VERSLAG
Gemeenteraad, zitting van maandag 28 september 2020
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

Afwezig:
Onder voorzitterschap van Stijn Decraene wordt de zitting geopend om 19.30 uur.
Openbare zitting
Bestuur
1.

Goedkeuring verslag - Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

De raad,
BESLIST eenparig
de notulen en het zittingsverslag van de zitting van 29 juni 2020 goed te keuren.
2. Gemeente - Besluit burgemeester vergaderingen bestuursorganen - vaststelling
De raad,
Gelet op het besluit van de burgemeester met betrekking tot het laten plaatsvinden van de
vergaderingen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, de
commissievergaderingen en het bijzonder comité voor de sociale dienst op een alternatieve manier
tijdens de periode waarin de federale maatregelen in het kader van COVID-19 gelden;
Overwegende dat het 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;
BESLIST eenparig
Art.1 – Het voormelde besluit van de burgemeester te bekrachtigen.
3.

Gemeente - Besluit burgemeester ter bestrijding van de verspreiding van het
coronavirus - vaststelling

De raad,
Gelet op het besluit van de burgemeester ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus
COVID-19;
Overwegende dat het besluit van de burgemeester moet bevestigd worden op de eerstvolgende
vergadering van de gemeenteraad;
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Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 - Het voormelde besluit van de burgemeester te bevestigen.
4.

Gemeente - Goedkeuring jaarrekening 2019 door de gouverneur - aktename

De raad,
Gelet op de jaarrekening 2019 vastgesteld door de gemeenteraad op 25 mei 2020;
Gelet op het besluit van de gouverneur van 9 juli 2020 tot goedkeuring van de jaarrekening 2019;
Gelet op artikel 332§1, derde lid van het decreet Lokaal Bestuur;
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 besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2019.
5.

Gemeente - Opvolgingsrapportering meerjarenplan - aktename

De raad,
Gelet op art. 263 decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op art. 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van lokale besturen;
Gelet op de opvolgingsrapportering van het eerste semester van het boekjaar 2020;
Overwegende dat de gemeenteraad hiervan akte dient te nemen;
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 de opvolgingsrapportering van het eerste semester van het boekjaar 2020;
6.

Gemeente - Reglement delegatie bevoegdheden en vaststelling dagelijks bestuur goedkeuring

De raad,
Gelet op art. 40, 41, 56, 77, 78, 84 en 266 van het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op art. 119 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op art. 28 §1, 6° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op art. 4 en 5 van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/001 van 3 april 2009 omtrent aanvullende reglementen op de
politie over het wegverkeer;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
verkeersreglementen en de plaatsing en de bekostiging van verkeerstekens;
Overwegende dat het aan de gemeenteraad en OCMW-raad toekomt om vast te stellen wat onder
het begrip “dagelijks bestuur” moet worden verstaan;
Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad van 26 maart 2007 en de latere wijzigingen in de
gemeenteraad van 23 december 2013 waarbij de definitie dagelijks bestuur werd bepaald;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2010 over de machtiging van het
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college van burgemeester en schepenen tot het heffen van retributies voor bepaalde
aangelegenheden;
Overwegende dat ondertussen een nieuwe legislatuur gestart is;
Overwegende dat het aangewezen is om het begrip “dagelijks bestuur” opnieuw te definiëren en
hierbij enkele wijzigingen door te voeren voor een vlottere en efficiëntere werking;
Overwegende dat het belangrijk is om het begrip “dagelijks bestuur” op maat van de organisatie te
bepalen en de bevoegdheidsverdeling tussen gemeenteraad/OCMW-raad en het college van
burgemeester en schepenen, respectievelijk het vast bureau duidelijk af te lijnen;
Overwegende dat het begrip dagelijks bestuur invloed heeft op verschillende elementen van de
organisatie, namelijk: overheidsopdrachten, aangaan van leningen, grafconcessies, vaststellen van
retributies en aanvullende verkeersreglementen, vrijstelling van visumverplichting;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen/vast bureau aan de
gemeenteraad/OCMW-raad rapporteert door het wekelijks ter beschikking stellen van de
goedgekeurde notulen;
Gelet op alle relevante bepalingen het decreet Lokaal Bestuur en de niet opgeheven bepalingen in
de Nieuwe Gemeentewet en de Organieke Wet op de OCMW’s;
Gelet op de bespreking;
BESLIST 11 stemmen voor (Stijn Decraene, Tom Beunens, Jules Lampole, Annicq Verschuere,
Sandra Platteau, Liesje Cartreul, Kenneth Hennion, Simon Vandendriessche,
Emmi Hanssens, Pascal Pauwels, Dirk Lottin); 6 stemmen tegen (Trees Vandeputte,
Koen Van Steenbrugge, Koen Byls, Bram Van Den Bunder, Paul Decoster,
Michael Delbeke); 1 onthouding (Conny Rogie)
Art.1 - Onderstaand reglement betreffende delegatie van bevoegdheden en vaststelling begrip
“dagelijks bestuur” vast te stellen.

Reglement delegatie bevoegdheden gemeenteraad/OCMW-raad naar
burgemeester en schepenen/vast bureau en vaststelling dagelijks bestuur

college

van

Artikel 1: Algemene omschrijving dagelijks bestuur
Alle beheersdaden zonder financiële impact (dit kan o.a. zijn het occasioneel ter beschikking stellen
van gebouwen, lokalen en terreinen aan derden, het nemen van maatregelen tot het algemeen
onderhoud van gebouwen en het nemen van beschermende maatregelen ter vrijwaring van
gemeentelijke eigendommen bij gevaar,…), die niet expliciet tot de bevoegdheid van de gemeenteen OCMW-raad behoren, behoren tot het dagelijks bestuur.

Artikel 2: Dagelijks bestuur in kader van overheidsopdrachten
§1. Als opdracht van dagelijks bestuur in de zin van artikel 56 §3 5° en artikel 84 §3 5° van het
decreet Lokaal Bestuur worden beschouwd: alle verbintenissen voor werken, leveringen en
diensten binnen de perken van de daartoe op het exploitatiebudget ingeschreven kredieten.
§2. Worden eveneens als opdracht van dagelijks bestuur in de zin van artikel 56 §3 5° en artikel
84
§3 5° van het decreet Lokaal Bestuur beschouwd: alle verbintenissen voor werken, leveringen en
diensten waarvan de waarde van de totale opdracht niet hoger is dan 50.000 euro, inclusief BTW,
en dit binnen de perken van de daartoe op het investeringsbudget ingeschreven kredieten.
§4. Het college van burgemeester en schepenen/vast bureau krijgt tevens delegatie om tijdens de
uitvoering van een opdracht hieraan iedere wijziging aan te brengen die het nodig acht, in zover
hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 10% van het gegunde bedrag voortvloeien
(meerwerken).

Artikel 3: Aangaan van leningen
Het college van burgemeester en schepenen/vast bureau is bevoegd voor het nemen van
besluiten:
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Voor het aangaan van leningen.
Voor het herschikken van financiële lasten van de opgenomen leningen door die lasten te
spreiden over een kortere of gelijke periode.

Artikel 4: Grafconcessies
Het verlenen van begraafplaatsconcessies behoort onverminderd tot de bevoegdheid van het college
van burgemeester en schepenen.

Artikel 5: Vaststellen van retributies
§1. De gemeenteraad/OCMW-raad geeft aan het college van burgemeester en schepenen/vast
bureau de machtiging tot het heffen van retributies in volgende aangelegenheden:
1°
culturele activiteiten die deel uitmaken van het cultuuraanbod van de gemeente
2°
jeugdactiviteiten die deel uitmaken van het jeugdaanbod van de gemeente
3°
sportactiviteiten die deel uitmaken van het sportaanbod van de gemeente
4°
jeugd- en sportkampen, speelpleinwerking, vakantieopvang,… die deel uitmaken van
het jeugdaanbod van de gemeente.
5°
seniorenactiviteiten die deel uitmaken van het seniorenaanbod van de gemeente
6°
festiviteiten of activiteiten georganiseerd door de gemeente of OCMW
7°
jeugd- en sportkampen, speelpleinwerking, vakantieopvang
8°
de uitlening en andere dienstverlening in de openbare bibliotheek
9°
de uitlening van goederen behorende tot de uitleendienst
10°
de verkoop van kleine, occasionele producten (vb. voedselbank, pamperbank,…)
11°
tarieven
inzake
toeristische
folders,
brochures
en
dergelijke
12°
vaststelling tarieven voor verkoop van dranken en spijzen naar aanleiding van
activiteiten vermeld in de punten 1° tot en met 7° hierboven.
§2. De tarieven dienen redelijk en in verhouding tot de dienstverlening te zijn en mogen het
maximum van € 500,00 niet te boven gaan.
§3. Het college van burgemeester en schepenen/vast bureau kan verminderingen voorzien bij
vaststelling van retributietarieven in de materies vermeld in §1, 1° tot en met 10° op voorwaarde
dat zij gebaseerd zijn op volgende objectief vaststelbare criteria:

aantal deelnemers per gezin

de leeftijd van de deelnemers

criteria in functie van een bepaalde doelgroep

afnamehoeveelheden en abonnementsformules

het al dan niet inwoner zijn van de gemeente

lidmaatschap van een erkende adviesraad

houder zijn van een bepaalde “pas”

sociale criteria
§4. De inning van de retributies kan zowel contant gebeuren als giraal in functie van de praktische
mogelijkheden.

Artikel 6: Aanvullende verkeersreglementen
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het opstellen van de aanvullende
verkeersreglementen, zowel op gewestwegen als op gemeentewegen.

Artikel 7: Vrijstelling van visumverplichting
§1. Alle verbintenissen (zowel binnen het exploitatiebudget als binnen het investeringsbudget) voor
werken, leveringen en diensten waarvan de waarde van de totale opdracht niet hoger is dan 5.000
euro, inclusief BTW, worden vrijgesteld van visumverplichting.
§2. Alle verbintenissen wat betreft de aanstelling van personeel voor minder dan 3 maanden,
vervangingscontracten, tewerkstelling art. 60, vrijwilligers, verenigingswerkers, monitoren,… worden
vrijgesteld van visumverplichting.
Art.2 - De reglementen of gedeelten ervan die in strijd zijn met dit
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reglement worden opgeheven bij het in voege treden van dit reglement.
Art.3 - Het reglement wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.
Interne zaken
7.

Financiën - Solidaire borgstelling van gemeente Avelgem voor een krediet van
Intercommunale Leiedal bij KBC Bank NV - goedkeuring

De raad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 september 2019 tot goedkeuring van de
overeenkomst met Leiedal voor de realisatie van de site Pattyne-Duprez;
Overwegende dat Leiedal op 12 juni 2020 bij KBC bank een lening aanging voor de aankoop van de
onroerende goederen;
Overwegende dat de gemeente zich borg dient te stellen voor deze lening;
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 gemeente Avelgem verklaart zich solidair borg te stellen tegenover KBC Bank NV wat
betreft zowel het kapitaal als de intresten en de onkosten van het voormeld krediet en dit tot een
maximumbedrag van €1.000.000.
De borg kent en aanvaardt de voorwaarden van het krediet en de financiële toestand van de
kredietnemer.
Art.2 - De borg machtigt KBC Bank NV onherroepelijk om haar rekening met nummer BE32 7380
1222 9702 te debiteren met elk bedrag verschuldigd door de kredietnemer dat onbetaald is gebleven
30 dagen na vervaldag (inclusief de ondertussen verlopen moratoire interesten en kosten) en dit
binnen het hierboven vermeld maximumbedrag.
De borg machtigt dus de bank onherroepelijk de creditbedragen op voormelde rekening aan te
wenden tot dekking van de bedragen die door Intercommunale Leiedal, mochten verschuldigd zijn
uit hoofde van voormeld krediet en die aan de borg aangerekend worden.
Mochten voormelde creditbedragen ontoereikend zijn voor de betaling van deze verschuldigde
bedragen die aan de borg aangerekend worden, dan gaat deze laatste de verbintenis aan ten
opzichte van KBC Bank N.V. het bedrag te storten dat voldoende is om de reeds vervallen alsook
de op dat moment eventueel eisbaar gestelde schuld te voldoen en dit binnen de grenzen van het
hierboven vermelde maximumbedrag.
Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de door de borg verschuldigde bedragen, worden
verwijlintresten – tegen de rentevoet van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale
Bank geldig op de laatste dag van de maand, voorafgaand aan deze waarin de vertraging optreedt,
verhoogd met een marge van 1,5% - van rechtswege en zonder ingebrekestelling aangerekend en
dit gedurende de periode van niet-betaling.
Art.3 - Dit besluit is onderworpen aan het administratief toezicht.
8.

Financiën - Verlenging 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 tijdelijk aanvullend reglement omtrent de Avelgembon, goedgekeurd door de
gemeenteraad van 25 mei 2020;
Overwegende dat de Avelgembon exclusief toen kon besteld worden tot 15 juli 2020;
Gelet op de beslissing tot verlenging van de verkoopperiode van de Avelgembon exclusief van het
college van burgemeester en schepenen op 14 juli 2020;
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Overwegende dat voor de Avelgembon exclusief een budget van 80.000 euro werd voorzien;
Overwegende dat er op 7 juli 2020 slechts 32.000 euro van dit budget was opgebruikt;
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;
BESLIST

eenparig

Art.1. – de beslissing door het college van burgemeester en schepenen van 14 juli 2020 omtrent
de verlenging van de verkoopperiode van de Avelgembon exclusief tot 30 september 2020 te
bekrachtigen.

Publieke ruimte
9.

Mobiliteit - Politieverordening Ronde van Vlaanderen oktober 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 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;
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en
bijhorende Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet;
Gelet op de omzendbrief 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving
aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2;
Gelet op artikel 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;Gelet op de
omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de
nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
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 stad/gemeente;
Overwegende dat artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke
administratieve sancties aan de gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of
administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen;
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 18 mei 2020 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak
van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag;
Gelet op het MB van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken;
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;
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 18 oktober 2020 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor
dames elite” en “Ronde van Vlaanderen voor heren elite" het grondgebied van onze gemeente
doorkruist;
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Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoeloop met
zich meebrengt, vooral bij de start, aankomst en langs hellingen en kasseistroken;
Overwegende dat dit in de context van een pandemie niet aangewezen is;
Overwegende dat de er in normale omstandigheden tal van commerciële activiteiten en
evenementen langsheen de reisweg van de wielerwedstrijd worden georganiseerd die supporters
naar deze zones aantrekken;
Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van
de toeschouwers en deelnemers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de
wedstrijd te kunnen garanderen;
Overwegende dat die vooral gericht zijn op het bewaren van de social distancing tussen renners en
supporters enerzijds en onderling tussen de supporters anderzijds;
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 - Om de Ronde van Vlaanderen 2020 beheersbaar te houden kan de burgemeester op basis
van een risicoanalyse, rekening houdend met de verwachte volkstoeloop op bepaalde plaatsen en
de aard van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone definiëren, ten einde de
openbare rust, veiligheid en gezondheid beter te kunnen beheersen.
Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk zijn omwille van het aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de beschikbare ruimte,…
Art. 2 - Het organiseren van evenementen of bijkomende commerciële activiteiten is verboden in
de veiligheidszone.
Art. 3 - De burgemeester kan op basis van een risicoanalyse de toegang tot bepaalde zones langs
het parcours verbieden voor het publiek of het aantal mensen beperken, wanneer de geldende
regels inzake social distancing niet gegarandeerd kunnen worden.
Art. 4 - In het kader van de bestrijding van het coronavirus COVID-19 zijn de normen bepaald in
het MB van 30 juni 2020 en zijn latere aanpassingen, de leidraad om concrete
beschermingsmaatregelen af te toetsen. De generieke gidsen en protocollen voor
sportmanifestaties, horeca en evenementen zijn van toepassing. Daarnaast en onverminderd zijn
algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de burgemeester de volgende
besluiten als normatief kader:

Algemeen politiereglement van de gemeente Avelgem.

Besluiten van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende het maximaal
geluidsniveau van muziek in inrichtingen.
Art.5 - Overtredingen op de bepalingen van artikel 2 en 3 van deze verordening 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.
Overtredingen op de bepalingen van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zullen bestraft
worden overeenkomstig de daarin opgenomen strafbepalingen.
Art.6 - Deze verordening wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
10. Patrimonium - Restauratie voormalig stationsgebouw - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
De raad,
Gelet op zijn beslissing van 12 februari 2018 houdende goedkeuring van de lastvoorwaarden en
gunningswijze van de opdracht “Opmaken ontwerp voor het uitvoeren van restauratie- en
herstellingswerken aan het oud stationsgebouw te Avelgem”;
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Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 maart 2018
houdende gunning van de opdracht aan Architecten Demeestere+Garmyn & partners bv bvba,
Politiekegevangenstraat 24/0001 te 9600 Ronse;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 18012 werd opgesteld door
de aangestelde ontwerper;
Overwegende dat deze opdracht, in functie van het bekomen van subsidiëring door het Agentschap
Onroerend Erfgoed, werd opgedeeld in volgende gedeelten:

Deelopdracht 1; fase 1A (Geraamd op : €27.167,62 (incl. 6% btw))

Deelopdracht 2; fase 1B (Geraamd op : €31.546,11 (incl. 6% btw))
Overwegende dat per deelopdracht een subsidie ten bedrage van €15.000 werd toegekend;
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) en artikel 57;
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 budget onder 2020/A7.1.4./0729-00/221000;
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. 18012 en de raming voor de opdracht
“Restauratie van het voormalig stationsgebouw”, opgesteld door de ontwerper, Architecten
Demeestere+Garmyn & partners bv bvba, Politiekegevangenstraat 24/0001 te 9600 Ronse. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt:

Deelopdracht 1; fase 1A: €27.167,62 (incl. 6% btw)

Deelopdracht 2; fase 1B: €31.546,11 (incl. 6% btw)
Art.2 - Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Vrije Tijd
11. Cultuur - Nominatieve toelage Feesteloop - 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 de vraag naar ondersteuning vanwege No Limit Team, de organisator van de Feesteloop;
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 organisatie voorop stelt;
Overwegende dat de uitbetaling gebeurt door het college van burgemeester en schepenen op basis
van de voorgelegde begroting en bewezen kosten;
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Overwegende dat de organisatie van de Feesteloop volledig in handen gegeven wordt van No Limit
Team;
Overwegende dat door de te volgen coronamaatregelen het kostenplaatje hoger ligt dan
voorgaande edities;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op het exploitatiebudget van 2020, op
budgetcode A-5.2.30/0710-00/649500;
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 5000 euro toe te kennen aan de Feesteloop.
12. Sport - Herziening reglement ter verdeling van de door de gemeente toe te kennen
toelagen aan sportverenigingen en erkende sportmanifestaties - goedkeuring
De raad,
Overwegende dat een aanpassing van het subsidiereglement ‘sport’ aangewezen is naar aanleiding
van het wegvallen van een aantal sportverenigingen en een correcte en proportionele verdeling van
de sportsubsidies;
Gelet op de gemaakte simulaties en de toelichting en bespreking tijdens de sportraad d.d. 15 juni
2020;
Gelet op het advies van de sportraad d.d. 15 juni 2020;
Gelet op het voorstel om de maxima voor de anders dan integrale verenigingen aan te passen met
het oog op een proportionele verdeling van de vrijgekomen middelen;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST

eenparig

Art.1 – De herziening van het reglement ter verdeling van de door de gemeente toe te kennen
toelagen aan sportverenigingen en sportmanifestaties aan te passen en als volgt goed te keuren:

REGLEMENT TER VERDELING VAN DE DOOR DE GEMEENTE TOE TE KENNEN
TOELAGEN AAN SPORTVERENIGINGEN EN ERKENDE SPORTMANIFESTATIES.
ARTIKEL 1:
Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op het gemeentebudget van Avelgem, worden
door de gemeenteraad subsidies beschikbaar gesteld voor de door het college van burgemeester
en schepenen erkende sportverenigingen en erkende sportmanifestaties.
Deze subsidies worden toegekend op advies van de gemeentelijke sportraad volgens de procedure
en normen die hierna worden vastgesteld.

ARTIKEL 2:
Alle door het college van burgemeester en schepenen erkende sportverenigingen en erkende
sportmanifestaties komen in aanmerking voor subsidiëring. Zij hoeven niet noodzakelijk
aangesloten te zijn bij de gemeentelijke sportraad.

ARTIKEL 3:
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moeten de sportverenigingen of sportmanifestaties:
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door het college van burgemeester en schepenen erkend zijn
bij hun aanvraag een verenigingsfiche voegen (ondernemingsnummer, zeteladres,
gegevens voorzitter, secretaris/gemachtigd correspondent, factuuradres, afgevaardigde
sportraad) samen met hun ledenlijst. Deze ledenlijst wordt enkel gebruikt om de toelage te
berekenen en wordt niet langer bijgehouden dan noodzakelijk om dit doel te bereiken
(GDPR).
aanvaarden verantwoording af te leggen over de stukken die moeten worden ingediend tot
het bekomen van de subsidie en over de aanwending ervan

ARTIKEL 4:
Art. 4.1.

De sportverenigingen die erkend zijn als ‘integrale competitievereniging’ of als ‘andere dan
integrale competitievereniging’ en die in aanmerking wensen te komen voor de in dit reglement
voorziene ledentoelage moeten, per mail, in de loop van de maand januari van het lopende
seizoen, volgend document indienen bij de gemeentelijke sportdienst (sport@avelgem.be): de
verenigingsfiche (ondernemingsnummer, zeteladres, gegevens voorzitter, secretaris/gemachtigd
correspondent, factuuradres, afgevaardigde sportraad) met als bijlage hun officiële ledenlijst
vastgesteld op 1 januari van het betreffende seizoen met voor elk lid de vermelding van het
lidnummer bij de federatie, de naam en voornaam, het adres en de geboortedatum.
De gemeentelijke sportdienst zal, overeenkomstig de vooropgestelde normen (art. 7), het voorstel
van ‘ledensubsidie’ per vereniging berekenen en dit voorleggen aan het college van burgemeester
en schepenen, dat over de definitieve toekenning beslist. De uitbetaling van de definitieve
toekenning gebeurt uiterlijk voor 1 april van het betreffende seizoen.

Art. 4.2.

Alle erkende sportverenigingen of erkende sportmanifestaties die voor betoelaging wensen in
aanmerking te komen, dienen voor 15 oktober het inlichtingenblad ingevuld terug te bezorgen aan
de gemeentelijke sportdienst. Postdatum, datum van verzonden mail of datum van
ontvangstbewijs bij persoonlijk binnenbrengen, dienen als bewijs. Met laattijdig ingediende
aanvragen wordt geen rekening gehouden. Het inlichtingenblad handelt over het laatst afgesloten
seizoen, begrepen in de periode 1 augustus tot en met 31 juli.
De gemeentelijke sportdienst zal, overeenkomstig de vooropgestelde normen (art. 7), het voorstel
van subsidie per vereniging of manifestatie berekenen en dit na advies van de gemeentelijke
sportraad voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen, dat over de definitieve
toekenning beslist.

Art. 4.3.
Door een afgevaardigde of gevolmachtigde van het college van burgemeester en schepenen kan
steeds controle worden uitgeoefend op de naleving van de voorschriften van dit reglement. Het
vaststellen van misbruiken kan leiden tot de uitsluiting van de betrokken vereniging of organisator
van de sportmanifestatie, met verlies van alle aanspraak op een subsidie voor het voorbije seizoen.

ARTIKEL 5:
Verenigingen of organisatoren van sportmanifestaties die al via een andere post op het
gemeentebudget toelagen ontvangen, worden uitgesloten van subsidiëring via onderhavig
reglement. tenzij de andere toelage gebaseerd is op een aparte samenwerkingsovereenkomst met
het gemeentebestuur.
Scholen en sportactiviteiten in schoolverband komen voor deze subsidiëring niet in aanmerking.

ARTIKEL 6:
Elke vereniging of organisator van een sportmanifestatie kan bij het college van burgemeester en
schepenen een gemotiveerd bezwaar indienen tegen de door de gemeentelijke sportraad
voorgestelde verdeling van de toelagen.
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Het college van burgemeester en schepenen beslist, na raadpleging van de gemeentelijke
sportraad, over de niet voorziene gevallen en betwistingen.

ARTIKEL 7:
Het door de gemeenteraad beschikbaar gesteld subsidiebedrag (=SB) wordt als volgt verdeeld over
onderstaande categorieën. Tot welke categorie een vereniging of organisator behoort, wordt
bepaald bij de erkenning van deze vereniging of organisator.
Categorie

Max.
77,7778%
van het SB

Integrale competitieverenigingen
Andere dan integrale competitieverenigingen
Liefhebbersverenigingen (liefhebbersvoetbal, wielertoerisme, recreatief
volley, jogging ...)
Verenigingen met speciaal statuut omwille van topsportbeleid of een
decentrale werking
Bewegingsscholen (bv. dansschool)
G-sport

Dierensport (vinken-, hengelen-, duivensport ...)
Organisatoren van sportmanifestaties

22,2222%

Van het SB
22,2222%
Van het SB

ARTIKEL 8: Integrale sportverenigingen
Art. 8.1

Een integrale competitievereniging:









heeft een structureel en actief sportaanbod
is aangesloten bij een erkende Vlaamse Sportfederatie
heeft een officiële door de Vlaamse Sportfederatie erkende ledenlijst
neemt deel aan door de Vlaamse Sportfederatie georganiseerde wedstrijden en/of tornooien
beschikt over een uitgebreide jeugdwerking eventueel aangevuld met een seniorwerking. Onder
uitgebreide jeugdwerking wordt verstaan: minstens 3 jeugdcategorieën met voor elke
jeugdcategorie afzonderlijk minstens 1 systematische training per week en dit gedurende
minstens 30 weken per jaar. Onder jeugd wordt verstaan de leden die 18 jaar of jonger zijn en
voorkomen op de officiële door de Vlaamse Sportfederatie erkende ledenlijst.
heeft het statuut van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)

Art. 8.2.

Het voor de integrale competitieverenigingen voorziene bedrag (BIC) bedraagt 77,7778% van het
SB.
Indien de som van de toelagen van alle verenigingen binnen deze categorie boven het voorziene
bedrag voor deze categorie ligt, wordt per onderverdeling de regel van 3 toegepast.
Het voorziene bedrag wordt als volgt onderverdeeld:



50% van het BIC op basis van een jeugdledentoelage:
o Een jeugdlid is 18 jaar of jonger en komt voor op de officiële ledenlijst van de sportfederatie
waarbij de vereniging is aangesloten.
o De jeugdledentoelage bedraagt 25 euro per jeugdlid, met volgende aanpassingen:
a. de basistoelage wordt gedeeld door 2 per jeugdlid indien het lidgeld hoofdzakelijk of
enkel bestaat uit het inschrijvingsgeld voor een lessenreeks waarbij men dan automatisch
ook lid wordt van de vereniging. Bij een lessenreeks is het noodzakelijk dat de deelnemer
zoveel mogelijk lessen volgt om tot resultaat te komen. Dit in tegenstelling tot een
opeenvolging van trainingen waarbij niet alle trainingen moeten gevolgd worden om tot
een resultaat te komen.
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b. indien een vereniging ook in (een) andere gemeente(n) een toelage ontvangt, wordt de
basistoelage gedeeld door het aantal gemeenten waarin de vereniging een toelage krijgt
c. Indien beide bovenstaande aanpassingen van toepassing zijn op een vereniging, worden
beide toegepast. De jeugdledentoelage per jeugdlid bedraagt dan: eerst het basisbedrag
gedeeld door 2 per jeugdlid en dan dit resultaat gedeeld door het aantal gemeentes
waarin de vereniging een toelage krijgt.
50% van het BIC als accommodatietoelage:
o De accommodatietoelage wordt toegekend op basis van het zorgvuldig en verantwoordelijk
gebruik van de door de gemeente aan de verenigingen ter beschikking gestelde
infrastructuur.
o De accommodatietoelage bedraagt 50 % van de totale huurprijs die de vereniging heeft
betaald aan het gemeentebestuur voor het gebruik van alle gemeentelijke accommodatie
tijdens het laatste volledig afgesloten seizoen (1 augustus – 31 juli).
o Indien een vereniging ook in (een) andere gemeente(n) een toelage krijgt, wordt deze
toelage gedeeld door het aantal gemeenten waarin de vereniging een toelage krijgt.
o Per door het gemeentebestuur aangetekende ingebrekestelling ten gevolge van inbreuken
op het huishoudelijk reglement van toepassing op een openbare accommodatie of op
gemaakte afspraken wordt de effectieve accommodatietoelage van de betreffende
vereniging verminderd met een bedrag afhankelijk van de ernst van de inbreuk. Na aanhoren
van de betreffende vereniging bepaalt het gemeentebestuur het aan te rekenen bedrag. Het
bedrag dat in mindering wordt gebracht stelt de betreffende vereniging niet vrij van
eventuele schade die moet vergoed worden, noch van de toepassing van het tariefreglement
(bv. inhouding van een deel van de waarborg, verdubbeling van het tarief bij inbreuken, …).

ARTIKEL 9: partiële competitieverenigingen
Art. 9.1.

Partiële competitieverenigingen zijn verenigingen die niet voldoen aan alle voorwaarden van de
integrale competitievereniging. Zij ontvangen eveneens een jeugdleden- en een accommodatietoelage onder dezelfde voorwaarden als voor de integrale competitieverenigingen (art. 8.2.).

Art. 9.2.

De jeugdledentoelage voor deze categorie bedraagt 10 euro per jeugdlid, met een maximum van
350 euro.
De accommodatietoelage per vereniging bedraagt 50% van de totale huurprijs, eveneens
geplafonneerd op 350 euro.

ARTIKEL 10: Liefhebbersverenigingen
Art. 10.1.

Een liefhebbersvereniging:






heeft geen aparte jeugdwerking
kan aantreden in een competitie georganiseerd door een federatie of overkoepelende instantie
heeft minstens 20 actieve (= sportende) leden
heeft minstens één wekelijkse activiteit tijdens het sportseizoen

Art. 10.2.

Liefhebbersverenigingen ontvangen:




een basissubsidie van 250 euro
een aanvullende toelage indien de vereniging het bewijs levert dat minstens één activiteit werd
ingericht die haar reguliere activiteit overstijgt en waaraan ook minstens 25 niet-leden van die
vereniging deelnemen (tornooi, lessenreeks, …). De aanvullende toelage bedraagt 150 euro (in
totaal, niet per activiteit).
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ARTIKEL 11: Sportverenigingen met een speciaal statuut
Art. 11.1.

Een sportvereniging kan erkend worden als een sportvereniging met een speciaal statuut omwille
van het moeten voeren van een topsportbeleid naast haar reguliere werking of omwille van een
gedecentraliseerde hoofdwerking.
Het voeren van een topsportbeleid betekent dat de sportvereniging het bewijs levert dat minstens
één van haar leden in het afgelopen seizoen (of/of):





Europees, Olympisch of wereldkampioen werd
het statuut van topsporter bij Sport Vlaanderen heeft bekomen
opgenomen werd in een nationale of Olympische selectie

Een gedecentraliseerde hoofdwerking betekent dat de sportvereniging het bewijs levert dat (of/of):




de nodige accommodatie niet beschikbaar is voor een substantieel deel van de werking van de
sportvereniging binnen een straal van 30 kilometer rond Avelgem
de sportvereniging zich naar verschillende locaties moet verplaatsen tijdens het sportseizoen om
een substantieel deel van de werking te kunnen ontplooien. De verplaatsingen die moeten
gemaakt worden om een competitiekalender of tornooi af te werken, tellen hierbij niet mee.

Art. 11.2.

Een sportvereniging met een speciaal statuut ontvangt een forfaitaire basistoelage van 700 euro.

ARTIKEL 12: Bewegingsscholen
Art. 12.1.

Een vereniging kan erkend worden als bewegingsschool indien de hoofdactiviteit bestaat uit een
leerproces voor jongeren waarbij verschillende niveaus elkaar opvolgen.

Art. 12.2.

Een bewegingsschool krijgt een toelage van 5 euro per ingeschreven lid van 18 jaar of jonger, met
max. 700 euro.

ARTIKEL 13: G-sport
Art. 13.1.

Een vereniging kan erkend worden als G-sport-vereniging als deze vereniging sportactiviteiten
aanbiedt voor personen erkend door het Vlaams Agentschap voor personen met een beperking.

Art. 13.2.

Een G-sport-vereniging ontvangt een toelage van 10 euro per lid met een 'erkende beperking', met
max. 300 euro.

ARTIKEL 14: Dierensportverenigingen
Art. 14.1.

Een dierensportvereniging is een vereniging die een sporttak aanbiedt waarbij dieren een
belangrijke rol spelen (o.a. hengelen, vinkenzetting, duivensport, hondentraining, …). Het bestuur
van de sportraad adviseert aanvullend welke sporttakken onder deze categorie vallen.

Art. 14.2.

Een dierensportvereniging ontvangt:




een basissubsidie van 225 euro
een aanvullende subsidie van 300,00 euro indien de dierensportvereniging instaat voor de
organisatie van het hengelkampioenschap of vinkenkampioenschap van groot-Avelgem.

ARTIKEL 15: Erkende organisaties en organisatieverenigingen
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Art. 15.1.

Een erkende organisatie is een evenement dat opgenomen is in de lijst van de door het college van
burgemeester en schepenen erkende organisaties.
Een organisatievereniging is een door het college van burgemeester en schepenen erkende
vereniging met als hoofdactiviteit het organiseren van één of meerdere sportevenementen.

Art. 15.2

Er mag meer dan één aanvraag ingediend worden (per organisatie of manifestatie een aparte
aanvraag). Evenwel wordt het totaal aantal aanvragen beperkt tot 15 en worden per soort
evenement de aanvragen beperkt tot:









lokale wielerwedstrijden: maximaal 3
duatlon / triatlon: maximaal 1
mountainbiketochten: maximaal 2
fietscross/cyclocross: maximaal 2
minivoetbaltornooi: maximaal 2
paardenkoers: maximaal 1
andere: maximaal 4

Hierbij krijgen reeds bestaande, jaarlijks terugkerende initiatieven voorrang op nieuwe initiatieven.
Een aanvraag kan maar in aanmerking komen voor betoelaging indien het financieel eindsaldo van
de organisatie of manifestatie terugvloeit naar de organisatie zelf.

Art. 15.3.

Per organisatie of manifestatie wordt op een bedrag van 400 euro door het bestuur van de
sportraad een wegingsfactor toegekend, dit op basis van informatie bekomen van de gemeentelijke
evenementencel, waar elke aanvraag moet ingediend en besproken worden.

Artikel 16: Toepassing regel van drie
De som van de toelagen berekend voor de niet-integrale competitieverenigingen (art. 9 tot en met
15) wordt de totaaltoelage voor de kleinere clubs genoemd en wordt vastgesteld op 22,2222% van
het SB.
Indien de som van de berekende toelagen voor de kleinere clubs meer dan 22,2222% bedraagt,
wordt de regel van 3 toegepast op de toelagen voor deze clubs.

Artikel 17: Looptijd van dit reglement
Dit reglement treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2020, waarbij de voorziene
toelagen dus een eerste betrekking hebben op het seizoen 2019-2020. Het vervangt elk vorig
subsidiereglement.
Art.2 – Deze beslissing over te maken aan de gemeentelijke sportraad, de gemeentelijke
sportdienst, de gemeentelijke financiële dienst en de toezichthoudende overheid.

De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur.
Aldus goedgekeurd in zitting van 26 oktober 2020.
Namens de raad,

de algemeen directeur
David Claus

de voorzitter
Stijn Decraene
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