VERSLAG
Gemeenteraad, zitting van maandag 17 februari 2020
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:

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, Stefanie Christiaens,
Michael Delbeke,
Kenneth Hennion,
Simon Vandendriessche,
Emmi Hanssens, Pascal Pauwels, Conny Rogie gemeenteraadsleden;
David Claus
algemeen directeur
Paul Decoster gemeenteraadslid
Koen Byls
gemeenteraadslid afwezig voor 14.

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 16 december 2019 goed te keuren.
2.

Kerkfabrieken - Meerjarenplan kerkbestuur Sint-Martinus Avelgem - nietgoedkeuring

De raad,
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 door de kerkraad op 4 oktober 2019;
Overwegende dat volgens de ontvangen notulen van het kerkbestuur er op 4 oktober 2019 geen
vergadering was maar wel op 9 oktober;
Overwegende dat in de notulen van de vergadering van 9 oktober 2019 geen sprake is van
goedkeuring van een meerjarenplan en evenmin in de notulen van de daaropvolgende vergadering
van 6 december 2019;
Gelet op de indiening door het centraal kerkbestuur op 7 november 2019;
Gelet op het gunstig advies met opmerkingen van het bisdom op 12 november 2019;
Gelet op de goedkeuringstermijn die verstrijkt op 20 februari 2020;
Overwegende dat de toelagen van het gemeentebestuur aan de kerkbesturen de voorbije jaren
zeer royaal waren, slechts 10 Vlaamse gemeenten gaven per inwoner meer uit aan kerkbesturen.
De exploitatietoelage aan de eredienst was in Avelgem 2,68% van het gemeentelijk
exploitatiebudget, terwijl het Vlaamse gemiddelde 0,58% bedraagt. Van de 1815 kerkbesturen in
Vlaanderen zijn er 26 (zijnde 1,4%) die een hogere toelage krijgen dan Sint-Martinus Avelgem.
De mediaan van de gemeentelijke toelage voor een kerkbestuur bedraagt 13.790 euro.
Op basis van deze vaststellingen stelde het gemeentebestuur in het overleg met het centraal
kerkbestuur op 22 maart 2019 dat de exploitatietoelagen voor de kerkbesturen aanzienlijk
moesten dalen, richting het Vlaamse gemiddelde. De kerkbesturen zouden in deze geest een
ontwerp meerjarenplan opmaken;
Overwegende dat uit het participatietraject met de Avelgemse bevolking van 22 mei tot 30 juni
2019, bleek dat 37% van de respondenten het Vlaams gemiddelde als gemeentelijke toelage
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wenste en 35% koos voor minder dan het Vlaams gemiddelde. Voor slechts 7% mocht de
gemeentelijke toelage meer dan 10 euro per inwoner bedragen;
Gelet op het overleg tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur op 18 juli 2019 waarbij door
het gemeentebestuur een concrete gefaseerde daling van de exploitatietoelagen richting Vlaams
gemiddelde werd voorgesteld;
Gelet op het overleg tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur op 16 oktober 2019 (het
meerjarenplan was dan al door de kerkraad goedgekeurd, maar dit was de gemeente niet bekend)
waarbij het kerkbestuur stelde dat een budget van 140.000 euro absoluut noodzakelijk is;
Gelet op het overleg tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur op 30 oktober 2019 waar
werd vastgesteld dat de kerkbesturen niet bereid zijn de exploitatiekosten substantieel te
verminderen. In de goedgekeurde rekening 2018 bedroeg het exploitatietekort van het kerkbestuur
Sint-Martinus 92.830 euro. In 2020, het eerste jaar van het meerjarenplan, wordt een
exploitatietekort van 107.930 euro begroot, een stijging van 16%;
Overwegende dat in het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025 voor 2020 een investeringstoelage
van 250.000 euro staat ingeschreven voor het kerkbestuur Sint-Martinus en een exploitatietoelage
van 79.395 euro;
Overwegende dat de uitgave voorzien is op het exploitatiebudget van 2020 op de budgetcode
0790/649005 en het investeringsbudget van 2020 op budgetcode 0790/66400;
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,
Erik Vandereecken, Caroline Valck, Annicq Verschuere, Sandra Platteau, Liesje Cartreul,
Stefanie Christiaens, Kenneth Hennion, Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens,
Pascal Pauwels); 6 stemmen tegen (Trees Vandeputte, Koen Van Steenbrugge,
Koen Byls, Bram Van Den Bunder, Michael Delbeke, Conny Rogie)
Art.1 – Het meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur Sint-Martinus niet goed te keuren.
3.

Kerkfabrieken - Meerjarenplan kerkbestuur O.L.V.-Geboorte Waarmaarde - nietgoedkeuring

De raad,
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 door de kerkraad op 22 oktober 2019;
Gelet op de indiening door het centraal kerkbestuur op 7 november 2019;
Gelet op het gunstig advies van het bisdom op 12 november 2019;
Gelet op de goedkeuringstermijn die verstrijkt op 20 februari 2020;
Overwegende dat de toelagen van het gemeentebestuur aan de kerkbesturen de voorbije jaren
zeer royaal waren, slechts 10 Vlaamse gemeenten gaven per inwoner meer uit aan kerkbesturen.
De exploitatietoelage aan de eredienst was in Avelgem 2,68% van het gemeentelijk
exploitatiebudget, terwijl het Vlaamse gemiddelde 0,58% bedraagt. De mediaan van de
gemeentelijke toelage voor een kerkbestuur bedraagt 13.790 euro. Op basis van deze
vaststellingen stelde het gemeentebestuur in het overleg met het centraal kerkbestuur op 22 maart
2019 dat de exploitatietoelagen voor de kerkbesturen aanzienlijk moesten dalen, richting het
Vlaamse gemiddelde. De kerkbesturen zouden in deze geest een ontwerp meerjarenplan opmaken;
Overwegende dat uit het participatietraject met de Avelgemse bevolking van 22 mei tot 30 juni
2019, bleek dat 37% van de respondenten het Vlaams gemiddelde als gemeentelijke toelage
wenste en 35% koos voor minder dan het Vlaams gemiddelde. Voor slechts 7% mocht de
gemeentelijke toelage meer dan 10 euro per inwoner bedragen;
Gelet op het overleg tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur op 18 juli 2019 waarbij door
het gemeentebestuur een concrete gefaseerde daling van de exploitatietoelagen richting Vlaams
gemiddelde werd voorgesteld;
Gelet op het overleg tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur op 16 oktober 2019 waarbij
het centraal kerkbestuur stelde dat een budget van 140.000 euro absoluut noodzakelijk is;
Gelet op het overleg tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur op 30 oktober 2019 waarbij
werd vastgesteld de kerkbesturen niet bereid zijn de exploitatiekosten substantieel te verminderen.
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In de goedgekeurde rekening 2018 bedroeg het exploitatietekort van O.L.V.-Geboorte 9.900,23
euro. In 2020, het eerste jaar van het meerjarenplan, wordt een exploitatietekort van 18.063 euro
begroot, een stijging van 82,45 %;
Overwegende dat in het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025 voor 2020 voor het kerkbestuur
O.L.V.-Geboorte een exploitatietoelage van 8.467 euro staat ingeschreven;
Overwegende dat de uitgave voorzien is op het exploitatiebudget van 2020 op de budgetcode
0790/649007;
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,
Erik Vandereecken, Caroline Valck, Annicq Verschuere, Sandra Platteau, Liesje Cartreul,
Stefanie Christiaens, Kenneth Hennion, Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens,
Pascal Pauwels); 6 stemmen tegen (Trees Vandeputte, Koen Van Steenbrugge,
Koen Byls, Bram Van Den Bunder, Michael Delbeke, Conny Rogie)
Art.1 – Het meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur O.L.V.-Geboorte Waarmaarde niet
goed te keuren.
4.

Kerkfabrieken - Meerjarenplan kerkbestuur Sint-Petrus Outrijve - niet-goedkeuring

De raad,
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 door de kerkraad op 4 november
2019;
Gelet op de indiening door het centraal kerkbestuur op 7 november 2019;
Gelet op het gunstig advies van het bisdom op 12 november 2019;
Gelet op de goedkeuringstermijn die verstrijkt op 20 februari 2020;
Overwegende dat de toelagen van het gemeentebestuur aan de kerkbesturen de voorbije jaren
zeer royaal waren, slechts 10 Vlaamse gemeenten gaven per inwoner meer uit aan kerkbesturen.
De exploitatietoelage aan de eredienst was in Avelgem 2,68% van het gemeentelijk
exploitatiebudget, terwijl het Vlaamse gemiddelde 0,58% bedraagt. Op basis van deze
vaststellingen stelde het gemeentebestuur in het overleg met het centraal kerkbestuur op 22 maart
2019 dat de exploitatietoelagen voor de kerkbesturen aanzienlijk moesten dalen, richting het
Vlaamse gemiddelde. De kerkbesturen zouden in deze geest een ontwerp meerjarenplan opmaken;
Overwegende het participatietraject met de Avelgemse bevolking van 22 mei tot 30 juni 2019,
bleek dat 37% van de respondenten het Vlaams gemiddelde als gemeentelijke toelage wenste en
35% koos voor minder dan het Vlaams gemiddelde. Voor slechts 7% mocht de gemeentelijke
toelage meer dan 10 euro per inwoner bedragen.
Gelet op het overleg tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur op 18 juli 2019 waarbij door
het gemeentebestuur een concrete gefaseerde daling van de exploitatietoelagen richting Vlaams
gemiddelde werd voorgesteld;
Gelet op het overleg tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur op 16 oktober 2019 (het
meerjarenplan was dan al door de kerkraad goedgekeurd, maar dit was de gemeente niet bekend)
waarbij het kerkbestuur stelde dat een budget van 140.000 euro absoluut noodzakelijk is;
Gelet op het overleg tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur op 30 oktober 2019 waarbij
werd vastgesteld dat de kerkbesturen niet bereid zijn de exploitatiekosten substantieel te
verminderen;
In de goedgekeurde rekening 2018 bedroeg het exploitatietekort van Sint-Petrus 14.191,50 euro
In 2020, het eerste jaar van het meerjarenplan, wordt een exploitatietekort van 16.576 euro
begroot, een stijging van 16,8 %;
Overwegende dat in het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025 voor 2020 voor het kerkbestuur
Sint-Petrus een exploitatietoelage van 12.138 euro staat ingeschreven;
Overwegende dat de uitgave voorzien is op het exploitatiebudget van 2020 op de budgetcode
0790/649006;
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 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); 6 stemmen tegen (Trees Vandeputte, Koen Van Steenbrugge,
Koen Byls, Bram Van Den Bunder, Michael Delbeke, Conny Rogie)
Art.1 – Het meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur Sint-Petrus niet goed te keuren.
5.

Kerkfabrieken - Meerjarenplan kerkbestuur Sint-Amandus Kerkhove - nietgoedkeuring

De raad,
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 door de kerkraad op 6 november
2019;
Overwegende dat volgens de ontvangen notulen van het kerkbestuur er op 6 november 2019 geen
vergadering was, maar wel op 22 oktober 2019;
Overwegende dat in de notulen van de vergadering van 22 oktober 2019 geen sprake is van een
goedkeuring van een meerjarenplan;
Gelet op de indiening door het centraal kerkbestuur op 7 november 2019;
Gelet op het gunstig advies van het bisdom op 12 november 2019;
Gelet op de goedkeuringstermijn die verstrijkt op 20 februari 2020;
Gelet op de principiële beslissing van de kerkraad van 22 juli 2019 om het kerkgebouw onder
voorwaarden te verkopen aan de gemeente, om het te slopen en aldaar een ontmoetingscentrum
op te richten;
Gelet op de principiële beslissing van de gemeenteraad van 25 november 2019 om het kerkgebouw
onder voorwaarden aan te kopen, om het te slopen en aldaar een ontmoetingscentrum op te
richten;
Overwegende dat uit de ontvangsten van het meerjarenplan blijkt dat er geen vieringen in het
kerkgebouw meer zullen plaatsvinden;
Overwegende dat door de nakende onttrekking aan de eredienst, de verkoop en de sloop van het
kerkgebouw alleen nog een verzekering tegen afbraakwaarde voor enkele maanden, een
aanvaardbare uitgave is;
Overwegende dat uit de goedgekeurde rekening van 2018 blijkt dat het exploitatietekort in 2018
16.740,25 euro bedroeg;
Overwegende dat in 2019 het kerkbestuur Sint-Amandus een exploitatietoelage van 34.955 euro
kreeg;
Overwegende dat het overschot van de rekening van 2019 ongetwijfeld ruimschoots zal volstaan
om de uitgaven te betalen;
Overwegende dat voor 2020 en de daaropvolgende jaren er geen gemeentelijke toelage meer
nodig is;
Overwegende dat in het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025 alleen krediet is voorzien voor de
aankoop van het gebouw en niet meer voor een exploitatietoelage aan het kerkbestuur SintAmandus;
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,
Erik Vandereecken, Caroline Valck, Annicq Verschuere, Sandra Platteau, Liesje Cartreul,
Stefanie Christiaens, Kenneth Hennion, Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens,
Pascal Pauwels); 6 stemmen tegen (Trees Vandeputte, Koen Van Steenbrugge,
Koen Byls, Bram Van Den Bunder, Michael Delbeke, Conny Rogie)
Art.1 – Het meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur Sint-Amandus niet goed te keuren.
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6.

Kerkfabrieken - Budget 2020 kerkbestuur Sint-Martinus Avelgem - niet-goedkeuring

De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op de beslissing van 4 oktober 2019 van de kerkraad van Sint-Martinus te Avelgem waarbij
het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek werd vastgelegd;
Gelet op de beslissing van 4 oktober 2019 van de kerkraad van Sint-Martinus te Avelgem waarbij
het budget 2020 van de kerkfabriek werd goedgekeurd;
Overwegende dat volgens de ontvangen notulen van het kerkbestuur er op 4 oktober 2019 geen
vergadering was maar wel op 9 oktober 2019;
Overwegende dat in de notulen van de zitting van 9 oktober 2019 nergens sprake is van
goedkeuring van het budget 2020 en evenmin in de volgende zitting van 6 december 2019;
Gelet op het gunstig advies van 12 november 2019 van het bisdom;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 februari 2020 waarbij het meerjarenplan 2020-2025
van de kerkfabriek Sint-Martinus niet werd goedgekeurd;
Overwegende dat het budget niet past binnen een goedgekeurd meerjarenplan;
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,
Erik Vandereecken, Caroline Valck, Annicq Verschuere, Sandra Platteau, Liesje Cartreul,
Stefanie Christiaens, Kenneth Hennion, Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens,
Pascal Pauwels); 6 stemmen tegen (Trees Vandeputte, Koen Van Steenbrugge,
Koen Byls, Bram Van Den Bunder, Michael Delbeke, Conny Rogie)
Art. 1- Het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Martinus Avelgem niet goed te keuren.
7.

Kerkfabrieken - Budget 2020 kerkbestuur O.L.V.-Geboorte Waarmaarde - nietgoedkeuring

De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op de beslissing van 22 oktober 2019 van de kerkraad van O.L.V.-Geboorte te Waarmaarde
waarbij het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek werd vastgelegd;
Gelet op de beslissing van 22 oktober 2019 van de kerkraad van O.L.V.-Geboorte te Waarmaarde
waarbij het budget 2020 werd goedgekeurd;
Gelet op het gunstig advies van 12 november 2020 van het bisdom;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 februari 2020 waarbij het meerjarenplan 2020-2025
van de kerkfabriek O.L.V.-Geboorte niet werd goedgekeurd;
Overwegende dat het budget niet past binnen een goedgekeurd meerjarenplan;
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,
Erik Vandereecken, Caroline Valck, Annicq Verschuere, Sandra Platteau, Liesje Cartreul,
Stefanie Christiaens, Kenneth Hennion, Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens,
Pascal Pauwels); 6 stemmen tegen (Trees Vandeputte, Koen Van Steenbrugge,
Koen Byls, Bram Van Den Bunder, Michael Delbeke, Conny Rogie)
Art. 1- Het budget 2020 van de kerkfabriek O.L.V.-Geboorte te Waarmaarde niet goed te keuren.
8.

Kerkfabrieken - Budget 2020 kerkbestuur Sint-Petrus Outrijve - niet-goedkeuring

De raad,
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Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op de beslissing van 4 november 2019 van de kerkraad van Sint-Petrus te Outrijve waarbij
het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek werd vastgelegd;
Gelet op de beslissing van 4 november 2019 van de kerkraad van Sint-Petrus te Outrijve waarbij
het budget 2020 werd goedgekeurd;
Gelet op het gunstig advies van 12 november 2020 van het bisdom;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 februari 2020 waarbij het meerjarenplan 2020-2025
van de kerkfabriek Sint-Petrus niet werd goedgekeurd;
Overwegende dat het budget niet past binnen een goedgekeurd meerjarenplan;
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,
Erik Vandereecken, Caroline Valck, Annicq Verschuere, Sandra Platteau, Liesje Cartreul,
Stefanie Christiaens, Kenneth Hennion, Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens,
Pascal Pauwels); 6 stemmen tegen (Trees Vandeputte, Koen Van Steenbrugge,
Koen Byls, Bram Van Den Bunder, Michael Delbeke, Conny Rogie)
Art.1 - Het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Petrus Avelgem niet goed te keuren.
9.

Kerkfabrieken - Budget 2020 kerkbestuur Sint-Amandus Kerkhove - nietgoedkeuring

De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op de beslissing van 6 november 2019 van de kerkraad van Sint-Amandus te Kerkhove
waarbij het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek werd vastgelegd;
Gelet op de beslissing van 6 november 2019 van de kerkraad van Sint-Amandus te Kerkhove
waarbij het budget 2020 werd goedgekeurd;
Overwegende dat volgens de ontvangen notulen van het kerkbestuur er op 6 november 2019 geen
vergadering was, maar wel op 22 oktober 2019;
Overwegende dat in de notulen van de vergadering van 22 oktober 2019 de ontwerpbegroting
werd goedgekeurd;
Gelet op het gunstig advies van 12 november 2019 van het bisdom;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 februari 2020 waarbij het meerjarenplan 2020-2025
van de kerkfabriek Sint-Amandus te Kerkhove niet werd goedgekeurd;
Overwegende dat het budget niet past binnen een goedgekeurd meerjarenplan;
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,
Erik Vandereecken, Caroline Valck, Annicq Verschuere, Sandra Platteau, Liesje Cartreul,
Stefanie Christiaens, Kenneth Hennion, Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens,
Pascal Pauwels); 6 stemmen tegen (Trees Vandeputte, Koen Van Steenbrugge,
Koen Byls, Bram Van Den Bunder, Michael Delbeke, Conny Rogie)
Art. 1- Het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Amandus Avelgem niet goed te keuren.
10. Intergemeentelijke samenwerkingen - Statutenwijziging van projectvereniging
zuidwest - goedkeuring
De raad,
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Gelet op de e-mail d.d. 10 december 2019 van zuidwest, waarbij de statutenwijziging, wordt
toegestuurd;
Overwegende dat projectvereniging zuidwest haar statuten wenst te actualiseren;
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 voorstel van statutenwijziging goed te keuren.
Art.2 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan zuidwest toe te sturen.
11. Intergemeentelijke samenwerkingen - Overeenkomst met Logo Leieland goedkeuring
De raad,
Gelet op feit dat het aangewezen is om samen te werken met gespecialiseerde partners voor de
ontwikkeling van een lokaal gezondheidsbeleid;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst die tot op heden afgesloten was met Logo Leieland voor
de uitbouw van het lokaal gezondheidsbeleid;
Overwegende dat een nieuwe overeenkomst kan afgesloten worden die betrekking heeft enerzijds
op de uitrol van het lokaal preventief gezondheidsbeleid en anderzijds op de invulling van de
intergemeentelijke preventiewerker met subsidies van de Vlaamse overheid;
Overwegende dat voorgesteld wordt om voor het luik preventief gezondheidsbeleid beroep te doen
op de gratis dienstverlening en voor ad hoc opdrachten een afzonderlijke overeenkomst af te
sluiten;
Overwegende dat voor het luik intergemeentelijke preventiewerker een cofinanciering van elk
lokaal bestuur gevraagd wordt hetzij onder de vorm van financiële middelen, hetzij onder de vorm
van personeelsinbreng;
Overwegende dat voorgesteld wordt de cofinanciering te realiseren onder de vorm van
personeelsinbreng;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op het exploitatiebudget van 2020, op
budgetcode 0909/613090;
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 samenwerkingsovereenkomst met Logo Leieland goed te keuren voor de uitbouw van
een lokaal preventief gezondheidsbeleid met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december
2024.
Art.2 – Een samenwerkingsovereenkomst met Logo Leieland goed te keuren voor de
intergemeentelijke preventiewerker met ingang van 1 december 2019 tot en met 31 december
2024.
Publieke ruimte
12. Mobiliteit - Aanvullend verkeersreglement wijziging verkeerscirculatie SintJansstraat - Neerstraat - 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;
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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;
Overwegende dat tijdens een proefperiode maatregelen genomen werden om de circulatie in de
Sint-Jansstraat – Neerstraat – Kortrijkstraat aan te passen in functie van een betere
verkeersdoorstroming en meer verkeersveiligheid;
Overwegende dat na een positieve proefperiode de nieuwe verkeerscirculatie bestendigd mag
worden;
Overwegende dat hiervoor een aanvullend verkeersreglement vereist is;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;
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,
Erik Vandereecken, Caroline Valck, Annicq Verschuere, Sandra Platteau, Liesje Cartreul,
Stefanie Christiaens, Kenneth Hennion, Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens,
Pascal Pauwels); 6 stemmen tegen (Trees Vandeputte, Koen Van Steenbrugge,
Koen Byls, Bram Van Den Bunder, Michael Delbeke, Conny Rogie)
Raadslid Rogie stemt tegen bij dit agendapunt wegens het niet kijken naar het groter geheel.
Art.1 – Er geldt eenrichtingsverkeer uitgezonderd fietsers, speedpedelecs en bromfietsers klasse
A in de Sint-Jansstraat vanaf het kruispunt met de Gabriel Herpoelstraat tot aan het kruispunt met
de Neerstraat.
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de plaatsing van de verkeersborden C1, F19 en C31b
en de onderborden M12 en M18.
Art. 2 – Het is verboden om vanuit de Kortrijkstraat links af te slaan en richting de Neerstraat te
rijden uitgezonderd fietsers, speedpedelecs en bromfietsers klasse A.
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de plaatsing van het verkeersbord C31a met
onderbord M12.
Art. 3 – 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. 4 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Rechtbank van
Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en aan de Politierechtbank West-Vlaanderen,
afdeling Kortrijk en bekendgemaakt op de website van de gemeente Avelgem.
13. Mobiliteit - Aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van
parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen in de Kerkhofstraat en de SintAmandswijk - 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 verplichting van de Vlaamse overheid om laadpalen te voorzien voor elektrische
voertuigen;
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Overwegende dat er twee parkeerplaatsen op de parking voor de begraafplaats in de Kerkhofstraat
worden voorbehouden voor elektrische wagens;
Overwegende dat er twee parkeerplaatsen op de parking in de Sint-Amandswijk worden
voorbehouden voor elektrische wagens;
Overwegende dat hiervoor een aanvullend verkeersreglement moet worden goedgekeurd;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;
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,
Erik Vandereecken, Caroline Valck, Annicq Verschuere, Sandra Platteau, Liesje Cartreul,
Stefanie Christiaens, Kenneth Hennion, Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens,
Pascal Pauwels); 6 stemmen tegen (Trees Vandeputte, Koen Van Steenbrugge,
Koen Byls, Bram Van Den Bunder, Michael Delbeke, Conny Rogie)
Raadslid Rogie stemt tegen omwille van de locatie in de Kerkhofstraat.
Art.1 – Twee parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen in te richten op de
parking voor de begraafplaats in de Kerkhofstraat.
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door borden E9a aangevuld met onderborden met
pictogram.
Art.2 – Twee parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen in te richten op de
parking in de Sint-Amandswijk.
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door borden E9a aangevuld met onderborden met
pictogram.
Art. 3 – 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. 4 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Rechtbank van
Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en aan de Politierechtbank West-Vlaanderen,
afdeling Kortrijk, en bekendgemaakt op de website van de gemeente Avelgem.
14. Mobiliteit - Politieverordening Ronde van Vlaanderen 2020 - goedkeuring
De raad,
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer;
Gelet op het KB van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alleterreinwedstrijden;
Gelet op de omzendbrief OOP 45 ter begeleiding van het KB van 28 juni 2019 tot reglementering
van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden;
Gelet op het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies
voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening;
Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen
zijn opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de gemeente;
Gelet op het KB van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op
het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de
provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie of een
beheer op nationaal niveau vereisen;
Gelet op het KB van 1 mei 2016 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak
van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag;
Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en
interventieplannen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines;
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Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse
Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving;
Overwegende dat op zondag 5 april 2020 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor dames
elite” en “Ronde van Vlaanderen voor heren elite" het grondgebied van onze gemeente doorkruist;
Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoeloop met
zich meebrengt en vooral bij de start, aankomst en langs hellingen en kasseistroken;
Overwegende dat er tal van commerciële activiteiten langsheen de reisweg van de wielerwedstrijd
worden georganiseerd;
Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op zich
al veel toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van
deze delen van de reisweg moeten verhoogd worden;
Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten
op dezelfde locatie aangewezen is;
Overwegende dat het wenselijk is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten onderling
de nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz. … teneinde de
overlast voor de bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te beperken;
Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van
de toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen
garanderen:

voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg

voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten
langsheen de reisweg en de bestuurlijke overheid

voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling
opdat de dringende hulpverlening kan gegarandeerd 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.- Navolgende politieverordening Ronde van Vlaanderen 2019 goed te keuren.
I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein
Artikel 1
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen voor
Elite” en die doorgaat op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, wordt
op zondag 5 april 2020 slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester van de
gemeente waar de activiteit plaats heeft, voorafgaandelijk en schriftelijk werd goedgekeurd.
Alle activiteiten moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid vóór 10 februari 2020 aan de burgemeester
worden gemeld via het evenementenloket.
De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden:
1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator.
2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres
van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en / of beslissing van het bevoegde orgaan van de
rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden.
3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of
deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal genodigden.
4. De juiste locatie ervan.
5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parkings, toegang…) die zullen worden in plaats gesteld.
6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards, ….).
7. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.
Artikel 2
Ten laatste op 20 maart 2020 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers
hetzij de goedkeuring hetzij een gemotiveerde weigering.
Bij de goedkeuring worden duidelijk de voorwaarden vermeld.
De organisatoren van de goedgekeurde activiteiten hebben de plicht de opgelegde voorwaarden na
te leven.
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Er wordt een overzicht van de goedgekeurde activiteiten bezorgd aan de korpschef van de lokale
politie en aan de zonecommandant van hulpverleningszone bezorgd, en, indien van toepassing, aan
de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Artikel 3
Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden niet naleeft, kan de
burgemeester de activiteit alsnog weigeren.
Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als
motief ingeroepen worden om een activiteit niet goed te keuren.
II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter
Artikel 4
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen
voor Elite” en die doorgaat in een besloten plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij
gratis, hetzij tegen betaling van een inkomgeld, hetzij op vertoon van een toegangskaart of een
uitnodiging wanneer deze ter beschikking wordt gesteld van eenieder die ze aanvraagt, dient vóór
10 februari 2020 gemeld te worden aan de burgemeester van de gemeente via het
evenementenloket. De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1.
Artikel 5
De burgemeester kan in functie van het aantal meldingen en de juiste locatie van de gemelde
activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen organiseren met de organisator van een
randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige afspraken te maken inzake
opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in te richten parkings, het in te huren sanitair,
de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen…
Artikel 6
De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de
voorafgaandelijk bepaalde afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar vormen
voor de openbare orde (openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid).
III. Veiligheidszones
Artikel 7
De burgemeester kan op basis van een risicoanalyse, rekening houdend met de massale volkstoeloop
op bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone
definiëren, ten einde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheersen.
Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van
risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen…).
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld onder
rubriek I en II, die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van
Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen voor Elite” en die plaats vindt in een
veiligheidszone moet eveneens vóór 10 februari 2020 gemeld worden aan de burgemeester van de
gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in
artikel 1.
De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de juiste
locatie van de gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen met de organisator
van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde in nauwe samenspraak met de
lokale veiligheidscel één inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken voor de hele
veiligheidszone.
Artikel 8
Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet
afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn de
bepalingen van respectievelijk artikel 2 en 3, dan wel artikel 6 van toepassing.
IV. Algemene bepalingen
Artikel 9: Normatief kader
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Onverminderd haar algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de
burgemeester de volgende besluiten als normatief kader om de veiligheid van de randactiviteiten af
te toetsen:

Algemeen politiereglement van de gemeente Avelgem.

Besluiten van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende het maximaal
geluidsniveau van muziek in inrichtingen.
Artikel 10: Sancties
De overtreder van de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 alsook degene die één of meerdere
voorwaarden niet naleeft moet zich schikken naar de aanmaningen van de burgemeester, zo niet
houdt de gemeente zich het recht voor de nodige maatregelen te treffen op kosten en risico van de
overtreder.
De gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan
worden opgezocht.
De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van
de openbare orde een randactiviteit verbieden.
Art.2.- deze verordening bekend te maken zoals voorgeschreven in art. 286, 287 en 330 van het
decreet Lokaal Bestuur.
15. Patrimonium - Principiële beslissing tot aankoop woning Bosstraat 4 - goedkeuring
De raad,
Overwegende dat momenteel de woning gelegen Bosstraat 4 te Avelgem te koop wordt
aangeboden;
Overwegende dat dit perceel gelegen is in een gevaarlijke bocht en dat dit perceel mogelijkheden
biedt om de gevaarlijke bocht veiliger in te richten;
Overwegende dat mogelijks ook een deel kan doorverkocht worden aan Groep Ubuntu in functie
van de aanpalende Ganzenhofboerderij;
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 eenparig
Art.1 – Zich principieel akkoord te verklaren met de aankoop van de woning Bosstraat 4,
kadastraal gekend als Avelgem, 1e afdeling, sectie A, nr. 1467C met een kadastrale oppervlakte
van 495m² en eigendom van mevrouw Schamp Tonia, voor zover de prijs en de voorwaarden
aanvaardbaar zijn.
16. Patrimonium - Akte van afstand van onroerende goederen nabij de stationsomgeving
- goedkeuring
De raad,
Gelet op zijn beslissing van 24 oktober 2016 houdende goedkeuren akte van verkoop van
onroerende goederen gelegen te Avelgem, zijnde de oude spoorwegbedding tussen de Pontstraat
en de Yzerwegstraat en tussen de Doorniksesteenweg en de Schelde;
Overwegende dat toen ook werd afgesproken om in een tweede fase het tracé van het fietspad
tussen beide delen na heraanleg door te verkopen aan de provincie West-Vlaanderen tegen de prijs
van 7,44 euro/m²;
Overwegende dat ondertussen de herinrichting van de stationsomgeving met inbegrip van dit stuk
fietspad afgewerkt is en het tracé opengesteld werd voor gebruik;
Gelet op het opmetingsplan van 14 augustus 2019 van landmeter Jan Hauspie;
Gelet op het voorstel van akte van afstand van onroerende goederen waarbij de gemeente
Avelgem aan de provincie West-Vlaanderen het tracé van het Guldenspoorpad tussen de
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Doorniksesteenweg en de voormalige goederenkoer met een totale oppervlakte van 6a 52ca
afstaat voor de prijs van 4.850,88 euro;
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 akte van afstand van onroerende goederen, zijnde de percelen kadastraal bekend als
1e afdeling, sectie A, nrs. 2534N3, 2534P3, 2534R3 en 2534S3 met een totale oppervlakte van
652m² voor de prijs van 4.850,88 euro, goed te keuren.
17. Patrimonium - Akte van aankoop pand Doorniksesteenweg 185 -187 - goedkeuring
De raad,
Overwegende dat de Kringloopwinkel gehuisvest is in het pand gelegen Doorniksesteenweg
185/187;
Overwegende dat de Kringloopwinkel een belangrijke meerwaarde heeft in het kader van
duurzaamheid en als tewerkstellingsplaats in het kader van sociale economie;
Overwegende dat het pand waarin de Kringloopwinkel gehuisvest is en het aangrenzend pand te
koop wordt aangeboden;
Overwegende dat het aangewezen is dat de Kringloopwinkel in Avelgem kan behouden blijven;
Overwegende dat het aangrenzend pand eveneens mogelijkheden biedt voor diverse doeleinden;
Gelet op zijn beslissing van 28 oktober 2019 houdende principiële beslissing tot aankoop pand
Doorniksesteenweg 185-187, voor zover de prijs en de voorwaarden aanvaardbaar zijn;
Gelet op het schattingsverslag van 7 november 2019 opgemaakt door Joris Platteau, commissaris
van de afdeling Vastgoedtransacties;
Gelet op de ontwerpen van akte aankoop onroerend goed opgemaakt door Joris Platteau,
commissaris van de afdeling Vastgoedtransacties;
Overwegende dat de aankoop geschiedt in het kader van openbaar nut;
Overwegende dat de uitgave voor deze aankoop voorzien is op het investeringsbudget van 2020,
onder actie “A-2.2.4.: Site Bossuyt-Mortier voor Kringloopwinkel aankopen in het kader van sociale
tewerkstelling” en budgetcode 0500/221000;
Gelet op het visum van de financieel directeur verleend op 29 januari 2020;
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 eenparig
Art.1 – De akte aankoop van een textielfabriek met aanhorigheden op en met grond, gelegen
Doorniksesteenweg 185-187, kadastraal gekend als Avelgem, 1e afdeling, sectie A, nr. 3098 N met
een kadastrale oppervlakte van 25a 09ca en eigendom van de bvba Mortier-Bossuyt, goed te
keuren.
Art.2 – De akte aankoop van twee percelen bouwgrond, gelegen Doorniksesteenweg, kadastraal
gekend als Avelgem, 1e afdeling, sectie A, nrs. 3098 T en 3098 V met een totale kadastrale
oppervlakte van 13a 34ca en eigendom van mevrouw Mortier Mieke, goed te keuren.
Vrije Tijd
18. Jeugd - Speeltoestellen en speel- en bouwzone voor de vrijetijdssite in Outrijve goedkeuring
De raad,
Overwegende dat er in de omgeving van het nieuwe gebouw op de vrijetijdssite van Outrijve nog
geen speeltoestellen staan;
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Gelet op het gebruik van deze site voor de speelpleinwerking;
Overwegende dat vanuit de dienst vrije tijd, na overleg met de stuurgroep speelpleinwerking, de
jeugdraad en de buurt, voorgesteld wordt om te kiezen voor een uitdagend en avontuurlijk
speelterrein voor kinderen tussen 6 en 12 jaar;
Overwegende dat het voorgestelde project uit 2 delen bestaat: enerzijdes uit speeltoestellen
raming € 36.000,00 en anderzijds uit een speel- en bouwzone of kampenzone raming € 4.000,00;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Speeltoestellen en speel- en bouwzone voor de
vrijetijdssite in Outrijve” een bestek met nr. 2020/10 werd opgesteld;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

Perceel 1 (Speeltoestellen), raming: € 36.000,00 (incl. 21% btw);

Perceel 2 (Speel- en bouwzone), raming: € 4.000,00 (incl. 21% btw);
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 40.000,00 (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 € 139.000,00 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 2020,
op budgetcode Actie 5.1.4. 0752/230000 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;
Gelet op de bespreking;
BESLIST

eenparig

Art.1 - Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2020/10 en de raming voor de opdracht
“Speeltoestellen Speeltoestellen en speel- en bouwzone voor de vrijetijdssite in Outrijve”. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 40.000,00 (incl.
21% btw).
Art.2 - Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Publieke ruimte
TP 1.

Mobiliteit - Oprichten mobiliteitsraad

De raad,
Gelet op de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025;
Gelet op de beleidsdoelstelling 1: “Avelgem bouwt aan een veilig en goed fietsnetwerk”;
Gelet op artikel 304 van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de organisatie van raden,
overlegstructuren en andere initiatieven om de inspraak van burgers te bevorderen;
Gelet op de Omzendbrief MOW 2019 01 betreffende de opstart en werking van de vervoerregio's;
Gelet op het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid;
Overwegende dat Avelgem samen met andere Zuid-West-Vlaamse gemeenten de vervoerregio
Kortrijk vormt die instaat voor de opmaak van een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan;
Overwegende dat een regionaal mobiliteitsplan de globale mobiliteitsvisie voor een langere termijn
vastlegt voor de vervoerregio, en dat voor alle vervoersmodi (openbaar vervoer, fietsverkeer,…).
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Overwegende dat het plan onder andere uitspraken doet over de belangrijke mobiliteitsuitdagingen
van de regio, het openbaar vervoersnetwerk uittekent en maatregelen voorstelt voor de
verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid;
Overwegende dat het principe van de ‘basisbereikbaarheid’ centraal staat, hetgeen grote gevolgen
kan hebben voor landelijke gebieden zoals Avelgem;
Overwegende dat er tal van lokale mobiliteitsdossiers hangende zijn, waarvan het opportuun is dat
het gemeentebestuur reflecteert met de bevolking alvorens hierin beslissingen te nemen. Bij wijze
van voorbeeld kan worden verwezen naar volgende dossiers : evaluatie van fietsstraten, uitwerking
van schoolstraten, uitwerking fietsnetwerk langs de Rijtgracht, opstart Mobi-punt, implementatie
fietsfondsdossier Kaphoek, geplande sensibiliseringsprojecten met de scholen,…;
Overwegende dat er tal van bovenlokale mobiliteitsdossiers hangende zijn, waarvan het opportuun
is dat het gemeentebestuur reflecteert met de bevolking alvorens hierin standpunt in te nemen. Bij
wijze van voorbeeld kan worden verwezen naar volgende dossiers : de dienstverlening van het
openbaar vervoer in de vervoersregio Kortrijk, verdere opvolging provinciale jaagpaden en
fietssnelwegen, bovenlokaal netwerk zwaar verkeer, actieplannen rond de modal shift,…;
Overwegende dat de opstart van een mobiliteitsraad hiervoor opportuun is, met als volgende taak :
advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid met betrekking tot de mobiliteit, bijdragen tot
het vormen van een beleidsvisie en het formuleren van de krachtlijnen van het te voeren beleid
inzake mobiliteit;
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 6 stemmen voor (Trees Vandeputte, Koen Van Steenbrugge, Koen Byls,
Bram Van Den Bunder, Michael Delbeke, Conny Rogie); 14 stemmen tegen
(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)
Art.1 - Principieel om een mobiliteitsraad op te richten voor de beleidscyclus 2020-2024, waarvan
de verdere modaliteiten (bijeenroeping, samenstelling,…) zullen worden uitgewerkt door het
college van burgemeester en schepenen, waarna deze opnieuw zullen worden voorgelegd aan de
gemeenteraad ter goedkeuring;
Art.2 - De op te richten mobiliteitsraad heeft minstens volgende taak: advies uitbrengen over de
hoofdlijnen van het beleid met betrekking tot de mobiliteit, bijdragen tot het vormen van een
beleidsvisie en het formuleren van de krachtlijnen van het te voeren beleid inzake mobiliteit.
Het voorstel is verworpen. Fracties gba-Gemeentebelangen en Tandem gaan niet akkoord met het
voorstel tot de oprichting van een formele adviesraad inzake mobiliteit, maar wel met de oprichting
van een mobiliteitsforum.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.
Aldus goedgekeurd in zitting van 27 april 2020.
Namens de raad,

de algemeen directeur
David Claus

de voorzitter
Stijn Decraene
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