VERSLAG
Gemeenteraad, zitting van maandag 22 februari 2021
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:

Stijn Decraene voorzitter
gemeenteraad;
Lut Deseyn
burgemeester;
Tom Beunens,
Jules Lampole,
Annicq Verschuere,
Caroline Valck,
Sandra Platteau, Koen Van Steenbrugge, Koen Byls, Bram Van Den Bunder,
Liesje Cartreul,
Paul Decoster,
Stefanie Christiaens,
Michael Delbeke,
Kenneth Hennion, Simon Vandendriessche, Pascal Pauwels, Conny Rogie,
Dirk Lottin
gemeenteraadsleden;
Eva Deflo (vanaf agendapunt 4)
gemeenteraadslid
David Claus
algemeen directeur
Emmi Hanssens
gemeenteraadslid
Trees Vandeputte (voor agendapunt 1 en 2)
gemeenteraadslid

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 25 januari 2021 goed te keuren.
2.

Gemeente - Ontslag gemeenteraadslid - aktename

De raad,
Gelet op het schrijven d.d. 18 januari 2021 van mevrouw Trees Vandeputte, bericht aan de voorzitter
van de gemeenteraad, waarbij zij aangeeft ontslag te nemen als gemeente-/ocmw-raadslid;
Overwegende dat het ontslag definitief en onherroepbaar is;
Overwegende dat haar mandaat als raadslid ter beschikking wordt gesteld;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
NEEMT AKTE
van het schrijven van mevrouw Trees Vandeputte waarbij zij haar ontslag indient als gemeente/ocmw-raadslid.
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3.

Gemeente - Aanstelling gemeenteraadslid en eedaflegging - aktename

De raad,
Gelet op de aktename van het ontslag van mevrouw Trees Vandeputte als gemeenteraadslid,
schriftelijk ingediend op 18 januari 2021 bij de voorzitter van de gemeenteraad;
Overwegende dat mevrouw Eva Deflo werd aangeduid als opvolger voor de gemeenteraad,
legislatuur 2019 – 2024;
Overwegende dat mevrouw Eva Deflo voor de fractie CD&V kan zetelen in de gemeenteraad;
Overwegende dat mevrouw Eva Deflo na eedaflegging van rechtswege ook deel uitmaakt van de
ocmw-raad;
Overwegende dat de noodzakelijke stukken namelijk een uittreksel uit het bevolkingsregister en een
uittreksel uit het strafregister werden bezorgd;
Overwegende dat mevrouw Eva Deflo zich niet in een situatie van onverenigbaarheid bevindt;
Overwegende dat mevrouw Eva Deflo akkoord gaat met de privacyverklaring voor raadsleden van de
gemeente Avelgem;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – Mevrouw Eva Deflo aan te duiden als gemeenteraadslid en akte te nemen van haar
eedaflegging.
Het nieuwe gemeenteraadslid legt, in handen van de voorzitter van de gemeenteraad, de volgende
eed af: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
4.

Gemeente - Hervaststelling rangorde gemeenteraadsleden - vaststelling

De raad,
Gelet op art. 6, §7 van het decreet Lokaal Bestuur en de memorie van toelichting bij deze bepaling;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB2018/3 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode;
Gelet op het ontslag van raadslid Trees Vandeputte en de aanstelling van mevrouw Eva Deflo als
nieuw raadslid;
Overwegende dat hierdoor de rangorde van de raadsleden opnieuw vastgesteld moet worden;
Overwegende dat de opvolgers die na de installatievergadering worden geïnstalleerd onderdaan de
ranglijst worden bijgeschreven volgens de datum van eedaflegging;
Overwegende dat de anciënniteit van de opvolger niet in acht genomen wordt bij de bepaling van de
rangorde;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:
Rang
1
2
3
4

Naam
Annicq Verschuere
Tom Beunens
Koen Van Steenbrugge
Jules Lampole
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
5.

Koen Byls
Lut Deseyn
Sandra Platteau
Stijn Decraene
Bram Van den Bunder
Caroline Valck
Liesje Cartreul
Paul Decoster
Stefanie Christiaens
Michael Delbeke
Kenneth Hennion
Simon Vandendriessche
Emmi Hanssens
Pascal Pauwels
Conny Rogie
Dirk Lottin
Eva Deflo
Gemeente - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 vaststelling gouverneur - aktename

De raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 december 2020 tot goedkeuring van de
aanpassing meerjarenplan 1 – 2020-2025;
Gelet op het schrijven van de gouverneur met een inhoudelijke vaststelling betreffende dit
beleidsrapport;
Gelet op artikel 332 §1 derde lid van het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de bespreking;
NEEMT AKTE
van de inhoudelijke vaststelling van de gouverneur met betrekking tot de aanpassing meerjarenplan 12020-2025.
De voorzitter sluit de vergadering om 19.46 uur.
Aldus goedgekeurd in zitting van 29 maart 2021.
Namens de raad,
de algemeen directeur
David Claus

de voorzitter
Stijn Decraene

Getekend door:Stijn Decraene (Signature
Getekend op:2021-03-30 20:29:13 +02:0
Reden:Ik keur dit document goed
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