VERSLAG
Gemeenteraad, zitting van maandag 25 mei 2020
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Stijn Decraene
voorzitter gemeenteraad;
Lut Deseyn
burgemeester;
Tom Beunens,
Jules Lampole,
Annicq Verschuere,
Caroline Valck,
Sandra Platteau, Trees Vandeputte, Koen Van Steenbrugge, Koen Byls,
Bram Van Den Bunder, Liesje Cartreul, Paul Decoster, Stefanie Christiaens,
Michael Delbeke,
Kenneth Hennion,
Simon Vandendriessche,
Emmi Hanssens, Pascal Pauwels, Conny Rogie, Dirk Lottin (vanaf agendapunt
7)
gemeenteraadsleden;
David Claus
algemeen directeur;
Erik
Vandereecken
(agendapunt
1
t.e.m.
3)
gemeenteraadslid

Afwezig:
Onder voorzitterschap van Stijn Decraene wordt de zitting geopend om 20.23 uur.
Openbare zitting
Bestuur
1.

Goedkeuring verslag - Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

De raad,
BESLIST 19 stemmen voor (Stijn Decraene, Lut Deseyn, Tom Beunens, Jules Lampole,
Annicq Verschuere, Caroline Valck, Sandra Platteau, Trees Vandeputte, Koen Byls,
Bram Van Den Bunder, Liesje Cartreul, Paul Decoster, Stefanie Christiaens,
Michael Delbeke, Kenneth Hennion, Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens,
Pascal Pauwels, Conny Rogie); 1 stem tegen (Koen Van Steenbrugge)
de notulen en het zittingsverslag van de zitting van 27 april 2020 goed te keuren.
Raadslid Conny Rogie vraagt om aan te vullen in de notulen wie fysiek en wie digitaal deelnam aan
de zitting. De notulen worden in die zin aangepast.
Raadslid Koen Van Steenbrugge vraagt om zijn stemgedrag aan te passen bij agendapunt 2,
waarover hij - voorafgaand aan de raad - een e-mail bezorgde. De algemeen directeur en
voorzitter wijzen op de afgesproken werkwijze, waarbij het stemgedrag na de raadszitting moest
gebeuren. Raadslid Van Steenbrugge betreurt dat de letter en niet de geest van de afgesproken
werkwijze wordt toegepast.
2.

Gemeente - Besluit burgemeester vergaderingen bestuursorganen - aktename

De raad,
Gelet op het besluit van de burgemeester met betrekking tot de goedkeuring van het laten
plaatsvinden van de vergaderingen van de bestuursorganen op een alternatieve manier tijdens de
periode waarin de federale maatregelen in het kader van COVID-19 gelden;
Overwegende dat een besluit van de burgemeester moet bevestigd worden op de eerstvolgende
vergadering van de gemeenteraad.
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;

Pagina 1 van 22

BESLIST eenparig
Art.1 - Het voormelde besluit van de burgemeester te bevestigen.
3.

Gemeente - Ontslag schepen en gemeenteraadslid - aktename

De raad,
Gelet op het schrijven d.d. 30 april 2020 van de heer Erik Vandereecken, gericht aan de voorzitter
van de gemeenteraad waarbij hij aangeeft ontslag te nemen als schepen/lid van het vast bureau
en gemeente/OCMW-raadslid;
Overwegende dat het ontslag definitief en onherroepbaar is;
Overwegende dat zijn mandaten als schepen en raadslid ter beschikking worden gesteld;
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;
NEEMT AKTE
van het schrijven van de heer Erik Vandereecken waarbij hij zijn ontslag indient als schepen en
gemeente/OCMW-raadslid.
4.

Gemeente - Verkiezing van een schepen op basis van een voordrachtsakte en
eedaflegging - aktename

De raad,
Gelet op de aktename van het ontslag van schepen Erik Vandereecken, schriftelijk ingediend op 30
april 2020 bij de voorzitter van de gemeenteraad;
Gelet op de akte van voordracht waarbij de heer Annicq Verschuere wordt voorgedragen als
kandidaat-schepen met ingang van 25 mei 2020;
Overwegende dat de akte van voordracht op 11 mei 2020 werd overhandigd aan de algemeen
directeur, zijnde uiterlijk acht dagen voor de vergadering van de gemeenteraad;
Overwegende dat de algemeen directeur de akte van voordracht heeft overhandigd aan de
voorzitter van de gemeenteraad;
Overwegende dat bij de akte van voordracht de noodzakelijke stukken gevoegd zijn namelijk een
uittreksel uit het bevolkingsregister en een uittreksel uit het strafregister;
Overwegende dat de akte van voordracht werd ondertekend door de meerderheid van de verkozen
gemeenteraadsleden en de meerderheid van de leden van de Tandem-fractie;
Overwegende dat de akte van voordracht voldoet aan de vereiste dubbele meerderheid (meer dan
de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen hebben deelgenomen en een
meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden
verkozen);
Overwegende dat de akte van voordracht ontvankelijk is;
Overwegende dat de heer Annicq Verschuere de eed als gemeenteraadslid heeft afgelegd;
Overwegende dat de heer Annicq Verschuere zich niet in een situatie van onverenigbaarheid
bevindt;
Overwegende dat de heer Annicq Verschuere akkoord gaat met de privacyverklaring voor
schepenen en burgemeester van de gemeente Avelgem;
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 de ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-schepen Annicq
Verschuere.
Art. 2 – De heer Annicq Verschuere verkozen te verklaren als schepen en akte te nemen van zijn
eedaflegging.
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De nieuwe schepen legt, in handen van de burgemeester, de volgende eed af: “Ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”
5.

Gemeente - Verdeling van taken onder de leden van het college van burgemeester
en schepenen - aktename

De raad,
Gelet op de aktename van de gemeenteraad van 25 mei 2020 betreffende het ontslag van de heer
Erik Vandereecken als schepen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 mei 2020 betreffende de aanstelling van de
heer Annicq Verschuere als schepen;
Gelet op het feit dat schepen Annicq Verschuere de taken overneemt van Erik Vandereecken;
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;
NEEMT AKTE
van volgende verdeling van taken onder de leden van het college van burgemeester en schepenen:
Naam
Deseyn Lut

Taken
Burgemeester
Algemeen bestuur, mobiliteit, lokale economie,
erediensten, veiligheid, communicatie,
nutsbedrijven, landbouw, personeel

Beunens Tom

Eerste schepen
Ruimtelijke ordening, openbare werken &
patrimonium, ICT, jeugd

Lampole Jules

Tweede schepen
Cultuur & sport, onderwijs, toerisme

Verschuere Annicq

Derde schepen
Klimaat, energie, milieu, natuur, dierenwelzijn

Valck Caroline

Vierde schepen
Financiën, burgerzaken

Platteau Sandra

Voorzitter bijzonder comité sociale dienst
(vijfde schepen)
Gezondheid & gelijke kansen, welzijn, zorg

6.

Gemeente - Aanstelling gemeenteraadslid en eedaflegging - aktename

De raad,
Gelet op de aktename van het ontslag van Erik Vandereecken als schepen en gemeenteraadslid,
schriftelijk ingediend op 30 april 2020 bij de voorzitter van de gemeenteraad;
Overwegende dat de heer Dirk Lottin als opvolger werd aangeduid voor de gemeenteraad,
legislatuur 2019 – 2024;
Overwegende dat de heer Dirk Lottin voor de fractie Tandem kan zetelen in de gemeenteraad;
Overwegende dat de heer Dirk Lottin na eedaflegging van rechtswege ook deel uitmaakt van de
OCMW-raad;
Overwegende dat de noodzakelijke stukken namelijk een uittreksel uit het bevolkingsregister en
een uittreksel uit het strafregister werden bezorgd;
Overwegende dat de heer Dirk Lottin zich niet in een situatie van onverenigbaarheid bevindt;
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Overwegende dat de heer Dirk Lottin akkoord gaat met de privacyverklaring voor raadsleden van
de gemeente Avelgem.
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 heer Dirk Lottin aan te duiden als gemeenteraadslid en akte te nemen van zijn
eedaflegging.
Het nieuwe gemeenteraadslid legt, in handen van de voorzitter van de gemeenteraad, de volgende
eed af: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
7.

Gemeente - Rangorde gemeenteraadsleden - vaststelling

De raad,
Gelet op art. 6, §7 van het decreet Lokaal Bestuur en de memorie van toelichting bij deze
bepaling;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB2018/3 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode;
Gelet op het ontslag van schepen en raadslid Erik Vandereecken en de aanstelling van de heer Dirk
Lottin als gemeenteraadslid;
Overwegende dat hierdoor de rangorde van de raadsleden opnieuw vastgesteld moet worden;
Overwegende dat de opvolgers die na de installatievergadering worden geïnstalleerd onderaan de
ranglijst worden bijgeschreven volgens de datum van eedaflegging;
Overwegende dat de anciënniteit van de opvolger niet in acht genomen wordt bij de bepaling van
de rangorde;
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 rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Naam
Annicq Verschuere
Tom Beunens
Trees Vandeputte
Koen Van Steenbrugge
Jules Lampole
Koen Byls
Lut Deseyn
Sandra Platteau
Stijn Decraene
Bram Van den Bunder
Caroline Valck
Liesje Cartreul
Paul Decoster
Stefanie Christiaens
Michael Delbeke
Kenneth Hennion
Simon Vandendriessche
Emmi Hanssens
Pascal Pauwels
Conny Rogie
Dirk Lottin
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8. Intergemeentelijke samenwerkingen - Agenda algemene vergadering
Intercommunale Leiedal - goedkeuring
De raad,
Gelet op de aangetekende brief d.d. 20 april 2020 van Leiedal, waarbij de agenda van de algemene
vergadering van 9 juni 2020 werd toegestuurd;
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van Leiedal vertegenwoordigd is door 1
afgevaardigde en 1 plaatsvervanger;
Overwegende dat de gemeente Avelgem 1998 aandelen – reeks A – bezit die 1998 stemmen
vertegenwoordigen;
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 algemene vergadering van 9 juni 2020 van Leiedal goed te keuren:
1. Verslag over de activiteiten in 2019
a. Verslag van de raad van bestuur
b. Verslag van de commissaris ) revisor
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2019
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
4. Zestig jaar Leiedal
5. Varia
Art.2 – De beslissing van de gemeenteraad dd. 25 februari 2019 waarbij mevr. Emmi Hanssens,
raadslid, werd aangeduid als vertegenwoordiger namens het gemeentebestuur op de algemene
vergadering van Leiedal van 9 juni 2020, te bevestigen.
Art. 3 – De beslissing van de gemeenteraad dd. 25 februari 2019 waarbij de heer Kenneth Hennion,
raadslid, werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens het gemeentebestuur op
de algemene vergadering van Leiedal van 9 juni 2020, te bevestigen.
Art. 4 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering
zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en
de punten van de agenda van de algemene vergadering van 9 juni 2020 goedkeuren.
Art. 5 – De vertegenwoordiger van de gemeente zoals bepaald in artikel 2 zal in lijn met de
maatregelen in het kader van de verspreiding van COVID-19 deelnemen aan de vergadering;
Art. 6 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan Leiedal toe te sturen.
9. Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden vertegenwoordiger algemene
vergadering vzw Schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen - goedkeuring
De raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019;
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van vzw Schuldbemiddeling ZuidWest-Vlaanderen vertegenwoordigd is door 1 afgevaardigde namelijk Annicq Verschuere;
Gelet op het ontslag van de heer Annicq Verschuere als voorzitter bijzonder comité sociale dienst
en dus toegevoegd schepen en de aanstelling van mevrouw Sandra Platteau als voorzitter
bijzonder comité sociale dienst en dus toegevoegd schepen in de OCMW-raad van 25 mei 2020;
Overwegende dat de heer Annicq Verschuere als vertegenwoordiger in de algemene vergadering
dient vervangen te worden;
Gelet op de kandidaatstelling van:

Mevrouw Sandra Platteau, schepen, als effectief vertegenwoordiger
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde persoon als effectief afgevaardigde aan
te duiden in de algemene vergadering van vzw Schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
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Art.1 - Volgende afgevaardigde aan te duiden in de algemene vergadering van vzw
Schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen:

Mevrouw Sandra Platteau, schepen, sandra.platteau@avelgem.be, als effectief
vertegenwoordiger.
Art.2 – Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan vzw Schuldbemiddeling Zuid-WestVlaanderen toe te sturen.
10. Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden bestuurder raad van bestuur vzw
Logo Leieland - goedkeuring
De raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019;
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van vzw Logo Leieland
vertegenwoordigd is door 1 afgevaardigde namelijk Liesje Cartreul;
Overwegende dat de gemeente in de raad van bestuur van vzw Logo Leieland vertegenwoordigd is
door 1 afgevaardigde namelijk de heer Annicq Verschuere;
Gelet op het ontslag van de heer Annicq Verschuere als voorzitter bijzonder comité sociale dienst
en dus toegevoegd schepen en de aanstelling van mevrouw Sandra Platteau als voorzitter
bijzonder comité sociale dienst en dus toegevoegd schepen in de OCMW-raad van 25 mei 2020;
Overwegende dat de heer Annicq Verschuere als vertegenwoordiger in de raad van bestuur wordt
vervangen;
Gelet op de kandidaatstelling voor de raad van bestuur van vzw Logo Leieland van:

mevrouw Sandra Platteau, schepen, als bestuurder;
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 – Volgende vertegenwoordiger aan te duiden voor de raad van bestuur van vzw Logo
Leieland:

mevrouw Sandra Platteau, schepen, sandra.platteau@avelgem.be, als bestuurder
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan vzw Logo Leieland toe te sturen.
11. Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering vzw Constructief goedkeuring
De raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019;
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van de vzw Constructief
vertegenwoordigd is door 1 afgevaardigde en 1 plaatsvervanger respectievelijk de heer Erik
Vandereecken en de heer Annicq Verschuere;
Gelet op het ontslag van de heer Erik Vandereecken als schepen en raadslid;
Gelet op het ontslag van de heer Annicq Verschuere als voorzitter bijzonder comité sociale dienst
en dus toegevoegd schepen en de aanstelling van mevrouw Sandra Platteau als voorzitter
bijzonder comité sociale dienst en dus toegevoegd schepen in de OCMW-raad van 25 mei 2020;
Gelet op de aanstelling van de heer Annicq Verschuere als schepen in de gemeenteraad van 25 mei
2020;
Overwegende dat de heer Erik Vandereecken vervangen dient te worden als vertegenwoordiger in
de algemene vergadering en dat een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger dient aangeduid
te worden:
Gelet op de kandidaatstelling van:

de heer Annicq Verschuere, schepen, als effectief vertegenwoordiger

mevrouw Sandra Platteau, schepen, als plaatsvervanger;
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Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde personen respectievelijk als effectief
afgevaardigde en plaatsvervanger aan te duiden in de algemene vergadering van vzw Constructief;
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 - Volgende afgevaardigden aan te duiden in de algemene vergadering van vzw Constructief:

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

mevrouw Sandra Platteau, schepen, sandra.platteau@avelgem.be, als plaatsvervangend
vertegenwoordiger
Art.2 – Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan vzw Constructief toe te sturen.
12. Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering vzw Kringloopcentrum
Zuid-West-Vlaanderen - goedkeuring
De raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019;
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van de vzw Kringloopcentrum ZuidWest-Vlaanderen vertegenwoordigd is door 1 afgevaardigde en 1 plaatsvervanger respectievelijk
de heer Erik Vandereecken en de heer Annicq Verschuere;
Gelet op het ontslag van de heer Erik Vandereecken als schepen en raadslid;
Gelet op het ontslag van de heer Annicq Verschuere als voorzitter bijzonder comité sociale dienst
en dus toegevoegd schepen en de aanstelling van mevrouw Sandra Platteau als voorzitter
bijzonder comité sociale dienst en dus toegevoegd schepen in de OCMW-raad van 25 mei 2020;
Gelet op de aanstelling van de heer Annicq Verschuere als schepen in de gemeenteraad van 25 mei
2020;
Overwegende dat de heer Erik Vandereecken vervangen dient te worden als vertegenwoordiger in
de algemene vergadering en dat een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger dient aangeduid
te worden:
Gelet op de kandidaatstelling van:

de heer Annicq Verschuere, schepen, als effectief vertegenwoordiger

mevrouw Sandra Platteau, schepen, als plaatsvervanger
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde personen respectievelijk als effectief
afgevaardigde en plaatsvervanger aan te duiden in de algemene vergadering van vzw
Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – Volgende afgevaardigden aan te duiden in de algemene vergadering van de vzw
Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen:

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

mevrouw Sandra Platteau, schepen, sandra.platteau@avelgem.be, als plaatsvervangend
vertegenwoordiger
Art.2 – Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan vzw Kringloopcentrum Zuid-WestVlaanderen toe te sturen.

Pagina 7 van 22

13. Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden vertegenwoordiger algemene
vergadering Eigen Haard cvba - goedkeuring
De raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019;
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van Eigen Haard vertegenwoordigd is
door 1 afgevaardigde namelijk Annicq Verschuere;
Gelet op het ontslag van de heer Annicq Verschuere als voorzitter bijzonder comité sociale dienst
en dus toegevoegd schepen en de aanstelling van mevrouw Sandra Platteau als voorzitter
bijzonder comité sociale dienst en dus toegevoegd schepen in de OCMW-raad van 25 mei 2020;
Overwegende dat Annicq Verschuere vervangen dient te worden als vertegenwoordiger in de
algemene vergadering;
Gelet op de kandidaatstelling voor de algemene vergadering van Eigen Haard van:

mevrouw Sandra Platteau, schepen, als effectief vertegenwoordiger
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde persoon als effectief afgevaardigde aan
te duiden in de algemene vergadering van Eigen Haard;
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 - Volgende afgevaardigde aan te duiden in de algemene vergadering van Eigen Haard:
 mevrouw Sandra Platteau, schepen, sandra.platteau@avelgem.be, als effectief
vertegenwoordiger.
Art.2 – Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aal Eigen Haard toe te sturen.
14. Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden bestuurder raad van bestuur Imog
- goedkeuring
De raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019;
Overwegende dat de gemeente in de raad van bestuur van IMOG vertegenwoordigd is door 1
bestuurder namelijk de heer Erik Vandereecken;
Gelet op het ontslag van de heer Erik Vandereecken als schepen en raadslid;
Gelet op het ontslag van de heer Annicq Verschuere als voorzitter bijzonder comité sociale dienst
en dus toegevoegd schepen en de aanstelling van mevrouw Sandra Platteau als voorzitter
bijzonder comité sociale dienst en dus toegevoegd schepen in de OCMW-raad van 25 mei 2020;
Gelet op de aanstelling van de heer Annicq Verschuere als schepen in de gemeenteraad van 25 mei
2020;
Overwegende dat de heer Erik Vandereecken vervangen dient te worden als vertegenwoordiger in
de raad van bestuur;
Gelet op de kandidaatstelling voor de raad van bestuur van IMOG van:

de heer Annicq Verschuere, schepen, als bestuurder;
Overwegende dat een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger in de
algemene vergadering en dat van lid van één van de andere bestuursorganen van IMOG;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – De volgende afgevaardigde voor te dragen als bestuurder binnen de raad van bestuur van
IMOG:

De heer Annicq Verschuere, schepen, als bestuurder
Art.2 – Een afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan IMOG toe te sturen.
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15. Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden vertegenwoordiger algemene
vergadering Vereniging voor Openbaar Groen - goedkeuring
De raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019;
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van de Vereniging voor Openbaar
Groen vertegenwoordigd is door 1 afgevaardigde namelijk Erik Vandereecken;
Gelet op het ontslag van de heer Erik Vandereecken als schepen en raadslid;
Gelet op het ontslag van de heer Annicq Verschuere als voorzitter bijzonder comité sociale dienst
en dus toegevoegd schepen en de aanstelling van mevrouw Sandra Platteau als voorzitter
bijzonder comité sociale dienst en dus toegevoegd schepen in de OCMW-raad van 25 mei 2020;
Gelet op de aanstelling van de heer Annicq Verschuere als schepen in de gemeenteraad van 25 mei
2020;
Overwegende dat de heer Erik Vandereecken vervangen dient te worden als vertegenwoordiger in
de algemene vergadering;
Gelet op de kandidaatstelling van:

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

de heer Annicq Verschuere, schepen, annicq.verschuere@avelgem.be, als effectief
vertegenwoordiger.
Art.2 – Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan de Vereniging voor Openbaar Groen
toe te sturen.
16. Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden vertegenwoordiger bekkenbestuur
van Bovenscheldebekken - goedkeuring
De raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019;
Overwegende dat de gemeente vertegenwoordigd is in het bekkenbestuur van het
Bovenscheldebekken door de heer Erik Vandereecken;
Gelet op het ontslag van de heer Erik Vandereecken als schepen en raadslid;
Gelet op het ontslag van de heer Annicq Verschuere als voorzitter bijzonder comité sociale dienst
en dus toegevoegd schepen en de aanstelling van mevrouw Sandra Platteau als voorzitter
bijzonder comité sociale dienst en dus toegevoegd schepen in de OCMW-raad van 25 mei 2020;
Gelet op de aanstelling van de heer Annicq Verschuere als schepen in de gemeenteraad van 25 mei
2020;
Overwegende dat de heer Erik Vandereecken vervangen dient te worden als vertegenwoordiger in
het bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken;
Gelet op de kandidaatstelling van:

de heer Annicq Verschuere, schepen, als effectief vertegenwoordiger.
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet.
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – De heer Annicq Verschuere, schepen, annicq.verschuere@avelgem.be, aan te duiden als
gemeentelijke mandataris in het bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken.
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Art.2 – Deze beslissing aan het secretariaat van het Bovenscheldebekken te bezorgen.
17. Sociale Huisvestingsmaatschappijen - Aanduiden vertegenwoordiger algemene
vergadering Mijn Huis cvba - goedkeuring
De raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019;
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van Mijn Huis vertegenwoordigd is
door 1 afgevaardigde namelijk Annicq Verschuere;
Gelet op het ontslag van de heer Annicq Verschuere als voorzitter bijzonder comité sociale dienst
en dus toegevoegd schepen en de aanstelling van mevrouw Sandra Platteau als voorzitter
bijzonder comité sociale dienst en dus toegevoegd schepen in de OCMW-raad van 25 mei 2020;
Overwegende dat Annicq Verschuere moet vervangen worden als vertegenwoordiger in de
algemene vergadering;
Gelet op de kandidaatstelling van:

mevrouw Sandra Platteau , schepen, als effectief vertegenwoordiger;
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde persoon als effectief afgevaardigde aan
te duiden in de algemene vergadering van Mijn Huis;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 - Volgende afgevaardigde aan te duiden in de algemene vergadering van Mijn Huis:

mevrouw Sandra Platteau, schepen, sandra.platteau@avelgem.be, als effectief
vertegenwoordiger
Art.2 – Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan Mijn Huis toe te sturen.
18. Sociale Huisvestingsmaatschappijen - Aanduiden vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering Wonen Regio Kortrijk goedkeuring
De raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019;
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van Wonen Regio Kortrijk
vertegenwoordigd is door 1 afgevaardigde en 1 plaatsvervanger respectievelijk de heer Annicq
Verschuere en mevrouw Sandra Platteau;
Gelet op het ontslag van de heer Annicq Verschuere als voorzitter bijzonder comité sociale dienst
en dus toegevoegd schepen en de aanstelling van mevrouw Sandra Platteau als voorzitter
bijzonder comité sociale dienst en dus toegevoegd schepen in de OCMW-raad van 25 mei 2020;
Gelet op de aanstelling van de heer Annicq Verschuere als schepen in de gemeenteraad van 25 mei
2020;
Overwegende dat de vertegenwoordiger in de algemene vergadering vervangen moet worden en
dat een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger dient aangeduid te worden:
Gelet op de kandidaatstelling van:

mevrouw Sandra Platteau, schepen, als effectief vertegenwoordiger

de heer Annicq Verschuere, schepen, als plaatsvervanger;
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde personen respectievelijk als effectief
afgevaardigde en als plaatsvervanger aan te duiden in de algemene vergadering van Wonen Regio
Kortrijk;
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
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Art.1 –

mevrouw Sandra Platteau, schepen, sandra.platteau@avelgem.be, als effectief
vertegenwoordiger

de heer Annicq Verschuere, schepen, annicq.verschuere@avelgem.be, als
plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Art.2 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan Wonen Regio Kortrijk toe te sturen.
Interne zaken
19. Financiën - Jaarrekening, beleidsnota, financiële nota en samenvatting van de
algemene rekening van het dienstjaar 2019 van gemeente Avelgem – vaststelling
De raad,
Gelet op de financiële toestand van de jaarrekening, die sluit als volgt:
I. Exploitatiebudget (B-A)
2.159.446,03
A. Uitgaven
9.076.138,46
B.Ontvangsten
11.235.584,49
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B.Ontvangsten

-3.093.191,17
3.093.191,17
0,00

III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
B.Ontvangsten

-321.399,90
-321.399,90
0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (l+ll+lll)
-1.255.145,04
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
11.575.503,51
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (lV+V)
10.320.358,47
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
6.379.020,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
0
B.Bestemde gelden voor investeringen
6.379.020,00
VIII. Resultaat op kasbasis (Vl-Vll)
3.941.338,47
Gelet op de balans op 31 december 2019, die er als volgt uitziet: activa = passiva: 43.028.785,65
euro;
Gelet op de staat van opbrengsten en kosten:
A. Operationeel tekort
- 55.705,62
B. Financieel overschot
304.364,52
C. Uitzonderlijk tekort
- 463.185,88
Gelet op de toelichting, gevoegd bij de jaarrekening;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de toelichting, verschaft door de financieel directeur en een lid van het college van
burgemeester en schepenen;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 - De jaarrekening, de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de algemene
rekening, dienstjaar 2019, van de gemeente Avelgem vast te stellen zoals voorgelegd.
Art.2 - Kennis te nemen van de toelichting bij de jaarrekening.
Art.3 - De jaarrekening, de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de algemene
rekening van het dienstjaar 2019, aan de toezichthoudende overheid te bezorgen.
20. Financiën - Jaarrekening 2019 van het OCMW - goedkeuring
De raad,
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Gelet op de jaarrekening 2019 en het bijhorend jaarverslag, goedgekeurd op de OCMW-raad in
zitting van 25 mei 2020;
Gelet op alle relevante bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet en de Organieke Wet op de OCMW ’s en latere
wijzigingen;
Gelet op de toelichting door de financieel directeur en een lid van het college van burgemeester en
schepenen;
Gelet op de bespreking;
BESLIST:
Art.1 - De voorgelegde jaarrekening 2019 van het OCMW goed te keuren.
Art.2 - Een afschrift van dit besluit aan het OCMW-bestuur Avelgem toe te sturen.
21. Financiën - Steunplan corona - aktename
De raad,
Gelet op het steunplan corona dat werd opgemaakt in samenspraak met de verschillende fracties in
de gemeenteraad;
Overwegende dat de gemeente Avelgem een boost wil geven aan de economie na de lockdown in
het kader van de coronacrisis;
Overwegende dat de gemeente Avelgem daarnaast ook de meest kwetsbare gezinnen wil bereiken
alsook de gezinnen of alleenstaanden die al dan niet door tijdelijke werkloosheid de eindjes niet
meer aan elkaar kunnen knopen;
Overwegende dat ook de mentale gezondheid van de inwoners aandacht vergt;
Overwegende dat de verenigingen een belangrijke sociale rol in de gemeente vervullen waardoor
ook voor hen middelen vrijgemaakt 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;
NEEMT AKTE
Van het steunplan corona.
22. Financiën - Fiscale maatregelen coronacrisis - goedkeuring
De raad,
Gelet op de strikte maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad sinds 12 maart 2020
die een aanzienlijke impact op de maatschappij en economie met zich meebrachten;
Overwegende dat meerdere ondernemers verplicht werden om hun activiteiten stop te zetten of
sterk verminderde inkomsten hadden;
Gelet op het advies van de ondernemersraad over de steunmaatregelen van 14 april 2020;
Overwegende dat de Vlaamse Regering de lokale besturen oproept om erover te waken dat de
belastingplichtigen op hun grondgebied minder belastingen moeten betalen op activiteiten waarop
ze door de crisis financieel al zwaar inleveren;
Overwegende dat de gemeente de lokale economie wil ondersteunen door bepaalde retributies en
belastingen tijdelijk op te heffen of extra vrijstellingen te voorzien;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en
raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop
de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en
betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones;
Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de
weg;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en
diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder;
Gelet op het belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van
gelijkgestelde producten aanslagjaar 2019 t.e.m. 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad op
25 november 2019;
Gelet op het algemeen retributiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december
2019;
Overwegende dat de gemeente de tijdelijk mindere ontvangsten door deze tegemoetkomingen kan
opvangen;
Gelet op de budgetrekeningen GBB/0020-00/734150, GBB/0020-00/734240 en
GBB/0500-00/707900;
Gelet op alle relevante bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST

eenparig

Art.1. – Om in het eerste semester na de opheffing van de maatregelen (of bij versoepeling) voor
de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde
producten twee extra vrijgestelde exemplaren te laten verspreiden die voldoen aan de
vrijstellingsvoorwaarden vermeld in het derde lid van artikel 5 van het reglement.
Art.2. – De marktkramers en kermisuitbaters vrij te stellen van standgeld tot 31 december 2020.
Art.3. – De belasting voor diensten voor het verhuur van voertuigen met bestuurder voor
aanslagjaar 2020 op te heffen van zodra Vlaanderen deze bevoegdheid aan de gemeenten heeft
toegekend.
Publieke ruimte
23. Lokale economie - Tijdelijk aanvullend reglement Avelgembon - goedkeuring
De raad,
Gelet op het reglement omtrent de Avelgembon, goedgekeurd door de gemeenteraad van
25 november 2019;
Gelet op het advies van de ondernemersraad over de steunmaatregelen van 14 april 2020;
Overwegende dat de lokale economie door de coronamaatregelen zwaar getroffen is;
Overwegende dat de gemeente Avelgem de lokale economie extra wenst te ondersteunen en
impulsen te geven door het promoten en verkopen van de “Avelgembon exclusief”;
Gelet op de budgetrekening 0500-00/649500;
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;
Raadslid Bram Van Den Bunder vraagt om volgende 2 amendementen op het reglement ter
stemming voor te leggen:
Amendement 1: Artikel 4.2. laatste zin aanpassen als volgt : “De bon moet volledig worden
gespendeerd.”
Er wordt gestemd over amendement 1:

7 stemmen voor (Trees Vandeputte, Koen Van Steenbrugge, Koen Byls, Bram Van Den
Bunder, Paul Decoster, Michael Delbeke, Conny Rogie)

14 stemmen tegen (Stijn Decraene, Lut Deseyn, Tom Beunens, Jules Lampole, Annicq
Verschuere, Caroline Valck, Sandra Platteau, Liesje Cartreul, Stefanie Christiaens, Kenneth
Hennion, Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens, Pascal Pauwels, Dirk Lottin)
Het amendement is verworpen.

Pagina 13 van 22

Amendement 2 : Volgend artikel 7 toevoegen “De volgende personen kunnen niet bij een
deelnemende handelaar Avelgembons besteden: de handelaar zelf, de natuurlijke of rechtspersoon,
de bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders, commissarissen, vaste vertegenwoordigers,
personeelsleden, verbonden ondernemingen, de echtgenoten, descendenten en ascendenten van
één van boven vermelde natuurlijke of rechtspersoon”
Er wordt gestemd over amendement 2:

6 stemmen voor (Trees Vandeputte, Koen Van Steenbrugge, Koen Byls, Bram Van Den
Bunder, Paul Decoster, Michael Delbeke)

15 stemmen tegen (Stijn Decraene, Lut Deseyn, Tom Beunens, Jules Lampole, Annicq
Verschuere, Caroline Valck, Sandra Platteau, Liesje Cartreul, Stefanie Christiaens, Kenneth
Hennion, Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens, Pascal Pauwels, Dirk Lottin, Conny
Rogie).
Het amendement is verworpen.
BESLIST

14 stemmen voor (Stijn Decraene, Lut Deseyn, Tom Beunens, Jules Lampole,
Annicq Verschuere, Caroline Valck, Sandra Platteau, Liesje Cartreul, Stefanie
Christiaens, Kenneth Hennion, Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens,
Pascal Pauwels, Dirk Lottin), 7 stemmen tegen (Conny Rogie, Trees
Vandeputte, Koen Van Steenbrugge, Koen Byls, Bram Van Den Bunder, Paul
Decoster, Michael Delbeke)

Art. 1 – Het tijdelijk aanvullend reglement “Avelgembon exclusief” goed te keuren.

TIJDELIJK AANVULLEND REGLEMENT “AVELGEMBON EXCLUSIEF”
ARTIKEL 1: Algemeen
De gemeente Avelgem wenst naar aanleiding van de maatregelen betreffende de preventie van de
verspreiding van het coronavirus de lokale economie extra te ondersteunen en impulsen te geven
door het promoten en verkopen van de “Avelgembon exclusief”.
ARTIKEL 2: Bedrag van de “Avelgembon exclusief”
De inwoners van Avelgem kunnen een “Avelgembon exclusief” kopen voor 10 euro, 20 euro of 40
euro, waarbij de gemeente 25% bijlegt waardoor men een bon krijgt van 12,50 euro, 25 euro of 50
euro. De aankoop wordt beperkt tot 200 euro per persoon, wat overeenkomt met een bonwaarde
van 250 euro. De gemeente legt 80.000 euro bij. Indien het bedrag van 80.000 euro niet volstaat
kan het college van burgemeester en schepenen een extra bedrag voorzien.
ARTIKEL 3: Opmaak van de bon
Elke bon krijgt een uniek nummer dat vermeld wordt op de verschillende luiken. Deze nummering
laat de opvolging toe van het traject dat de Avelgembon aflegt en maakt een controle op de
geldigheid mogelijk. De “Avelgembon exclusief” wordt herkend door de sticker “exclusief” die op de
bon kleeft.
ARTIKEL 4: Procedure
Art. 4.1.
De burger vraagt de bon telefonisch of via de website aan en schrijft het bedrag over met
vermelding “Avelgembon exclusief” + het rijksregisternummer van één gezinslid. Na de betaling zal
de burger een uitnodiging krijgen van de bibliotheek om de bon te komen afhalen op een bepaald
tijdstip.
De “Avelgembon exclusief” is verkrijgbaar van 26 mei 2020 tot 15 juli 2020 zolang het budget
toereikend is.

Pagina 14 van 22

Art. 4.2.
De klant kan de “Avelgembon exclusief” inwisselen bij de ondernemers op het grondgebied van de
gemeente en dit uiterlijk tot 31 december 2020. Ondernemers kunnen vrij beslissen al dan niet de
“Avelgembon exclusief” te aanvaarden als betaalmiddel, maar zij moeten zich wel laten registeren
bij de financiële dienst zodat uitbetalingen vlot verlopen. De ondernemers beslissen zelf of zij cash
teruggeven of als de bon volledig moet worden gespendeerd.
Art. 4.3.
De ondernemer kan de aanvaarde bonnen inwisselen op de financiële dienst in het gemeentehuis,
waar de bon wordt ontwaard. Deze inwisseling moet gebeuren uiterlijk op 31 maart 2021.
Art. 4.4.
Binnen de tien dagen worden de verschuldigde bedragen van de door de ondernemers ingeleverde
Avelgembonnen gestort op het rekeningnummer van de ondernemer. De “Avelgembon exclusief”
kan niet ingewisseld worden voor cash geld.
ARTIKEL 5: Timing
Dit reglement gaat in op 26 mei 2020 en eindigt op 31 maart 2021. Het reglement kan eventueel
nog verlengd worden door het college van burgemeester en schepenen.
ARTIKEL 6: Betwistingen
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over alle betwistingen en discussies.
Art. 2 – Het reglement “Avelgembon exclusief” toe te sturen aan de toezichthoudende overheid en
bekend te maken op de gemeentelijke website.
Na afloop van de gemeenteraad stelt burgemeester Lut Deseyn dat er verwarring heerst bij het
voorwerp van de stemmingen inzake agendapunt 23. De burgemeester vraagt of het agendapunt
23 in zijn geheel kan hernomen en herstemd worden. De voorzitter vraagt hierover de stemming
van de gemeenteraad. De gemeenteraad gaat unaniem akkoord om het punt opnieuw te
behandelen.
Vraag van de fractie gbA tot herstemming van amendement 1 zoals voorgesteld door de fractie
CD&V: Artikel 4.2. laatste zin aanpassen als volgt : “De bon moet volledig worden gespendeerd.”
Er wordt gestemd over amendement 1: eenparig goedgekeurd
Het amendement wordt weerhouden.
Vraag van de fractie gbA tot stemming van een amendement op amendement 2 zoals voorgesteld
door de fractie CD&V: volgend artikel 7 toevoegen “De volgende personen kunnen niet bij een
deelnemende handelaar Avelgembons besteden: de handelaar zelf, de natuurlijke of rechtspersoon,
de bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders, commissarissen, vaste vertegenwoordigers,
verbonden ondernemingen, de echtgenoten, descendenten en ascendenten van één van boven
vermelde natuurlijke of rechtspersoon”
Er wordt gestemd over het amendement op amendement 2: eenparig goedgekeurd
Het gewijzigde amendement 2 wordt weerhouden.
De voorzitter vraagt een finale stemming over het reglement met de 2 weerhouden
amendementen.
Stemming: eenparig goedgekeurd
De raad beslist het reglement met 2 gewijzigde amendementen eenparig goed te keuren.

Pagina 15 van 22

De tekst van het reglement is dus als volgt:

TIJDELIJK AANVULLEND REGLEMENT “AVELGEMBON EXCLUSIEF”
ARTIKEL 1: Algemeen
De gemeente Avelgem wenst naar aanleiding van de maatregelen betreffende de preventie van de
verspreiding van het coronavirus de lokale economie extra te ondersteunen en impulsen te geven
door het promoten en verkopen van de “Avelgembon exclusief”.
ARTIKEL 2: Bedrag van de “Avelgembon exclusief”
De inwoners van Avelgem kunnen een “Avelgembon exclusief” kopen voor 10 euro, 20 euro of 40
euro, waarbij de gemeente 25% bijlegt waardoor men een bon krijgt van 12,50 euro, 25 euro of 50
euro. De aankoop wordt beperkt tot 200 euro per persoon, wat overeenkomt met een bonwaarde
van 250 euro. De gemeente legt 80.000 euro bij. Indien het bedrag van 80.000 euro niet volstaat
kan het college van burgemeester en schepenen een extra bedrag voorzien.
ARTIKEL 3: Opmaak van de bon
Elke bon krijgt een uniek nummer dat vermeld wordt op de verschillende luiken. Deze nummering
laat de opvolging toe van het traject dat de Avelgembon aflegt en maakt een controle op de
geldigheid mogelijk. De “Avelgembon exclusief” wordt herkend door de sticker “exclusief” die op de
bon kleeft.
ARTIKEL 4: Procedure
Art. 4.1.
De burger vraagt de bon telefonisch of via de website aan en schrijft het bedrag over met
vermelding “Avelgembon exclusief” + het rijksregisternummer van één gezinslid. Na de betaling zal
de burger een uitnodiging krijgen van de bibliotheek om de bon te komen afhalen op een bepaald
tijdstip.
De “Avelgembon exclusief” is verkrijgbaar van 26 mei 2020 tot 15 juli 2020 zolang het budget
toereikend is.
Art. 4.2.
De klant kan de “Avelgembon exclusief” inwisselen bij de ondernemers op het grondgebied van de
gemeente en dit uiterlijk tot 31 december 2020. Ondernemers kunnen vrij beslissen al dan niet de
“Avelgembon exclusief” te aanvaarden als betaalmiddel, maar zij moeten zich wel laten registeren
bij de financiële dienst zodat uitbetalingen vlot verlopen. De bon moet volledig worden
gespendeerd.
Art. 4.3.
De ondernemer kan de aanvaarde bonnen inwisselen op de financiële dienst in het gemeentehuis,
waar de bon wordt ontwaard. Deze inwisseling moet gebeuren uiterlijk op 31 maart 2021.
Art. 4.4.
Binnen de tien dagen worden de verschuldigde bedragen van de door de ondernemers ingeleverde
Avelgembonnen gestort op het rekeningnummer van de ondernemer. De “Avelgembon exclusief”
kan niet ingewisseld worden voor cash geld.
ARTIKEL 5: Timing
Dit reglement gaat in op 26 mei 2020 en eindigt op 31 maart 2021. Het reglement kan eventueel
nog verlengd worden door het college van burgemeester en schepenen.
ARTIKEL 6: Betwistingen

Pagina 16 van 22

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over alle betwistingen en discussies.
ARTIKEL 7: Beperking
De volgende personen kunnen niet bij een deelnemende handelaar de Avelgembon Exclusief
besteden: de handelaar zelf, de natuurlijke of rechtspersoon, de bestuurders, de zaakvoerders,
aandeelhouders, commissarissen, vaste vertegenwoordigers, verbonden ondernemingen, de
echtgenoten, descendenten en ascendenten van één van boven vermelde natuurlijke of
rechtspersoon.
24. Ruimtelijke ordening - Overeenkomst effectieve realisatie Klimaatneutraal
Woonpark Driesstraat - goedkeuring
De raad,
Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Avelgem;
Overwegende dat de gemeente een klimaatneutraal woonpark wenst te ontwikkelen in het
binnengebied tussen de Driesstraat, de Hoogstraat, Molendam en Pietersveld;
Overwegende dat het onbebouwde binnengebied voor ongeveer de helft is bestemd als
woonuitbreidingsgebied en ongeveer voor de helft via een RUP is bestemd als woongebied;
Overwegende dat dit RUP in die zone een traditionele verkaveling voorziet dat volgens de huidige
ambities dient herzien te worden;
Overwegende dat werd vastgesteld dat de omgeving van de Driesstraat de hoogste densiteit van
de gemeente heeft en over weinig publiek groen beschikt; dat er bovendien in de gemeente een
historisch gemis is aan een publiek park of plein;
Overwegende dat de gemeente hiermee beide concepten wil combineren: een beperkte
klimaatneutrale woonontwikkeling en een gemeentelijk park;
Overwegende dat de gemeente voor de realisatie van het Klimaatneutraal Woonpark Driesstraat
een beroep wenst te doen op de capaciteit en kennis van Leiedal;
Overwegende dat de rol van Leiedal in dit project is om alle verwervingen en de ontwikkeling van
de site op zich te nemen en wanneer het project klaar is, het openbaar domein over te dragen aan
de gemeente;
Overwegende dat voor de projectregie een afzonderlijke afsprakennota werd opgemaakt in het
kader van de wederzijdse exclusieve dienstverlening waarin de wijze van samenwerking evenals de
te leveren uurprestaties worden beschreven;
Overwegende dat deze afsprakennota nog moet goedgekeurd worden door het college van
burgemeester en schepenen;
Overwegende dat alle verhoudingen tussen Leiedal en de gemeente die inhoudelijk niet kunnen
vastgelegd worden in de afsprakennota, worden geregeld is onderhavige overeenkomst;
Overwegende dat Leiedal optreedt als bouwheer en coördinator van de realisatie van de site, wat
onder meer inhoudt:

de aankoop van gronden en panden die cruciaal zijn voor de realisatie van het project,

het initiëren en organiseren van overleg en het afsluiten van overeenkomsten met de
betrokken eigenaars,

het opmaken van het globale plan dat past binnen de ambitie van klimaatneutraliteit,

het coördineren en het opvolgen van infrastructuurdossiers,

opvolgen van de private initiatieven, in overleg met de gemeente, teneinde de kwaliteit te
bewaken,

het realiseren van het ambitieniveau van klimaatneutraliteit in de brede zin van het woord;
Overwegende dat de overeenkomst geldig is tot en met 31 december 2025;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op het investeringsbudget van 2020,
onder actie “A-3.2.2.: Een park aanleggen” op budgetcode 0680/220000;
Gelet op het visum van de financieel directeur verleend op 7 mei 2020;
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
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Art.1 – De overeenkomst inzake de effectieve realisatie van het Klimaatneutrale Woonpark
Driesstraat in Avelgem, tussen de gemeente Avelgem en de Intercommunale Leiedal, goed te
keuren.
25. Patrimonium - Akte van 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 of geruild worden met
Groep Ubuntu in functie van de aanpalende Ganzenhofboerderij;
Gelet op zijn beslissing van 17 februari 2020 houdende principiële beslissing tot aankoop woning
Bosstraat 4, voor zover de prijs en de voorwaarden aanvaardbaar zijn;
Gelet op het schattingsverslag van 3 april 2020 opgemaakt door Joris Platteau, commissaris van de
afdeling Vastgoedtransacties;
Gelet op het ontwerp 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 budgetcode 0290/221000;
Gelet op het visum van de financieel directeur verleend op 6 mei 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 huis met aanhorigheden op en met grond, gelegen 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 de prijs van 115.000 euro, goed te
keuren.
26. Natuur en landschap - Samenwerkingsovereenkomst Stadlandschap Leie en Schelde
2020 - 2025 - goedkeuring
De raad,
Overwegende dat de provincie West-Vlaanderen in 2015 samen met de gemeenten in Zuid-WestVlaanderen een samenwerkingsverband rond natuur en landschap, het Stadlandschap Leie en
Schelde, heeft opgestart;
Overwegende dat het samenwerkingsverband wil bijdragen tot een duurzame ontwikkeling van de
natuur en het landschap in de regio zoals de inrichting en het beheer van kleine
landschapselementen, soortenbescherming, groene assen, streekeigen groen, natuur- en
landschapseducatie… en daaraan gerelateerde evenementen en communicatie;
Gelet op de concrete realisaties van het Stadlandschap: diverse opmaak en uitvoering van
landschapsplannen, zwaluwenwerking (kunstnesten, zwaluwententoonstelling), insectenhotels in de
gemeente, de knotploeg (vrijwilligerswerking knotten), werking rond natuureducatie, natuur op
school en opleidingen natuurbeheer, de natuuracademie, diverse zaken rond landschapsrecreatie en
-communicatie: trage wegenborden, Landschapskrant...;
Gelet op de brief van 17 maart 2020 van de provincie West-Vlaanderen betreffende het voorstel van
legislatuurovereenkomt m.b.t. samenwerking;
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Gelet op het feit dat er vanaf 2021 aan de gemeenten een financiële bijdrage wordt gevraagd van
0,20 euro per inwoner; dat op de becijferde waarde per kalenderjaar een forfaitaire en cumulatieve
index van 1,5 % wordt toegepast;
Gelet op het feit dat de gemeente ervoor kan kiezen om financieel (30%) bij te dragen tot de KLEwerking (KLE = kleine landschapselementen) van het Stadlandschap om zo de KLE-werking
gebiedsdekkend over het volledige grondgebied uit te rollen; dat de gemeente van bij de opstart van
het Stadlandschap ervoor gekozen heeft om het beleid rond kleine landschapselementen uit te
breiden over het ganse grondgebied;
Overwegende dat het stadlandschap op vraag van de gemeente het programma Natuurhelden
(opvolger Natuuracademie) kan uitwerken; dat de gemeente 50% van de kosten hiervan draagt; dat
deze kosten ook kunnen doorgerekend worden aan de deelnemers;
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 bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst inzake de werking van het Stadlandschap Leie
en Schelde tussen de gemeente Avelgem en het Stadlandschap Leie en Schelde te ondertekenen.
Art. 2.- De KLE-werking gebiedsdekkend over het grondgebied uit te rollen en hiervoor een
maximum budget van 500,00 euro per jaar te voorzien.
Art. 3.- De optie te voorzien in de overeenkomst voor de organisatie van een aanbod natuurhelden
in de gemeente.
Art. 4.- Afschrift van deze beslissing te sturen naar de provincie West-Vlaanderen.
Vrije Tijd
27. Cultuur - Nominatieve toelage evenementen - goedkeuring
De raad,
Gelet op beleidsdoelstelling 5 in het meerjarenplan 2020-2025: beleving, vrijetijdsinfrastructuur en
ruimte voor het verenigingsleven staan centraal in Avelgem en actieplan 5.2.3.: evenementen
ondersteunen;
Gelet op geplande grote evenementen in 2020 en de vraag naar ondersteuning vanwege de
organisatoren;
Overwegende dat er in 2020 een evenementenreglement wordt uitgewerkt voor de grote
evenementen vanaf 2021;
Overwegende dat, in afwachting van het nieuwe reglement, per evenement een nominatieve
toelage moet worden goedgekeurd;
Overwegende dat er bij het berekenen van de toelage rekening wordt gehouden met de grootorde
van de plannen en de doelstellingen die de organisatoren voorop stellen;
Overwegende dat de uitbetaling gebeurt door het college van burgemeester en schepenen op basis
van de voorgelegde begroting en bewezen kosten;
Overwegende dat er in 2020 geen Warmste Huis meer georganiseerd wordt maar er met het
initiatief FeestBuurt (werktitel) wel een evenement van gelijkaardige grootorde gepland staat,
georganiseerd door jeugdhuis Krak i.s.m. diverse lokale partners en verenigingen;
Overwegende dat de evenementen Ronde van Vlaanderenfeest, Omloop der 3 Provincies, Avelgem
Ploatse en La Braderie geannuleerd werden omwille van de coronacrisis;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op het exploitatiebudget van 2020, op
budgetcode A-5.2.3./0710-00/649500;
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 nominatieve toelage van 8000 euro toe te kennen aan FeestBuurt (werktitel) en
Feeste met accordeon.
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28. Deeltijds kunstonderwijs - Overeenkomst Interlokale Vereniging Deeltijds
Kunstonderwijs Kortrijk - Wevelgem - Avelgem - goedkeuring
De raad,
Gelet op het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs d.d. 8 februari 2018;
Overwegende dat in het nieuw decreet de mogelijkheid tot het organiseren van een
vestigingsplaats vervalt en dat een nieuwe samenwerkingsvorm, de oprichting van een interlokale
vereniging, aangewezen is in functie van de organisatie van het deeltijds kunstonderwijs in
Avelgem;
Overwegende dat de overeenkomst werd onderhandeld met afgevaardigden van Kortrijk, Avelgem
en Wevelgem en de directeurs van het kunstonderwijs;
Overwegende dat, met de goedkeuring van deze overeenkomst, de bestaande
filiaalovereenkomsten worden opgeheven;
Overwegende, voor het beheerscomité, een lid van het schepencollege, bevoegd voor het
kunstonderwijs, en een plaatsvervangend lid moeten worden afgevaardigd;
Overwegende dat de interlokale vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, met ingang
vanaf 1 september 2019;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op het exploitatiebudget, op
budgetcode 820/613299;
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 Overeenkomst Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Kortrijk – Wevelgem –
Avelgem goed te keuren;
Art.2 – Volgende personen af te vaardigen voor het beheerscomité:

Lid van het beheerscomité: Jules Lampole

Plaatsvervangend lid van het beheerscomité: Caroline Valck
29. Jeugd - Subsidiereglement voor jeugdprojecten - goedkeuring
De raad,
Gelet op de nood aan ondersteuning van projectmatige jeugdinitiatieven die geen deel uitmaken
van het erkend jeugdwerk;
Gelet op beleidsdoelstelling 5 in het meerjarenplan 2020-2025: beleving, vrijetijdsinfrastructuur en
ruimte voor het verenigingsleven staan centraal in Avelgem en actieplan 5.2.2.: Subsidieverdeling
verenigingen herzien;
Gelet op het advies van de jeugdraad d.d. 9 maart 2020;
Overwegende dat door middel van dit reglement diverse kleine en grote jeugdprojecten worden
gestimuleerd;
Overwegende dat dit reglement ook mikt op niet-georganiseerde jongeren en inspeelt op de nood
aan ondersteuning van jeugdinitiatieven die niet kaderen binnen het erkend jeugdwerk;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op het exploitatiebudget van 20202025, op budgetcode A-5.2.2./750-01/649102;
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 subsidiereglement jeugdprojecten goed te keuren als volgt:
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SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGDPROJECTEN
ART.1.:
Het gemeentebestuur ondersteunt jeugdprojecten door middel van een projectsubsidie. De subsidie
wordt toegekend binnen de perken van het beschikbare krediet (voorzien in het meerjarenplan) en
onder de in dit reglement gestelde voorwaarden. De subsidie heeft tot doel nieuwe projectmatige
jeugdinitiatieven, die geen deel uitmaken van het erkend jeugdwerk, te stimuleren.
ART.2.
§ 1. Een project komt in aanmerking indien het voldoet aan volgende voorwaarden:

De doelgroep van het project zijn Avelgemse jongeren tussen 3 en 25 jaar.

De organisatoren moeten jonger zijn dan 26 jaar.

Het project moet open staan voor iedereen binnen de doelgroep en moet breed worden
gepromoot.

Het project moet een vernieuwend en/of experimenteel karakter hebben en gericht zijn op
een specifiek of nieuw doelpubliek.

De uitvoering van het project moet plaats hebben op Avelgems grondgebied en
georganiseerd worden door voornamelijk Avelgemse jongeren.

De nodige verzekeringen dienen afgesloten te worden (objectieve aansprakelijkheid inzake
brand en ontploffing, burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen) alsook
bijdragen Sabam door de organisatoren. De dienst Jeugd & Cultuur kan de organisatoren
hieromtrent informeren en adviseren.
§2. Komen niet in aanmerking:

Projecten met een louter commercieel doel.

Projecten die niet voor en door jongeren worden gerealiseerd.

Projecten die niet kunnen terugvallen op een gemotiveerde bekwame ploeg die leiding kan
geven aan het project en het kan coördineren.

Initiatieven/projecten die reeds worden gesubsidieerd via de werkingsmiddelen van
erkende verenigingen.

Initiatieven/projecten die reeds gesubsidieerd worden door het gemeentebestuur via
andere kanalen.
ART.3.
§1. Voor de aanvraag van een projectsubsidie dient men ten laatste 2 maanden vóór het project
een aanvraagformulier volledig ingevuld via de website of fysiek te bezorgen op de dienst Jeugd en
Cultuur. Op dit aanvraagformulier wordt vermeld:

Motivering van het project met meerwaarde voor de jongeren.

Doelgroep.

Doelstelling.

Plaats, datum, duur van het project.

Raming van de kosten: eventuele inkomsten en uitgaven.

Lijst van de organisatoren: naam, adres, geboortejaar, het rekeningnummer.
§2. De aanvrager wordt binnen de maand op de hoogte gebracht omtrent de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen. Indien het project positief wordt beoordeeld dan wordt
het bedrag waar men recht op heeft, gestort op de rekening van de aanvrager. De subsidie
bedraag maximaal € 500 per goedgekeurd project en wordt toegekend aan de hand van een vaste
beoordelingsstructuur met duidelijke criteria (o.m. logistieke en financiële impact, publiek, externe
expertise, artistieke meerwaarde).

Kleine projecten: € 100

Middelgrote projecten: € 250

Grote projecten: € 500
§3. Ten laatste 6 weken na het project dient bij de dienst Jeugd & Cultuur een evaluatieverslag
binnengebracht te worden. Dit verslag bevat volgende elementen:

Een evaluatie van het project (naar voorgestelde doel en doelstellingen).
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Financieel verslag; overzicht van de gemaakte kosten voor het project met bijgevoegd
bewijs.
Publiciteit (eventuele flyer, affiche of link naar sociale media,… van het project)

§4. De initiatiefnemers verbinden zich ertoe de samenwerking met het gemeentelijk jeugdwerk en
de dienst Jeugd & Cultuur kenbaar te maken.
§5. Er wordt slechts één subsidie per project of evenement toegekend ook al betreft het een
meerdaags evenement en wordt het door meerdere personen georganiseerd.
§6. Eenzelfde aanvrager kan slechts éénmaal per jaar een subsidie krijgen. Voor projecten met
een periodiek karakter of projecten die zich herhalen, dient er één aanvraag ingediend te worden.
§7. De subsidie wordt slechts toegekend binnen de perken van het op het gemeentebudget
ingeschreven krediet. Indien het budgetkrediet ontoereikend is om alle aanvragen volledig te
subsidiëren, dan is de volgorde van het indienen van de aanvraag doorslaggevend.
§8. Indien blijkt dat het project of evenement niet aan de vooropgestelde doelstellingen voldoet of
niet is kunnen doorgaan, dient de subsidie teruggestort te worden.
ART.4. - Het gemeentebestuur garandeert dat de verzamelde gegevens uitsluitend gebruikt zullen
worden binnen de toepassing van dit reglement.
ART.5.
Het beslissen over de projectsubsidies verloopt als volgt:

De toekenning van de subsidie, op basis van de criteria in dit reglement en in de
beoordelingsstructuur, gebeurt door het college van burgemeester en schepenen op advies
van de dienst Jeugd & Cultuur.

De dienst Jeugd & Cultuur informeert de raad van bestuur van de Jeugdraad over de
toegekende projectsubsidies

De dienst Jeugd & Cultuur zorgt voor de verdere opvolging van het dossier.
ART.6.
§1. Bij het indienen van de aanvraag, verbindt de aanvrager zich ertoe akkoord te gaan met de
bepalingen in dit reglement.
§2. Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd om alle onderzoek in te stellen of te
laten instellen om controle uit te oefenen op de projecten waarvoor een subsidie is
aangevraagd/toegekend alsook voor geschillen, betwistingen of afwijkingen op het reglement.
§3. Deze reglementering gaat in op 1 april 2020. De toepassing ervan zal jaarlijks worden
geëvalueerd en zo nodig aanleiding geven tot aanpassingen.
Art. 2- Het subsidiereglement jeugdprojecten aan de toezichthoudende overheid toe te sturen en
bekend te maken op de gemeentelijke website.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.38 uur.
Aldus goedgekeurd in zitting van 29 juni 2020.
Namens de raad,

de algemeen directeur
David Claus

de voorzitter
Stijn Decraene
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