VERSLAG
Gemeenteraad, zitting van maandag 25 januari 2021
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
gemeenteraadsleden;
David Claus
algemeen directeur
Bram Van Den Bunder gemeenteraadslid verontschuldigd voor 1. , 2. , 3. , 4. ,
5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. , 11. , 12. , 13. ;
Paul Decoster gemeenteraadslid verontschuldigd voor 2. (Belangenconflict),
3. (Belangenconflict), 4. (Belangenconflict), 5. (Belangenconflict)

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 14 december 2020 goed te keuren.

2.

Kerkfabrieken - Meerjarenplan kerkfabriek Sint-Martinus Avelgem - goedkeuring

De raad,
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 door de kerkraad op 4 december 2020;
Gelet op de indiening door het centraal kerkbestuur op 18 december 2020;
Gelet op het gunstig advies met opmerkingen van het bisdom op 18 december 2020;
Gelet op de goedkeuringstermijn die verstrijkt op 28 maart 2021;
Overwegende dat de gevraagde gemeentelijke exploitatie- en investeringstoelagen overeenstemmen
met het akkoord bereikt in het overleg tussen centraal kerkbestuur en gemeentebestuur;
Overwegende dat de gevraagde gemeentelijke exploitatie- en investeringstoelagen overeenstemmen
met de bedragen voorzien in de meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 van de gemeente;
Overwegende dat de uitgave voorzien is op het exploitatiebudget op de budgetcode 0790/649005 en
het investeringsbudget op budgetcode 0790/66400;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig

Gemeente Avelgem
Kortrijkstraat 8

056 65 30 30
info@avelgem.be

8580 Avelgem

IBAN BE71 0910 0020 7769

Pagina 1 van 9

www.avelgem.be

het meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur Sint-Martinus goed te keuren.
3.

Kerkfabrieken - Meerjarenplan kerkfabriek O.L.V.-Geboorte Waarmaarde - goedkeuring

De raad,
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 door de kerkraad op 15 december 2020;
Gelet op de indiening door het centraal kerkbestuur op 18 december 2020;
Gelet op het gunstig advies met opmerkingen van het bisdom op 18 december 2020;
Gelet op de goedkeuringstermijn die verstrijkt op 28 maart 2021;
Overwegende dat de gevraagde gemeentelijke exploitatietoelagen overeenstemmen met het akkoord
bereikt in het overleg tussen centraal kerkbestuur en gemeentebestuur;
Overwegende dat de gevraagde gemeentelijke exploitatietoelagen overeenstemmen met de bedragen
voorzien in de meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 van de gemeente;
Overwegende dat de uitgave voorzien is op het exploitatiebudget op de budgetcode 0790/649007;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
het meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur O.L.V.-Geboorte Waarmaarde goed te keuren.
4.

Kerkfabrieken - Meerjarenplan kerkfabriek Sint-Petrus Outrijve - goedkeuring

De raad,
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 door de kerkraad op 10 december 2020;
Gelet op de indiening door het centraal kerkbestuur op 18 december 2020;
Gelet op het gunstig advies met opmerkingen van het bisdom op 18 december 2020;
Gelet op de goedkeuringstermijn die verstrijkt op 28 maart 2021;
Overwegende dat de gevraagde gemeentelijke exploitatietoelagen overeenstemmen met het akkoord
bereikt in het overleg tussen centraal kerkbestuur en gemeentebestuur;
Overwegende dat de gevraagde gemeentelijke exploitatietoelagen overeenstemmen met de bedragen
voorzien in de meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 van de gemeente;
Overwegende dat de uitgave voorzien is op het exploitatiebudget op de budgetcode 0790/649006;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
het meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur Sint-Petrus goed te keuren.
5.

Kerkfabrieken - Meerjarenplan kerkfabriek Sint-Amandus Kerkhove - goedkeuring

De raad,
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 door de kerkraad op 15 december 2020;
Gelet op de indiening door het centraal kerkbestuur op 18 december 2020;
Gelet op het gunstig advies met opmerkingen van het bisdom op 18 december 2020;
Gelet op de goedkeuringstermijn die verstrijkt op 28 maart 2021;
Overwegende dat de gevraagde gemeentelijke exploitatie- en investeringstoelagen overeenstemmen
met het akkoord bereikt in het overleg tussen centraal kerkbestuur en gemeentebestuur;
Overwegende dat de gevraagde gemeentelijke exploitatie- en investeringstoelagen overeenstemmen
met de bedragen voorzien in de meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025 van de gemeente;
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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
het meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur Sint-Amandus goed te keuren.
6.

Kerkfabrieken - Budgetwijziging 2020 kerkfabriek Sint-Martinus Avelgem - aktename

De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten;
Gelet op de beslissing van 4 december 2020 van de kerkraad van Sint-Martinus te Avelgem waarbij het
meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek werd vastgelegd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2021 waarbij het meerjarenplan 2020-2025 van
de kerkfabriek Sint-Martinus werd goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van 4 december 2020 van de kerkraad van Sint-Martinus waarbij de
budgetwijziging 2020 werd goedgekeurd;
Gelet op het gunstig advies van 18 december 2020 van het representatief orgaan;
Overwegende dat de gemeentelijke toelagen voorzien in het budget 2020 binnen het bedrag voorzien
in het meerjarenplan 2014-2019 passen;
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 budgetwijziging 2020 van kerkfabriek Sint-Martinus Avelgem.
7. Kerkfabrieken - Budgetwijziging 2020 kerkfabriek O.L.V.-Geboorte Waarmaarde - aktename
De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten;
Gelet op de beslissing van 15 december 2020 van de kerkraad van O.L.V.-Geboorte Waarmaarde
waarbij het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek werd vastgelegd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2021 waarbij het meerjarenplan 2020-2025 van
de kerkfabriek O.L.V.-Geboorte Waarmaarde werd goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van 15 december 2020 van de kerkraad van O.L.V.-Geboorte Waarmaarde
waarbij de budgetwijziging 2020 werd vastgelegd;
Gelet op het gunstig advies van 18 december 2020 van het representatief orgaan;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage voorzien in de budgetwijziging 2020 overeenstemt met het
bedrag voorzien in het meerjarenplan 2020-2025;
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 budgetwijziging 2020 van kerkfabriek O.L.V.-Geboorte Waarmaarde.
8.

Kerkfabrieken - Budgetwijziging 2020 kerkfabriek Sint-Petrus Outrijve - aktename

De raad,
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Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten;
Gelet op de beslissing van 10 december 2020 van de kerkraad van Sint-Petrus Outrijve waarbij het
meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek werd vastgelegd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2021 waarbij het meerjarenplan 20202025 van de kerkfabriek Sint-Petrus werd goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van 10 december 2020 van de kerkraad van Sint-Petrus waarbij de
budgetwijziging 2020 werd vastgelegd;
Gelet op het gunstig advies van 18 december 2020van het representatief orgaan;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage voorzien in het budget 2020 binnen het bedrag voorzien in
het meerjarenplan 2020-2025 past;
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 budgetwijziging 2020 van kerkfabriek Sint-Petrus Outrijve.
9.

Kerkfabrieken - Budgetwijziging 2020 kerkfabriek Sint-Amandus Kerkhove - aktename

De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten;
Gelet op de beslissing van 15 december 2020 van de kerkraad van Sint-Amandus Kerkhove waarbij het
meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek werd vastgelegd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2021 waarbij het meerjarenplan 20202025 van de kerkfabriek Sint-Amandus werd goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van 15 december 2020 van de kerkraad van Sint-Amandus waarbij de
budgetwijziging 2020 werd vastgelegd;
Gelet op het gunstig advies van 18 december 2020 van het representatief orgaan;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage voorzien in het budget 2020 binnen het bedrag voorzien in
het meerjarenplan 2020-2036 past;
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 budgetwijziging 2020 van kerkfabriek Sint-Amandus Kerkhove.
10. Kerkfabrieken - Budget 2021 kerkfabriek Sint-Martinus Avelgem - aktename
De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten;
Gelet op de beslissing van 4 december 2020 van de kerkraad van Sint-Martinus te Avelgem waarbij het
meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek werd vastgelegd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2021 waarbij het meerjarenplan 2020-2025 van
de kerkfabriek Sint-Martinus werd goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van 4 december 2020 van de kerkraad van Sint-Martinus te Avelgem waarbij het
budget 2021 werd goedgekeurd;
Gelet op het gunstig advies van 18 december 2020 van het representatief orgaan;
Overwegende dat het budget 2021 van de kerkfabriek werd ingediend bij het gemeentebestuur op 18
december 2020;
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Overwegende dat de gemeentelijke toelage voorzien in het budget 2021 binnen het bedrag voorzien in
het meerjarenplan 2020-2025 past;
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 budget 2021 van kerkfabriek Sint-Martinus Avelgem.
11. Kerkfabrieken - Budget 2021 kerkfabriek O.L.V.-Geboorte Waarmaarde - aktename
De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten;
Gelet op de beslissing van 15 december 2020 van de kerkraad van O.L.V.-Geboorte Waarmaarde
waarbij het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek werd vastgelegd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2021 waarbij het meerjarenplan 2020-2025 van
de kerkfabriek O.L.V.-Geboorte Waarmaarde werd goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van 15 december 2020 van de kerkraad van O.L.V.-Geboorte Waarmaarde
waarbij het budget 2021 werd goedgekeurd;
Gelet op het gunstig advies van 18 december 2020 van het representatief orgaan;
Overwegende dat het budget 2021 van de kerkfabriek werd ingediend bij het gemeentebestuur op 18
december 2020;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage voorzien in het budget 2021 binnen het bedrag voorzien in
het meerjarenplan 2020-2021 past;
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 budget 2021 van kerkfabriek O.L.V.-Geboorte Waarmaarde.
12. Kerkfabrieken - Budget 2021 kerkfabriek Sint-Petrus Outrijve - aktename
De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten;
Gelet op de beslissing van 10 december 2020 van de kerkraad van Sint-Petrus te Outrijve waarbij het
meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek werd vastgelegd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2021 waarbij het meerjarenplan 2020-2025 van
de kerkfabriek Sint-Petrus werd goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van 10 december 2020 van de kerkraad van Sint-Petrus Outrijve waarbij het
budget 2021 werd goedgekeurd;
Gelet op het gunstig advies van 18 december 2020 van het representatief orgaan;
Overwegende dat het budget 2021 van de kerkfabriek werd ingediend bij het gemeentebestuur op 18
december 2020;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage voorzien in het budget 2021 binnen het bedrag voorzien in
het meerjarenplan 2020-2025 past;
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 budget 2021 van kerkfabriek Sint-Petrus Outrijve.
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13. Kerkfabrieken - Budget 2021 kerkfabriek Sint-Amandus Kerkhove - aktename
De raad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten;
Gelet op de beslissing van 15 december 2020 van de kerkraad van Sint-Amandus Kerkhove waarbij het
meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek werd vastgelegd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2021 waarbij het meerjarenplan 2020-2021 van
de kerkfabriek Sint-Amandus Kerkhove werd goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van 15 december 2020 van de kerkraad van Sint-Amandus Kerkhove waarbij het
budget 2021 werd goedgekeurd;
Gelet op het gunstig advies van 18 december 2020 van het representatief orgaan;
Overwegende dat het budget 2021 van de kerkfabriek werd ingediend bij het gemeentebestuur op 18
december 2020;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage voorzien in het budget 2021 binnen het bedrag voorzien in
het meerjarenplan 2020-2025 past;
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 budget 2021 van kerkfabriek Sint-Amandus Kerkhove.
14. Intergemeentelijke samenwerkingen - Mandaatverlening W13 tot het opnemen van
complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van
13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contacten bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken - goedkeuring
De raad,
Gelet op de akte tot oprichting van W13 van 24 april 2015;
Gelet op de statuten van 24 april 2015: oprichting van de OCMW-vereniging W13, zoals laatst
gewijzigd op 1 januari 2019;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie
aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie
te versterken.
Overwegende dat de Vlaamse Regering ter ondersteuning van de centrale contactopsporing de lokale
besturen mobiliseert om complementair in te zetten op preventie, sensibilisering, bronopsporing,
quarantainecoaching en contactonderzoek.
Overwegende dat de lokale besturen in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend werken
op de centrale contactopsporing en de reeds bestaande initiatieven op het niveau van de
eerstelijnszone.
Overwegende dat de initiatieven steeds genomen worden in overleg en samenwerking met het
Agentschap Zorg en Gezondheid, het Consortium Contactopsporing, de lokale eerstelijnszorgraden
(ELZ) en opgerichte COVID-19-teams.
Gelet op het feit dat de lokale besturen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13
november 2020 kunnen kiezen tussen de volgende opties:
 Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching.
 Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching én aanvullend
lokaal contactonderzoek.
Gelet op het feit dat de lokale besturen worden gesubsidieerd voor het opnemen van complementaire
opdrachten als volgt:
 De gemeenten die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse van
clusters, quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen of groepen) krijgen een
forfaitaire subsidie van 0,125 euro per inwoner per maand voor maximum 5 maanden (ten
vroegste start op 1 november 2020 – uiterlijk tot 31 maart 2021).
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De gemeenten die inzetten op optie 2 (voorgaande engagementen optie 1 + aanvullend lokaal
contactonderzoek) krijgen voorgaande forfaitaire subsidie en daarnaast nog een variabele
subsidie van 100 euro per afgehandeld ticket/werkorder van een nieuwe indexpatiënt, inclusief
de werkorders/tickets van een evenwaardig aantal hoog risicopatiënten zoals voorzien in
artikel 5.
 Periode: ten vroegste vanaf 1 november 2020 tot uiterlijk 31 maart 2021.
Overwegende dat de gemeente via W13 reeds sedert augustus 2020 inzet op de engagementen zoals
deze bedoeld zijn in optie 1;
Overwegende dat de gemeente, samen met de andere lokale besturen die zich verenigd hebben in
W13, ook wil inzetten op lokaal contactonderzoek en aldus overschakelt naar optie 2.
Overwegende dat het optreden van W13 gebeurt binnen al deze engagementen met inachtneming
van de bescherming van de privacy van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de
algemene verordening gegevensbescherming (AVG);
Gelet op het feit dat het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het
contactonderzoek in het kader van COVID-19 en het uitvoeringsbesluit van 12 juni 2020, voorzien dat
de taken zoals opgelegd in artikel 44 van het preventiedecreet, meer bepaald het tegengaan van de
verspreiding van infecties, uitgevoerd zullen worden door een samenwerkingsverband dat een
contactcentrum opricht dat belast wordt met opdrachten van opsporing en begeleiding van personen
met een bevestigde of vermoedelijke diagnose van COVID-19, of van personen die mogelijk een
risicodragend contact hebben gehad met een persoon die besmet is met COVID-19 of die
vermoedelijk besmet is met COVID-19. Met voornoemde doelstelling kan W13 dan ook in naam en
voor rekening van de gemeente als verwerker voor het Agentschap Zorg en Gezondheid optreden en
kunnen ze rechtstreeks toegang hebben tot de databank Sciensano – gegevensdatabank;
Gelet op het feit dat W13 samen met de gemeenten die zich hierin hebben verenigd, zorgt voor de
nodige capaciteit en middelen om dit engagement kwaliteitsvol op te nemen.
Overwegende dat voor de inzet van medewerkers in functie van het lokale contactonderzoek wordt
voorzien in de nodige technische opleiding en aansturing (door Smals vzw en het consortium
Opsporing);
Overwegende dat de afspraken i.v.m. de aard en de uitvoering van de complementaire engagementen
(incl. contactonderzoek) formeel worden vastgelegd in de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst,
af te sluiten tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid en W13.
Overwegende dat deze complementaire engagementen geen afbreuk doen aan de engagementen die
door W13 in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen werden. Dat ze integendeel,
zijn bedoeld om deze werking nog te versterken;
Overwegende dat door huidig besluit de complementaire engagementen in naam en voor rekening
van de gemeente kunnen opgenomen worden door W13;
Overwegende dat de uitvoering ervan dus zal gebeuren door W13;
Overwegende de bewoording van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 die
niet toelaat dat de subsidies worden aangevraagd vanuit de regiowerking en dat de gemeenten deze
subsidies dus zelf moeten aanvragen;
Gelet op het feit dat tussen de gemeenten die zich verenigd hebben in W13 dan ook volgende
overeenkomst wordt gemaakt:
 De gemeenten die zich verenigd hebben in W13 gaan ermee akkoord dat omwille van de
bepalingen in het besluit, de forfaitaire alsook variabele subsidie van de gemeente wordt
opgevraagd door de stad Kortrijk en vervolgens wordt doorgestort aan W13.
Overwegende dat de complementaire engagementen worden opgenomen in het kader van de
bestrijding van de COVID-19-pandemie, meer in het bijzonder in het kader van het verder beheersen
van de tweede golf en het proberen vermijden van een derde golf;
Overwegende dat een en ander vergt dat de proeftuin die door W13 in augustus 2020 werd opgestart
zo snel mogelijk een doorstart krijgt zodat geen kostbare tijd verloren gaat;
Overwegende dat de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vereist is om de nodige
accounts van de verschillende platformen te bekomen;
Gelet op het feit dat deze nodige stukken hiertoe pas sedert 7 december 2020 aan W13 overgemaakt
werden, zodat vanuit de gemeenten niet vroeger kon worden geagendeerd/gereageerd;
Overwegende dat om een doorstart te kunnen maken, W13 de nodige accounts van de verschillende
platformen moet kunnen aanvragen. Hiertoe is een ondertekende samenwerkingsovereenkomst
(gevolgd door een ondertekende verwerkersovereenkomst van zodra deze wordt aangereikt door
ABB) noodzakelijk;

Gemeente Avelgem
Kortrijkstraat 8

056 65 30 30
info@avelgem.be

8580 Avelgem

IBAN BE71 0910 0020 7769

Pagina 7 van 9

www.avelgem.be

Gelet op de hoogdringendheid, besliste het college van burgemeester en schepenen op 8 december
2020 tot mandaatverlening aan W13 om samen met de andere gemeenten die zich hierin hebben
verenigd, over te stappen naar optie 2 zoals voorzien in dit besluit. Tevens geeft zij mandaat aan de
stad Kortrijk om in haar naam en voor haar rekening de subsidies aan te vragen en te ontvangen, met
het oog op de doorstorting ervan aan W13.
Het besluit van de gemeenteraad zal uiterlijk 31 januari 2021 worden overgemaakt via het digitaal
loket van ABB aan de Vlaamse overheid;
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 - Kennis te nemen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot
toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding
van de COVID-19-pandemie te versterken.
Art.2 - Akkoord te gaan om zich, samen met de andere gemeenten die zich verenigd hebben in W13,
in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020, complementair in te
zetten in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching én aanvullend lokaal
contactonderzoek (optie 2).
Art.3 - W13 te mandateren om in haar naam en voor haar rekening de samenwerkingsovereenkomst
en alle bijlagen te ondertekenen en de nodige accounts aan te vragen om deze complementaire
engagementen op te nemen.
Art.4 - De gemeente Kortrijk te mandateren om zowel de variabele als de forfaitaire subsidie in naam
van de gemeente aan te vragen bij het agentschap Binnenlands Bestuur, en door te storten aan het
samenwerkingsverband W13.
Publieke ruimte
15. Patrimonium - Verkoopdossier pompgebouw Bossuit - goedkeuring
De raad,

Overwegende dat voor de exploitatie van het pompgebouw van Bossuit, dat eigendom is van de
gemeente, tot medio 2020 een concessie liep met brouwerij De Brabandere;
Overwegende dat de gemeente op zoek wil gaan naar een toekomstige functie/invulling van het
gebouw;
Overwegende dat het pand opgenomen is in de inventaris van het bouwkundig erfgoed met hoge
locuswaarde, waardoor een behoud van het gebouw aangewezen is;
Gelet op de principiële beslissing van de gemeenteraad van 23 september 2019 houdende oproep
kandidaat-investeerders pompgebouw Bossuit;
Overwegende dat uit gesprekken met kandidaat-investeerders gebleken is dat het uiteindelijk toch
beter is om het pand te verkopen;
Overwegende dat het behoud van het gebouw omwille van de erfgoedwaarde en het openstellen van
het gebouw op bepaalde momenten als randvoorwaarde kan opgelegd worden;
Overwegende dat bij deze verkoop niet enkel de prijs van belang is, maar ook de toekomstige functie
die aan het pompgebouw wordt gegeven en die een meerwaarde kan betekenen voor het dorp
Bossuit, zoals handel, horeca, diensten, kantoor in dienst van de toeristische sector gezien de ligging
aan belangrijke fiets- en wandelknooppunten;
Overwegende dat daarom gekozen wordt voor een verkoop onder voorwaarden met biedingen onder
gesloten omslag;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 april 2019 houdende
goedkeuren afsprakennota projectregie Leiedal, waarbij Leiedal o.a. instaat voor de begeleiding van
de herinvulling van het pompgebouw van Bossuit;
Gelet op het verkoopdossier pompgebouw Bossuit van december 2020 opgemaakt door Leiedal,
waarin o.a. de procedure en beoordelingscriteria worden vastgelegd;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
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BESLIST 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 (Trees Vandeputte, Koen Van Steenbrugge, Koen Byls,
Bram Van Den Bunder, Paul Decoster, Michael Delbeke, Conny Rogie)
Art. 1 - Het verkoopdossier pompgebouw Bossuit van december 2020 opgemaakt door Leiedal goed
te keuren.
Vrije Tijd
TP 1. Vrije Tijd - Uitbreiding reglement ter compensatie van gederfde inkomsten van
verenigingen - goedkeuring
Het college van burgemeester en schepenen geeft een uitgebreide toelichting bij de steunmaatregelen
voorzien in 2020 en engageert zich om ook voor 2021 een steunpakket voor te stellen. Na dit debat
stelt raadslid Van Den Bunder voor om het agendapunt in te trekken en niet ter stemming voor te
leggen.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.16 uur.
Aldus goedgekeurd in zitting van 22 februari 2021.
Namens de raad,
de algemeen directeur
David Claus

de voorzitter
Stijn Decraene

Getekend door:Stijn Decraene (Signature
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Getekend door:David Claus (Signature)
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