VERSLAG
Gemeenteraad, zitting van maandag 23 november 2020
Aanwezig:

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
gemeenteraadsleden;
David Claus
algemeen directeur

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

Goedkeuring verslag - Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

De raad,
BESLIST eenparig
de notulen en het zittingsverslag van de zitting van 26 oktober 2020 goed te keuren.
2. Gemeente - Aanvulling reglement delegatie bevoegdheden en vaststelling dagelijks
bestuur - goedkeuring
De raad,
Gelet op art. 41.1 van het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 september 2020 tot vaststelling van het
reglement betreffende delegatie van bevoegdheden en vaststelling begrip “dagelijks bestuur”;
Gelet op het opgeheven artikel 57§3-15° van het gemeentedecreet dat de bevoegdheid om
kapitaal te beleggen voor langer dan 1 jaar aan het college van burgemeester en schepenen
toebedeelde;
Overwegende dat de bevoegdheid over het beleggen van kapitalen voor langer dan 1 jaar niet
wordt geregeld in het decreet Lokaal Bestuur;
Overwegende dat bijgevolg de bevoegdheid over het beleggen van kapitalen voor langer dan 1 jaar
behoort tot de residuaire bevoegdheden van de gemeenteraad;
Overwegende dat voor de vlotte werking en door de snelle evolutie van rentevoeten en
marktopportuniteiten, een delegatie aan het college van burgemeester en schepenen wenselijk is;
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;
Gelet op de bespreking;
De NVA-fractie stelt een amendement voor. Meer bepaald het aanpassen van artikel 3 als volgt:
Artikel 3 bis: Aangaan van beleggingen voor een periode langer dan 1 jaar en tot 3 jaar.
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Het college van burgemeester en schepenen/vast bureau is bevoegd voor het aangaan van
beleggingen van kapitaal voor een periode van langer dan 1 jaar en tot 3 jaar. Het aangaan van
beleggingen van kapitaal voor een periode langer dan 3 jaar wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Er wordt gestemd over het amendement

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, Tom Beunens, Jules Lampole, Annicq Verschuere, Lut
Deseyn, Caroline Valck, Sandra Platteau, Liesje Cartreul, Stefanie Christiaens, Kenneth
Hennion, Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens, Pascal Pauwels, Dirk Lottin)
Het amendement is verworpen.
De gemeenteraad stemt hierna over het eigenlijke agendapunt.
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); 1 stem tegen (Conny Rogie); 6 onthoudingen
(Trees Vandeputte, Koen Van Steenbrugge, Koen Byls, Bram Van Den Bunder,
Paul Decoster, Michael Delbeke)
Art.1 - Het reglement betreffende delegatie van bevoegdheden en vaststelling begrip “dagelijks
bestuur”, vastgesteld in de gemeenteraad van 28 september 2020, na artikel 3 aan te vullen met:
Artikel 3 bis: Aangaan van beleggingen voor een periode langer dan 1 jaar
Het college van burgemeester en schepenen/vast bureau is bevoegd voor het aangaan van
beleggingen van kapitaal voor een periode van langer dan 1 jaar.
Art.2 - Het reglement wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.
3.

Intergemeentelijke samenwerkingen - Agenda buitengewone algemene vergadering
intercommunale Leiedal op 10 december 2020 en aanduiden vertegenwoordigers goedkeuring

De raad,
Gelet op de aangetekende brief d.d. 12 oktober 2020 van intercommunale Leiedal, waarbij de agenda
van de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2020 wordt toegestuurd;
Overwegende dat er 1 vertegenwoordiger dient aangeduid te worden om de gemeente te
vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019;
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 buitengewone algemene vergadering van 10 december 2020 van
intercommunale Leiedal goed te keuren.
Art.2 – De beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019 te bevestigen waarbij mevrouw
raadslid Emmi Hanssens werd aangeduid als vertegenwoordiger en raadslid Kenneth Hennion als
plaatsvervanger;
Art.3 - De gemeentelijk afgevaardigde op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op het standpunt
van de gemeenteraad.
Art.4 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan intercommunale Leiedal toe te sturen.
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4.

Intergemeentelijke samenwerkingen - Agenda buitengewone algemene vergadering
van Psilon op 15 december 2020 - goedkeuring

De raad,
Gelet op de e-mail brief d.d. 16 oktober 2020 van Psilon, waarbij de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van 15 december 2020, wordt toegestuurd;
Overwegende dat e gemeente in de algemene vergadering van Psilon vertegenwoordigd is door 1
afgevaardigde;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarbij raadslid Emmi Hanssens
werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Psilon;
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 15 december 2020 van Psilon goed te keuren:
1. Vaststelling werkprogramma 2021
2. Vaststelling begroting 2021
Art.2 – Volgende afgevaardigde te herbevestigen:

Mevrouw Emmi Hanssens, raadslid, als effectief vertegenwoordiger.
Art.3 – De gemeentelijk afgevaardigde op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op het
standpunt van de gemeenteraad.
Art.4 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan Psilon toe te sturen.
5.

Intergemeentelijke samenwerkingen - Agenda buitengewone algemene vergadering
intercommunale Imog op 15 december 2020 en aanduiden vertegenwoordigers goedkeuring

De raad,
Gelet op de e-mail d.d. 21 oktober 2020 van Imog, waarbij de agenda van de algemene vergadering
van 15 december 2020 wordt toegestuurd;
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van Imog vertegenwoordigd is door 1
afgevaardigde en 1 plaatsvervanger;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarbij volgende personen werden
aangeduid:

De heer Kenneth Hennion, raadslid, als effectief vertegenwoordiger

Mevrouw Emmi Hanssens; raadslid, als plaatsvervanger
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 - De agenda van de algemene vergadering van 15 december 2020 van Imog als volgt goed te
keuren:
1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2021
2. Begroting 2021
3. Statutaire benoeming raadslid Avelgem
4. Aanpassen bijlage 2 statuten i.f.v. intergemeentelijke recyclageparken
5. Varia
Art.2 - Volgende afgevaardigden binnen de algemene vergadering van Imog te herbevestigen

De heer Kenneth Hennion, raadslid, als effectief vertegenwoordiger

Mevrouw Emmi Hanssens, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Art.3 - De gemeentelijk afgevaardigde op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op het
standpunt van de gemeenteraad.
Art.4 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan Imog toe te sturen.
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6.

Brandweer en politie - Kaderovereenkomst kazernering HVZ Fluvia - goedkeuring

De raad,
Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening
van de hulpverleningszones, artikel 10, 3°;
Gelet op de wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, artikel 14;
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
N-VA fractie gaat akkoord mits nauwlettende financiële opvolging.
Art.1 – Het ontwerp van kaderovereenkomst in het kader van het collectieve investeringstraject en
kazerneringsproject in samenwerking met Hulpverleningszone Fluvia goed te keuren.
Art.2 – Het college van burgemeester en schepenen te machtigen de nodige handelingen te stellen
om aan de kaderovereenkomst uitvoering te geven.
7.

Brandweer en politie - Lichten put-optie voor de brandweerkazerne - goedkeuring

De raad,
Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening
van de hulpverleningszones, artikel 10, 3°;
Gelet op de wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, artikel 14;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2014 waarbij de gebruiksovereenkomst van
de brandweerkazerne door Fluvia werd goedgekeurd;
Gelet op de goedkeuring van de kazerneringsovereenkomst HVZ Fluvia door de gemeenteraad op
23 november 2020;
Overwegende dat aan de Avelgemse brandweerkazerne dringend dakherstellingen moeten
uitgevoerd worden en dat er de volgende jaren ook nog grote herstellingen zullen noodzakelijk
zijn;
Overwegende dat het huurgeld dat de hulpverleningszone wenst te betalen helemaal niet opweegt
tegen de omvang van de kosten van de herstellingswerken;
Gelet op de mogelijkheid om, door middel van het lichten van de voorziene put-optie, de
brandweerkazerne onmiddellijk in opstalrecht te geven aan de HVZ Fluvia;
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;
de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – De put-optie voor de brandweerkazerne, Oudenaardsesteenweg 50 te 8580 Avelgem,
onmiddellijk te lichten.
Art.2 – In afwachting van het eigendomsoverdragend opstalrecht, het kosteloos recht van gebruik
van de brandweerkazerne te verlengen in het voordeel van Fluvia.
Art.3 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten en te machtigen de nodige
handelingen te stellen om deze beslissing uit te voeren.
Art.4 – Fluvia met een aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van deze beslissing.
Publieke ruimte
8.

Patrimonium - Dakrenovatie brandweerkazerne: goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
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De raad,
Overwegende dat de postverantwoordelijke van de brandweer op 17 februari 2020 de gemeente op
de hoogte bracht van problemen in de kazerne, met name waterinsijpeling op diverse plaatsen;
Overwegende dat dit probleem slechts opgelost kan worden mits een grondige renovatie van het
dak;
Gelet op de kaderovereenkomst kazernering HVZ Fluvia, goedgekeurd door de gemeenteraad op
23 november 2020;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht de problematiek in kaart gebracht werd en een
bestek met raming werd opgesteld door de ontwerper, Architect Jo Van Nieuwenhuyze,
Ruiffeleindestraat 10 te 8553 Zwevegem (Otegem);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 136.017,79 (incl. 21% btw);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a)
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Gelet op het visum van de financieel directeur;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
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 - Goedkeuring te verlenen aan het bestek en de raming voor de opdracht “Dakrenovatie
brandweerkazerne”, opgesteld door de ontwerper, Architect Jo Van Nieuwenhuyze,
Ruiffeleindestraat 10 te 8553 Zwevegem (Otegem). De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 136.017,79 (incl. 21% btw).
Art.2 - Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Art.3.- Deze beslissing samen met het bestek aan de hulpverleningszone Fluvia bezorgen.
9.

Lokale economie - Verlenging geldigheidsduur Avelgembon exclusief - 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;
Gelet op de verlenging van het tijdelijk aanvullend reglement omtrent de Avelgembon,
goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 juli 2020;
Overwegende dat de Avelgembon exclusief kon besteld worden tot 30 september 2020 en een
geldigheidsduur had tot 31 december 2020;
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Overwegende dat er voor 265.250 euro aan Avelgembonnen exclusief werden verkocht;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 dat de winkels verplicht moeten sluiten van
tot en met 13 december 2020;
Overwegende dat het aangewezen is om de geldigheidsduur van de Avelgembon exclusief te
verlengen tot 31 maart 2021;
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. – Om de geldigheidsduur van de Avelgembon exclusief te verlengen tot 31 maart 2021.
10. Milieu - Riopact overeenkomst tussen De Watergroep en de gemeente Avelgem goedkeuring
De raad,
Overwegende dat artikel 6 bis, § 1 van het Decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd
voor menselijke aanwending, zoals ingevoegd door artikel 86 van het Decreet van 24 december
2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005, aan De Watergroep een eigen
(decretale) verplichting oplegt om het aan haar abonnees geleverde water te saneren. Deze
verplichting tot sanering en de kosten hiervan zijn bijgevolg onlosmakelijk verbonden aan het door
De Watergroep aan haar abonnees geleverde water;
Overwegende dat deze saneringsplicht wordt opgelegd met het oog op het behoud van de kwaliteit
van het geleverde water. Volgens artikel 2, 19° van het Decreet van 24 mei 2002, zoals gewijzigd
door artikel 84 van het Decreet van 24 december 2004, houdt de activiteit van sanering in: “het
ondernemen van alle acties nodig voor de organisatie en de uitvoering van het opvangen,
transporteren, collecteren en zuiveren van het afvalwater”;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 6 bis, § 3 van het Decreet van 24 mei 2002, zoals
gewijzigd door artikel 86 van het Decreet van 24 december 2004 wordt voldaan aan de uitvoering
van de gemeentelijke saneringsplicht in hoofde van de exploitant van een openbaar
waterdistributienetwerk door het afsluiten van een overeenkomst met de gemeente,
gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband of een door de
gemeente na een publieke marktbevraging aangestelde entiteit;
Overwegende dat “het opvangen, transporteren, collecteren en zuiveren van afvalwater” een
verdere uitbouw, onderhoud en beheer van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur vereist. Dat dit
een opdracht is die financiële, administratieve en technische inspanningen vergt, die best kunnen
worden uitgevoerd in samenwerking met een ervaren en gespecialiseerd bedrijf;
Overwegende dat De Watergroep, die reeds de waterdistributie verzorgt op het grondgebied van
haar vennoot Avelgem een specifiek takenpakket kan aanbieden dat ontwikkeld is voor de uitbouw
en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel, wat bestaat uit DWA-leidingen, RWAleidingen, grachten, infiltratie- en bufferbekkens, hemelwatervoorzieningen, rioolwaterkolken,…;
Overwegende dat De Watergroep voor de invulling en uitvoering van dit takenpakket een
overeenkomst heeft afgesloten met Aquafin NV. Dat deze overeenkomst gebaseerd is op
wederzijdse en complementaire knowhow en ervaring, en een specifieke taakverdeling tussen De
Watergroep en Aquafin NV bevat;
Overwegende dat dit takenpakket op vraag en op maat van de gemeente Avelgem kan
samengesteld worden;
Overwegende dat de uitvoering van dit takenpakket kan bekostigd worden uit de B(ijdrage) voor
O(pvang) en T(ransport) en/of door de gemeente Avelgem zelf;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om een Riopactovereenkomst te sluiten met De Watergroep voor bepaalde taken in functie van de uitbouw en het
beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel;
Gelet op het voorstel van Riopact-overeenkomst tussen De Watergroep en 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
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Art.1 – Onderhavige Riopact-overeenkomst tussen De Watergroep en de gemeente Avelgem goed
te keuren.

Overeenkomst
Tussen:
de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep), met maatschappelijke
zetel te 1030 Brussel, Vooruitgangstraat 189, met ondernemingsnummer 0224.771.467, hierna
genoemd “De Watergroep”
vertegenwoordigd door de heer Hans Goossens, directeur-generaal
en:
de gemeente Avelgem, gevestigd te Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem, hierna genoemd “de
gemeente”
vertegenwoordigd door mevrouw Lut Deseyn, burgemeester en de heer David Claus, algemeen
directeur, die handelen ter uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 23 november
2020.
Aanhef
Overwegende dat artikel 6 bis, § 1 van het Decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd
voor menselijke aanwending, zoals ingevoegd door artikel 86 van het Decreet van 24 december
2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005, aan De Watergroep een eigen
(decretale) verplichting oplegt om het aan haar abonnees geleverde water te saneren. Deze
verplichting tot sanering en de kosten hiervan zijn bijgevolg onlosmakelijk verbonden aan het door
De Watergroep aan haar abonnees geleverde water.
Overwegende dat deze saneringsplicht wordt opgelegd met het oog op het behoud van de kwaliteit
van het geleverde water. Volgens artikel 2, 19° van het Decreet van 24 mei 2002, zoals gewijzigd
door artikel 84 van het Decreet van 24 december 2004, houdt de activiteit van sanering in: “het
ondernemen van alle acties nodig voor de organisatie en de uitvoering van het opvangen,
transporteren, collecteren en zuiveren van het afvalwater”.
Overwegende dat overeenkomstig artikel 6 bis, § 3 van het Decreet van 24 mei 2002, zoals
gewijzigd door artikel 86 van het Decreet van 24 december 2004 wordt voldaan aan de uitvoering
van de gemeentelijke saneringsplicht in hoofde van de exploitant van een openbaar
waterdistributienetwerk door het afsluiten van een overeenkomst met de gemeente,
gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband of een door de
gemeente na een publieke marktbevraging aangestelde entiteit.
Overwegende dat “het opvangen, transporteren, collecteren en zuiveren van afvalwater” een
verdere uitbouw, onderhoud en beheer van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur vereist. Dat dit
een opdracht is die financiële, administratieve en technische inspanningen vergt, die best kunnen
worden uitgevoerd in samenwerking met een ervaren en gespecialiseerd bedrijf.
Overwegende dat De Watergroep, die reeds de waterdistributie verzorgt op het grondgebied van
haar vennoot Avelgem een specifiek takenpakket kan aanbieden dat ontwikkeld is voor de uitbouw
en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel, wat bestaat uit DWA-leidingen, RWAleidingen, grachten, infiltratie- en bufferbekkens, hemelwatervoorzieningen, rioolwaterkolken,…
Overwegende dat De Watergroep voor de invulling en uitvoering van dit takenpakket een
overeenkomst heeft afgesloten met Aquafin NV. Dat deze overeenkomst gebaseerd is op
wederzijdse en complementaire knowhow en ervaring, en een specifieke taakverdeling tussen De
Watergroep en Aquafin NV bevat.
Overwegende dat dit takenpakket op vraag en op maat van de gemeente Avelgem kan
samengesteld worden.
Overwegende dat de uitvoering van dit takenpakket kan bekostigd worden uit de B(ijdrage) voor
O(pvang) en T(ransport) en/of door de gemeente Avelgem zelf.
Is overeengekomen wat volgt:
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Artikel 1: Voorwerp
De Watergroep kan instaan voor de uitbouw, het onderhoud en het beheer van het gemeentelijk
rioleringsstelsel in de ruime zin van het woord in zoverre het eigendom is of wordt van de
gemeente Avelgem en op een veilige manier kan worden geëxploiteerd, wat per project/installatie
wordt vastgesteld. Dit behelst in essentie taken inzake de planning, de (uit)bouw en de exploitatie
van deze infrastructuur van het geheel.
Artikel 2: Contractduur en beëindiging
2.1 Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2021 en wordt aangegaan voor een
minimale duurtijd van 10 jaar.
2.2 Onderhavige overeenkomst vervangt de overeenkomst die werd aangegaan op 4 januari 2010.
2.3 Deze overeenkomst kan door iedere partij worden opgezegd bij aangetekende brief met
inachtneming van een opzeggingstermijn van 12 maanden, die ingaat op de eerste van de
maand volgend op de maand waarin de aangetekende brief is verzonden om te eindigen op de
einddatum van de 10 jarige overeenkomst.
2.4 Indien de overeenkomst niet wordt opgezegd, wordt zij na 10 jaar stilzwijgend verlengd voor
onbepaalde duur. Zij kan dan door iedere partij worden opgezegd bij aangetekende brief met
inachtneming van een opzeggingstermijn van 12 maanden, die ingaat op de eerste van de
maand volgend op de maand waarin de aangetekende brief is verzonden.
2.5 Deze overeenkomst wordt automatisch en van rechtswege beëindigd indien De Watergroep om
welke reden ook wordt ontbonden, behoudens in het geval van overname van de rechten en
verplichtingen van De Watergroep op basis van een overeenkomst, door de rechtsopvolger van
De Watergroep, zonder dat deze overname de continuïteit van de uitvoering van deze
overeenkomst mag verstoren.
Artikel 3: Organisatie van de dienstverlening
3.1 Accountmanagement
De gemeente Avelgem kan De Watergroep bereiken via:
Conny Van Meirhaeghe – accountmanager
conny.vanmeirhaeghe@riopact.be
Verder accountmanager genoemd.
Alle correspondentie tussen de gemeente Avelgem en De Watergroep zal gevoerd worden via dit
emailadres en deze persoon. De accountmanager staat in voor de dagdagelijkse opvolging en
uitvoering van de dienstverlening. Dat betekent dat hij instaat voor de planning, leiding, controle
en de coördinatie van de financiële, technische en administratieve taken nodig om de
dienstverlening te kunnen verlenen. Daartoe controleert deze op regelmatige tijdstippen de
kwaliteit van de dienstverlening en bewaakt hij de correcte en tijdige dienstverlening naar de
gemeente toe.
Wanneer de gemeente meent dat de accountmanager zijn taak niet of niet langer naar behoren
vervult kan ze zich wenden tot De Watergroep met het oog op de vervanging van de
accountmanager.
De Watergroep kan in de loop van de overeenkomst de taak van accountmanager aan een andere
persoon, die over dezelfde kwalificaties beschikt, overdragen.
3.2 Aanspreekpunten bij de gemeente Avelgem
Voor de gemeente Avelgem zijn de contactpersonen voor de uitvoering van deze overeenkomst:
Francky Platteau, directeur publieke ruimte (francky.platteau@avelgem.be)
Wim Monteyne, diensthoofd grondgebiedzaken (wim.monteyne@avelgem.be)
Wanneer De Watergroep meent dat een contactpersoon zijn taak niet of niet langer naar behoren
vervult, kan ze zich wenden tot de gemeente Avelgem met het oog op de vervanging van deze
contactpersoon.
De gemeente Avelgem kan in de loop van de overeenkomst de taak van de contactpersoon aan een
andere persoon, die over dezelfde kwalificaties beschikt, overdragen.
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Artikel 4: Aannemingscontracten
4.1 De Watergroep kan aannemers engageren voor taken, andere dan die taken die opgenomen
zijn in de overeenkomst De Watergroep-Aquafin, waarvan sprake in de aanhef.
4.2 De Watergroep zal de gemeente Avelgem vrijwaren voor elke vordering, al dan niet in rechte,
van een derde met betrekking tot het uitvoeren van onderhavige overeenkomst en met
betrekking tot de uitvoering van de aannemingsovereenkomsten.
Artikel 5: Takenpakket voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel
Jaarlijks stelt De Watergroep samen met de gemeente Avelgem het takenpakket samen uit de lijst
met services voor de uitbouw, onderhoud en beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel. Op
regelmatige tijdstippen bespreekt De Watergroep de uitvoering van de verschillende
rioleringsactiviteiten met de gemeente Avelgem. Het takenpakket bevat steeds een opsomming
van taken met bijhorende raming per service en wordt vóór 1 december van het jaar voorafgaand
aan dat waarop het budget betrekking heeft opgesteld en aan de gemeente voorgelegd. De
gemeente kan voorstellen voor aanpassingen doen en keurt het takenpakket uiteindelijk officieel
goed. Zolang er voor het volgende jaar geen nieuw takenpakket is goedgekeurd door de gemeente,
blijft het bestaande takenpakket van kracht en zal dit door De Watergroep worden uitgevoerd.

De Watergroep brengt de gemeente op de hoogte van de timing en de technische en financiële
aspecten van de rioleringsactiviteiten.
Artikel 6: Vergoedingen en betalingsmodaliteiten
Maandelijks maakt De Watergroep op naam en voor rekening van de gemeente Avelgem een
factuur op voor de in de voorgaande maand gepresteerde diensten.
Bij laattijdige betaling is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd aan de rentevoet zoals
bepaald in de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van
02.08.2002.
Artikel 7: Oplevering
Bij de voorlopige oplevering door de aannemer van de nieuwbouw-, renovatie- en/of
verbeteringsprojecten opgenomen in het door de gemeente goedgekeurde programma, wordt de
gemeente uitgenodigd.
Volgende documenten worden bij de voorlopige oplevering door de aannemer overgedragen aan de
gemeente: as-built-plannen en eindafrekening.
Artikel 8: Terreinen
8.1 Openbaar domein
Op de terreinen waarop De Watergroep rioolwaterinfrastructuur, in de ruime zin van het woord,
nodig dan wel nuttig voor de uitvoering van deze overeenkomst, moet oprichten en die deel
uitmaken van het openbaar domein van de gemeente, verwerft zij een recht van gebruik.
Behoort dit openbaar domein toe aan derden, vreemd aan deze overeenkomst, zal De
Watergroep onderhandelen in naam van de gemeente om de nodige en mogelijke rechten op
dit eigendom te verwerven. De gemeente zal, zo nodig, attesteren dat de geplande werken
gebeuren in het openbaar belang van de gemeente.
8.2 Privé domein
Op de terreinen waarop De Watergroep rioolwaterinfrastructuur, in de ruime zin van het woord,
nodig dan wel nuttig voor de uitvoering van deze overeenkomst, moet oprichten en die deel
uitmaken van het privé domein van de gemeente, verleent de gemeente Avelgem een recht
van gebruik.
Behoort dit privé domein toe aan derden, vreemd aan deze overeenkomst, zal De Watergroep
onderhandelen in naam en voor rekening van de gemeente Avelgem om de nodige en
mogelijke rechten op dit eigendom te verwerven.
8.3 Onteigening
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Beperkt tot het strikt noodzakelijke en in zoverre eerder vermelde onderhandelingen niet tot
enig resultaat leiden, kan De Watergroep aan de gemeente Avelgem vragen een
onteigeningsprocedure in naam en voor rekening van de gemeente Avelgem in te zetten.
8.4 Gedetailleerde regeling – gebruiksrechten
8.4.1 De gemeente verleent, onder de hierna genoemde bijzondere voorwaarden en
modaliteiten, het recht de rioolinfrastructuur en zijn aanhorigheden te gebruiken en te
exploiteren voor de verwezenlijking van de door de gemeente aan De Watergroep toegewezen
opdracht inzake rioolbeheer.
8.4.2 Deze rechten kunnen omvatten, binnen de perken van de wet, het gebruiksrecht, het
recht van opstal en alle bevoegdheden, rechten en verplichtingen, met vermogen tot
substitutie, om te behouden, te plaatsen of te laten plaatsen, te onderhouden of te laten
onderhouden, te wijzigen of te laten wijzigen, weg te nemen of weg te laten nemen, onder de
straten, wegen, openbare pleinen en installaties van de gemeente, de rioolinfrastructuur en alle
aanhorigheden vereist voor het beheren van de afvoer van rioolwater.
8.4.3 Daarnaast worden aan De Watergroep toegekend, binnen de perken van de wet, de
rechten van dezelfde aard als die de gemeente ten opzichte van de particuliere eigendommen
bezit, evenals degene die de gemeente bezit ten einde het beheer van de rioolinfrastructuur en
aanhorigheden op het verzorgingsgebied te verzekeren, binnen het kader van de uitvoering
van de taken zoals door de gemeente Avelgem gekozen uit de takenlijst.
Artikel 9: Documentatie
9.1 De documenten en digitale bestanden betreffende de rioolinfrastructuur en aanhorigheden die
al dan niet gedurende bepaalde tijd moeten bewaard worden omwille van boekhoudkundige,
administratieve, vergunningstechnische of andere redenen, alsook klantenlijsten en
briefwisseling met klanten hieromtrent van de voorbije vijf jaren, behoren eveneens tot dit
gebruiksrecht, met respect voor de wetgeving op de privacy. Deze documenten blijven
eigendom van en blijven onder de integrale verantwoordelijkheid van de gemeente, maar De
Watergroep heeft te allen tijde volle inzage- en gebruiksrecht van deze documenten. Zij zullen
bewaard worden bij de gemeente.
9.2 Deze rechten en verplichtingen gelden voor de periode die overeenstemt met de duurtijd van
deze overeenkomst voor het rioolbeheer, behoudens hetgeen bepaald is in 8.4.4: in geval De
Watergroep na het aflopen van de beheersoverdracht in rechte of in feite ter verantwoording
zou worden geroepen voor voorvallen die plaatsvonden tijdens haar beheersopdracht of daar
het gevolg van zijn, behoudt zij, te dien einde, het volle inzage- en gebruiksrecht van
genoemde documenten en bestanden.
9.3 Alle (voor)ontwerpen, tekeningen, plannen, berekeningen, beschrijvingen, documenten,
procedures, handleidingen, gegevens, informatie, … en dergelijke meer - verder Informatie
genoemd - in wat voor vorm dan ook die bestond voor het tot stand komen van deze
overeenkomst blijft eigendom van de partij die ze in haar bezit had.
9.4 De Informatie die ingevolge de onderliggende overeenkomst ontstaat, zowel tijdens de duur
ervan als erna, is de eigendom van de gemeente.
De Watergroep en de aangestelde aannemers verwerven er een niet-exclusief gebruiksrecht
op dat tijdens de duur van de overeenkomst niet extra dient vergoed te worden.
9.5 Indien vermelde documentatie en Informatie eveneens betrekking heeft op bovengemeentelijk
deel van de sanering, dan zal NV Aquafin het mede-eigendomsrecht daarvan hebben.
Artikel 10: Heffingen, taksen, cijnzen, belastingen en keuringen
Daar de gemeente Avelgem eigenaar blijft of wordt van de infrastructuur worden alle heffingen,
taksen, cijnzen, belastingen en keuringen direct of indirect verschuldigd ingevolge dit
eigendomsrecht, door de gemeente betaald.
Artikel 11: Wetgeving overheidsopdrachten
Ingeval De Watergroep voor de uitvoering van haar taken onder deze overeenkomst beroep doet
op enige aannemer, leverancier of dienstverlener, zal zij deze aannemingen gunnen conform de
vigerende wetgeving op overheidsopdrachten of de wetgeving die deze heeft vervangen en haar
uitvoeringsbesluiten.
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De Watergroep kan alleen en zonder tussenkomst van de gemeente over de conforme toepassing
van hoger vermelde wettelijke bepalingen beslissen.
Artikel 12: Aansprakelijkheid
Onverminderd de overige bepalingen ter zake in deze overeenkomst gelden inzake
aansprakelijkheid volgende regels:
12.1

ten aanzien van De Watergroep

De gemeente Avelgem blijft aansprakelijk voor alle vroegere verbintenissen die zij op zich
genomen heeft en zal De Watergroep hiervoor vrijwaren met uitsluiting van de
aansprakelijkheid van De Watergroep.
12.2

ten aanzien van de gemeente Avelgem

Naar de gemeente Avelgem toe is De Watergroep aansprakelijk volgens de ter zake geldende
bepalingen van het gemeen recht voor de goede uitvoering van het takenpakket. De
Watergroep kan de gemeente overeenkomstig het gemeen recht in vrijwaring roepen.
12.3

ten aanzien van derden

De Watergroep is tegenover derden overeenkomstig het gemeen recht aansprakelijk voor de
goede uitvoering van het takenpakket. De Watergroep vrijwaart de gemeente voor fouten of
nalatigheden in haar dienstverlening.
De Watergroep kan desgevallend de gemeente overeenkomstig het gemeen recht in vrijwaring
roepen voor fouten die dateren van voor de inwerkingtreding deze overeenkomst of die
verband houden met de historische toestand van de rioleringsinfrastructuur.
12.4

ontheffing van aansprakelijkheid

De Watergroep is niet aansprakelijk voor overmachtsituaties zoals stakingen, natuurrampen,
oorlog, oproer, opeisingen, en andere gelijkaardige situaties buiten haar controle.
De Watergroep is bij de uitvoering van haar taken niet verantwoordelijk voor inbreuken op
wetgeving, vertragingen of andere tekortkomingen die het gevolg zijn van de fout of
nalatigheid van de gemeente of haar aangestelden waardoor de rioolinfrastructuur en of zijn
aanhorigheden gebreken vertonen en zorgen voor een onbehoorlijke of inadequate werking
ervan met eventuele schade bij derden tot gevolg. Daartoe vrijwaart de gemeente De
Watergroep.
12.5

vrijwaring voor aansprakelijkheid

De gemeente vrijwaart De Watergroep voor onbepaalde tijd voor de financiële gevolgen van
aansprakelijkheid wegens schade jegens derden voor zover het schade betreft die het gevolg is
van het beheer van de rioolinfrastructuur of van zijn aanhorigheden gedurende de periode die
voorafgaat aan de inwerkingtreding van deze overeenkomst, ongeacht het tijdstip waarop de
vordering of eis tot schadevergoeding werd ingesteld. Dit houdt o.m. in dat alle lopende en
toekomstige geschillen met derden die hun oorzaak vinden in de historische toestand van de
rioolinfrastructuur of aanhorigheden, voor rekening van de gemeente zijn en blijven.
12.6

bodemgesteldheid – grondverzet

De gemeente vrijwaart De Watergroep voor alle kosten in verband met saneringswerken en
maatregelen die na de inwerkingtreding van deze overeenkomst zouden worden opgelegd door
de overheid, hetzij OVAM, hetzij de gemeente zelf, hetzij een andere overheid, hetzij een
justitiële overheid op vordering van belanghebbende derden en die het gevolg zijn van
historische verontreinigingen.
Artikel 13: Verzekeringen
Tot dekking van hun verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en de risico's die de taken
met zich meebrengen zullen de partijen hun respectievelijke verplichtingen en risico's verzekeren
bij een gekende verzekeraar. Op eerste verzoek van een partij zal de andere partij een kopie
bezorgen van de polis en de laatste premiebetaling.
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Artikel 14: Splitsbaarheid van deze overeenkomst
Elke bepaling uit deze overeenkomst die ongeldig, verboden of onafdwingbaar zou zijn, om wat
voor reden dan ook, zal niet langer uitwerking hebben zonder daardoor de rechtsgeldigheid van de
overige bepalingen van deze overeenkomst enigszins aan te tasten.
Partijen zullen in dat geval ter goeder trouw de desbetreffende bepaling vervangen door een
rechtsgeldige bepaling die zoveel als mogelijk een zelfde effect heeft.
Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillenbehandeling
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
Vooraleer een geschil aan de bevoegde rechtbank voor te leggen verbinden partijen er zich toe te
goeder trouw en met in achtneming van de redelijke belangen van de andere partij te
onderhandelen met het oog op een minnelijke regeling.
Alle geschillen met betrekking tot alle aspecten van deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende
bevoegdheid van de Nederlandstalige kamers van de rechtbanken van Brussel.

Deze overeenkomst is opgesteld op ......./......../2020 in twee originele exemplaren, waarvan elke
partij erkent er één ontvangen te hebben,
Voor de gemeente Avelgem

mevrouw Lut Deseyn
Burgemeester

Voor De Watergroep

de heer David Claus
algemeen directeur

de heer Hans Goossens
directeur-generaal

11. Milieu - Riopact takenpakket 2021 - goedkeuring
De raad,
Gelet op de beslissing van 23 november 2020 houdende goedkeuren Riopact overeenkomst tussen
De Watergroep en de gemeente Avelgem voor het uitvoeren van bepaalde taken inzake de
uitbouw, het onderhoud en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel;
Overwegende dat de specifieke taken jaarlijks worden vastgelegd in een takenpakket;
Gelet op het voorstel van takenpakket 2021 met bijhorende financiële planning, waarin volgende
taken worden opgenomen:

Beheer / actualiseren van de riooldatabank

Hydraulische en technische adviezen

Ruimen van riolen, camera-inspectie en analyse van de resultaten

Huisaansluitingen

Plaatsen en in dienst stellen van IBA’s

Coördinatie en management van het Riopact takenpakket;
Overwegende dat de financiële planning rekening houdt met het plaatsen en in dienst stellen van 5
IBA’s;
Overwegende dat het totale takenpakket 2021 geraamd wordt op 73.992 euro excl. btw;
Overwegende dat de uitgave voor het plaatsen en in dienst stellen van 5 IBA’s voorzien is op het
investeringsbudget van 2021, op budgetcodes A-7.2.3. 0310/227000;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – Het voorstel van takenpakket 2021 met bijhorende financiële planning goed te keuren.
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12. Milieu - Reglement voor het collectief plaatsen van individuele
behandelingsinstallaties voor afvalwater door Riopact - goedkeuring
De raad,
Gelet op de wet van 26 maart 1971 inzake bescherming van oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, zoals later gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne en zijn wijzigingsbesluiten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2002 met betrekking tot de
subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw
van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele
waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, de gemeentebedrijven, intercommunales,
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
(De Watergroep), zoals later gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende vaststelling van de
regels met betrekking tot de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke
saneringsplicht en de vaststelling van de zoneringsplannen, zoals later gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 waarbij bepaald werd op
welke wijze vuil water afkomstig van gebouwen dient gezuiverd te worden; dat deze aanpak werd
vastgelegd in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan;
Gelet op zijn beslissing van 23 november 2020 houdende goedkeuren Riopact overeenkomst
tussen De Watergroep en de gemeente Avelgem;
Gelet op zijn beslissing van 23 november 2020 houdende goedkeuren Riopact takenpakket 2021
met bijhorende financiële planning;
Overwegende dat geïsoleerde woningen die moeilijk aangesloten kunnen worden op een collectieve
riolering moeten aangesloten worden op een individuele zuiveringsinstallatie (afkorting IBA); dat
deze woningen deel uit maken van het individueel te optimaliseren buitengebied;
Overwegende dat volgens het goedgekeurd zoneringsplan 21 woningen een IBA moeten plaatsen;
dat ondertussen één woning gescheiden werd aangesloten op de riolering en vier andere woningen
al een IBA geplaatst hebben;
Overwegende dat er dus momenteel nog 16 woningen een IBA moeten plaatsen, waarvan er twee
gelegen zijn in een prioritaire zone;
Overwegende dat de prioritaire IBA’s tegen eind 2021 en de niet-prioritaire IBA’s tegen eind 2027
moeten geplaatst worden;
Overwegende dat een systematische aanpak noodzakelijk is om te voldoen aan de eisen gesteld in
het gebiedsdekkend uitvoeringsplan;
Overwegende dat de eigenaars van woningen waar nog een IBA moet geplaatst worden de kans
zullen krijgen om collectief een IBA te laten plaatsen en beheren door De Watergroep in het kader
van Riopact;
Overwegende dat het nodig is om hiervoor een reglement op te maken;
Overwegende dat het billijk is dat de eigenaars die ingaan op dit aanbod hiervoor een financiële
tussenkomst betalen van 2.000 euro (excl. btw) voor het leveren, plaatsen en beheren van een
IBA, met een maximum aansluiting van 5 inwoners equivalenten (IE); dat de meerkost voor het
aansluiten van meer dan 5 IE bijkomend wordt verrekend aan de eigenaar;
Overwegende dat de afspraken tussen de burger en de gemeente vastgelegd worden in een
typeovereenkomst;
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 gemeentebestuur van Avelgem voorziet voor de woningen in het individueel te
optimaliseren buitengebied een systeem van collectieve levering, plaatsing en beheer van
individuele behandelingsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater (collectief beheerde IBA’s), in
uitvoering van de Riopact overeenkomst.
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Art. 2 – De kosten voor de collectief beheerde IBA’s zijn ten laste van het gemeentebestuur.
Art. 3 – De eigenaars die ingaan op dit aanbod betalen een financiële tussenkomst van 2.000 euro
(excl. btw) voor het leveren, plaatsen en beheren van de IBA, met een maximum aansluiting van 5
inwoners equivalenten (IE). De meerkost voor het aansluiten van meer dan 5 IE wordt bijkomend
verrekend aan de eigenaar.
Art. 4 – De eigenaars van de woning/het gebouw sluiten een overeenkomst af met de
rioolbeheerder. De overeenkomst zal in ieder geval omvatten:
a) Het recht dat aan het gemeentebestuur of zijn aangestelde verleend wordt om de IBA te
plaatsen en te onderhouden op privaat domein.
b) De toezegging van de private eigenaar of bewoner om te allen tijde de energievoorziening,
nodig voor de goede werking van de IBA, te voorzien en de hieraan verbonden kosten op
zich te nemen.
c) De na te komen voorwaarden verbonden aan de kwaliteit van het aangevoerde afvalwater.
Deze moeten te allen tijde nagekomen worden om zo een goede werking van de IBA
mogelijk te maken. Deze werking zal op regelmatige tijdstippen door het gemeentebestuur
of zijn aangestelde worden gecontroleerd.
d) De IBA wordt ter beschikking gesteld voor onbepaalde duur. De terbeschikkingstelling
houdt geen verkoop of overdracht van enig zakelijk recht met betrekking tot de IBA in. De
IBA die zich op het perceel van de begunstigde bevindt, blijft bijgevolg altijd de volledige
eigendom van het gemeentebestuur. De begunstigde kan nooit enig recht opeisen op deze
installatie.
Art. 5 – De scheiding van het afvalwater en het hemelwater zijn niet inbegrepen bij de plaatsing
van de IBA en vallen ten laste van de begunstigde.
Vrije Tijd
13. Sport - Nominatieve toelage vissersclub "Onder Ons" Outrijve - goedkeuring
De raad,
Gelet op vraag van vissersclub “Onder Ons” naar ondersteuning vanwege het gemeentebestuur
voor het ontslibben van de visvijver, gelegen in de Scheldemeersen, nabij de Moerbeekstraat op
perceelnummer perceel B 0001 2A, zodoende het visplezier op deze locatie te kunnen blijven
verzekeren;
Gelet op de opportuniteit om de visvijver op korte termijn te laten ontslibben door de aannemer die
aldaar werken uitvoert in opdracht van de provincie;
Gelet op de geschatte kostprijs van de voorziene werkzaamheden: de ontslibbing en het vervoer
van het slib naar de nabijgelegen percelen, ten bedrage van 3600 euro;
Gelet op de noodzaak van het ontslibben van de visvijver in functie van de verderzetting van de
activiteiten van de erkende Avelgemse Vissersclub “Onder Ons”;
Overwegende dat de uit te voeren werken noodzakelijk zijn omdat het grondwaterpeil de voorbije
jaren sterk is gedaald waardoor het waterpeil op vandaag onvoldoende hoog is om te vissen;
Overwegende dat de vissersclub vele inspanningen levert voor onderhoudswerken aan de visvijver
en zelf instaat voor de versteviging van de oevers;
Overwegende dat de huidige situatie het voorbestaan van de vereniging hypothekeert;
Overwegende dat de gevraagde ondersteuning vanwege het gemeentebestuur éénmalig is;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht te voorzien is op het investeringsbudget van
2020, op budgetcode 0740/664101;
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 2500 euro toe te kennen aan de erkende Avelgemse
vissersclub “Onder Ons”.
Art.2 – De toelage wordt integraal aangewend voor het ontslibben van de visvijver. De uitbetaling
gebeurt op voorlegging van de factuur van de uitgevoerde werken.
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De voorzitter sluit de vergadering om 21.18 uur.
Aldus goedgekeurd in zitting van 14 december 2020.
Namens de raad,

de algemeen directeur
David Claus

de voorzitter
Stijn Decraene
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