande, treurende vrouwen” wordt
geschonken en dit een onmiddellijke overdracht in volle eigendom betreft;
Gelet op het feit dat aan de gemeente een tapijt van het Koninklijk Atheneum wordt geschonken;
Overwegende dat voorgesteld wordt om de schenkingen te aanvaarden en het beheer ervan aan
GOKA toe te vertrouwen;
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;
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BESLIST eenparig
Art.1 – de twee schenkingen die aan de gemeente geschonken worden te aanvaarden.
4.

Gemeente - Eretitel Lieven Vantieghem - aktename

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;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 waarbij goedkeuring werd verleend om
het dossier tot aanvraag van een eretitel van het ambt van burgemeester voor Lieven Vantieghem
in te dienen bij de Vlaamse Regering;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2019 waarbij aan Lieven Vantieghem de eretitel van
het ambt van burgemeester van de gemeente Avelgem werd verleend;
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 ministerieel besluit van 13 maart 2019 waarbij aan Lieven
Vantieghem de eretitel van het ambt van burgemeester van de gemeente Avelgem werd verleend.
5.

Intergemeentelijke samenwerkingen - Agenda algemene vergadering Zefier van 13
juni 2019 - goedkeuring

De raad,
Gelet op artikel 56 van het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180;
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de cvba Zefier;
Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 27 en 28;
Gelet op de uitnodiging bij brief van 18 maart 2019 tot de gewone algemene vergadering van de
cvba Zefier op 13 juni 2019;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 waarbij mevrouw Caroline Valck,
schepen, werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente 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;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – de agenda van de gewone algemene vergadering van de cvba Zefier van 13 juni 2019
goed te keuren als volgt:

verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018

verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018

goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting)

kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor

statutaire benoemingen.
Art.2 – een afschrift van deze beslissing aan de cvba Zefier te bezorgen.
6.

Intergemeentelijke samenwerkingen - Agenda en herbevestigen vertegenwoordiger
en plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering IMOG op 21 mei
2019 - goedkeuring
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De raad in openbare zitting vergaderend,
Gelet op de aangetekende brief d.d. 26 maart 2019 van IMOG waarbij de agenda van de algemene
vergadering van 21 mei 2019 om 18u30, 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 gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 waarbij volgende personen werden
aangeduid in de algemene vergadering van IMOG;

de heer Kenneth Hennion, raadslid, als effectief vertegenwoordiger

mevrouw Emmi Hanssens, 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 - De agenda van de algemene vergadering van 21 mei 2019 van IMOG als volgt goed te
keuren:

1. Verslag van de Raad van Bestuur

2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2018

3. Verslag van de Commissaris

4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2018

5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris

6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat

7 Actualisering kapitaal cfr art. 12 van de statuten

8. Verlenging opdracht commissaris-revisor

9. Vastleggen afsprakennota uitzendarbeid in uitvoering van decreet uitzendarbeid

10. Huldiging medewerkers met 25, 30, 35 jaar dienst

11. Toelichting activiteiten 2018

12. Varia
Art.2 - Volgende afgevaardigden binnen de algemene vergadering van IMOG te herbevestigen:

de heer Kenneth Hennion, raadslid, als effectief vertegenwoordiger

mevrouw Emmi Hanssens, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Art.3 - De gemeentelijk afgevaardigde op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op het
standpunt van de gemeenteraad.
Art.4 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan IMOG toe te sturen.

Interne zaken
7.

ICT - Instap in het raamakkoord voor ICT fase 2 2019-2024 van de stad Brugge goedkeuring

De raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2017 betreffende de goedkeuring
om in te stappen in het raamcontract van de ICT-opdrachtencentrale van de stad Brugge;
Overwegende dat dit raamcontract ten einde liep op 31 december 2018 en de stad Brugge een
nieuwe opdracht uitschreef “raamcontract stad Brugge fase 2 2019-2024” waar we als gemeente
bij aangesloten hebben;
Overwegende dat het altijd interessant is om aan te sluiten bij dit raamcontract omdat de
samenwerking met vele partners zeer competitieve prijzen oplevert voor alle partijen;
Overwegende dat de stad Brugge optreedt als opdrachtencentrale: na instap in het raamcontract
staat de gemeente Avelgem zelf in voor bestelling en betaling van alle IT-materiaal en –diensten;
Overwegende dat de stad Brugge niet meer hoeft tussen te komen en ook geen vergoeding vraagt;
Overwegende dat tot op heden volgende percelen gegund werden door de stad Brugge:
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Perceel 1, hardware : RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen voor 4 jaar met
2 jaar verlengbaar

Perceel 2, software: RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen voor 4 jaar met 2
jaar verlengbaar

Perceel 3, consultancy, systeemondersteuning infrastructuur: RealDolmen, A.
Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen voor 3 jaar met 3 jaar verlengbaar

Perceel 4, softwareondersteuning: Cronos NV, Veldkant 33A te 2550 Kontich voor 4 jaar
met 2 jaar verlengbaar

Perceel 5, switching: Nextel NV, Koralenhoeve 19 te 2160 Wommelgem voor 3 jaar met 3
maal 1 jaar verlengbaar

Perceel 6, netwerk- en security componenten: RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654
Huizingen voor 3 jaar met 3 maal 1 jaar verlengbaar

Perceel 7, glasvezel: Fabricom NV, Centrum-Zuid 3020, 3530 Houthalen voor 4 jaar met 2
jaar verlengbaar

Perceel 8, servers en storage: RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen voor 3
jaar met 3 maal 1 jaar verlengbaar

Perceel 9, GIS: Gim NV, Philipssite 5 bus 27 te 3001 Leuven voor 3 jaar met 3 maal 1 jaar
verlengbaar;
Overwegende dat dit voorstel ook voorgelegd zal worden aan de OCMW-raad van heden;
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 89, § 1, 2° (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 750.000,00 niet);
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;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget op budgetcode
GBB/CBS/0119/613053 en het investeringsbudget op de algemene rekening 240200 voor de
diverse diensten voor het jaar 2019 en volgende;
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 – Met ingang van heden in te stappen in het raamcontract 2019-2024 van de ICTopdrachtencentrale van de stad Brugge, voor alle gegunde percelen, als volgt:

Perceel 1, hardware : RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen voor 4 jaar met
2 jaar verlengbaar

Perceel 2, software: RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen voor 4 jaar met 2
jaar verlengbaar

Perceel 3, consultancy, systeemondersteuning infrastructuur: RealDolmen, A.
Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen voor 3 jaar met 3 jaar verlengbaar

Perceel 4, softwareondersteuning: Cronos NV, Veldkant 33A te 2550 Kontich voor 4 jaar
met 2 jaar verlengbaar

Perceel 5, switching: Nextel NV, Koralenhoeve 19 te 2160 Wommelgem voor 3 jaar met 3
maal 1 jaar verlengbaar

Perceel 6, netwerk- en security componenten: RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654
Huizingen voor 3 jaar met 3 maal 1 jaar verlengbaar

Perceel 7, glasvezel: Fabricom NV, Centrum-Zuid 3020, 3530 Houthalen voor 4 jaar met 2
jaar verlengbaar

Perceel 8, servers en storage: RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen voor 3
jaar met 3 maal 1 jaar verlengbaar

Perceel 9, GIS: Gim NV, Philipssite 5 bus 27 te 3001 Leuven voor 3 jaar met 3 maal 1 jaar
verlengbaar.
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Art.2 – De stad Brugge hiervan op de hoogte te brengen.

Welzijn en Burgerzaken
8.

Sociale Zaken - W13 heroriëntering takenpakket energiehuis: annex
samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring

De raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 oktober 2015 waarbij W13 werd voorgedragen
als Energiehuis voor het Vlaams Energieagentschap (VEA) in het kader van het toekennen van
energieleningen;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen W13 en de gemeente Avelgem met
ingang van 1 januari 2016;
Gelet op het ontwerp samenwerkingsovereenkomst tussen de diverse lokale besturen en W13 als
Energiehuis;
Overwegende dat deze overeenkomst dient ondertekend te worden door de gemeente;
Overwegende dat de gemeente een vertegenwoordiging kan afvaardigen naar de
kredietcommissie;
Overwegende dat een samenwerkingsovereenkomst dient afgesloten te worden tussen het Vlaams
Gewest en het Energiehuis W13;
Gelet op het feit dat bij Besluit van 14 december 2018 van de Vlaams Minister van Begroting,
Financiën en Energie de heer Bart Tommelein, het Energiebesluit van 29 oktober 2010 tot
heroriëntering van de taken van de energiehuizen tot uniek energieloket, inclusief de daarbij
horende vergoedingsregeling werd goedgekeurd;
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 annex samenwerkingsovereenkomst tussen W13 enerzijds en de gemeente (en het
OCMW) Avelgem anderzijds goed te keuren.
Art.2 – Akte te nemen van de samenwerkingsovereenkomst tussen W13 en het VEA.
Art.3 – Een afschrift van deze beslissing op te sturen naar W13.
Publieke ruimte
9.

Mobiliteit - Aanvullend verkeersreglement betreffende zebrapaden in de Neerstraat
en de Kortrijkstraat - goedkeuring

De raad,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op de terugkerende vraag van bewoners om een zebrapad aan te leggen in de Kortrijkstraat
ter hoogte van het kruispunt met de Binnenweg;
Gelet op de terugkerende vraag van bewoners en politie om een zebrapad aan te leggen in de
Neerstraat ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Jansstraat;
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Overwegende dat in de Kortrijkstraat een zebrapad te verantwoorden is omwille van de
overstekende voetgangers vanuit de Binnenweg;
Overwegende dat de Neerstraat binnen de zone 30 ligt maar dat heel wat scholieren op deze
locatie oversteken en een zebrapad hier te verantwoorden is;
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 – Een oversteekplaats voor voetgangers aan te leggen in de Kortrijkstraat ter hoogte van
het kruispunt met de Binnenweg.
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de gepaste belijning aan te brengen overeenkomstig
artikel 76.3° van het K.B. van 01.12.1975.
Art. 2 – Een oversteekplaats voor voetgangers aan te leggen in de Neerstraat ter hoogte van het
kruispunt met de Sint-Jansstraat.
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de gepaste belijning aan te brengen overeenkomstig
artikel 76.3° van het KB van 01.12.1975.
Art. 2 – De aanvullende verkeersreglementen of gedeelten ervan die in strijd zijn met het huidig
reglement worden opgeheven bij het in voege treden van dit reglement.
Art. 3 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor
de Verkeersveiligheid. Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de Rechtbank van
Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en aan de Politierechtbank West-Vlaanderen,
afdeling Kortrijk.
10. Openbare werken - Studieopdracht rioleringswerken Doorniksesteenweg:
lastvoorwaarden en gunningswijze raming € 50.000 - goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,
Overwegende dat het Vlaams Gewest van plan is om de Doorniksesteenweg tussen Stijn
Streuvelslaan en Etienne Balcaenstraat her in te richten;
Overwegende dat de gemeente wil kijken om de riolering te vernieuwen;
Gelet op zijn beslissing van 17 december 2018 houdende goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst met AWV voor Doorniksesteenweg;
Overwegende dat de gemeente de studie voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel,
samen met voetpaden, groen en meubilair voor haar rekening zal nemen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Studieopdracht rioleringswerken
Doorniksesteenweg” een bestek met nr. 2019/08 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 50.000,00 (incl. 21% btw);
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);
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 budgetcode BD03AP02A3/0310/214000 en 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;
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BESLIST

eenparig

Art.1 - Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2019/08 en de raming voor de opdracht
“Studieopdracht rioleringswerken Doorniksesteenweg”. 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.
11. Patrimonium - Akte 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 zijn beslissing van 25 maart 2019 houdende principiële beslissing tot aankoop perceel
landbouwgrond nabij Blauwe Poortstraat van de heer Demeulemeester Franky;
Gelet op het schattingsverslag van 9 april 2019 opgemaakt door Joris Platteau, commissaris van de
afdeling Vastgoedtransacties;
Gelet op het ontwerp van akte aankoop onroerend goed opgemaakt door notaris Nathalie
Desimpel;
Overwegende dat de aankoop geschiedt in het kader van openbaar nut;
Overwegende dat de uitgave voor deze aankoop te voorzien is op het investeringsbudget van
2019, op budgetcode 0050/220000;
Gelet op het visum van de financieel directeur verleend op 9 april 2019;
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); 1 stem tegen (Conny Rogie); 6 onthoudingen (Trees Vandeputte,
Koen Van Steenbrugge, Koen Byls, Bram Van Den Bunder, Paul Decoster,
Michael Delbeke)
Art.1 – De akte aankoop van twee percelen weiland gelegen nabij de Blauwe Poortstraat
(Achterkouter), kadastraal gekend als Avelgem, 2e afdeling, sectie A, nrs. 420B en 427A met een
kadastrale oppervlakte van 3ha 54a 94ca en eigendom van de heer Demeulemeester Franky, goed
te keuren.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.
Aldus goedgekeurd in zitting van 27 mei 2019.
Namens de raad,

de algemeen directeur
David Claus

de voorzitter
Stijn Decraene
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