Gemeente Avelgem
Kortrijkstraat 8

056 65 30 30
info@avelgem.be

8580 Avelgem

IBAN BE71 0910 0020 7769

www.avelgem.be

INHOUDSTAFEL
1.

GREEP UIT 2020 ......................................................................................... …….4

2.

OVER AVELGEM................................................................................................. 6

3.

POLITIEKE ORGANEN .......................................................................................7

College van burgemeester en schepenen / vast bureau ................................................................... 7
Gemeente- en OCMW-raad .................................................................................................................... 7
Gemeenteraadscommissies ................................................................................................................... 8
Bijzonder comité van de sociale dienst ................................................................................................ 8

4.

ADVIESRADEN ....................................................................................................9

Sportraad ................................................................................................................................................... 9
Jeugdraad ................................................................................................................................................. 9
Bib- en cultuurforum ................................................................................................................................ 9
Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro)................................................................... 9
Milieu- en natuurraad (Minaraad) ........................................................................................................ 10
Gemeentelijke raad voor internationale samenwerking (gris) ......................................................... 10
Lokaal overleg kinderopvang (LOK)..................................................................................................... 11
Ondernemersraad ................................................................................................................................... 11

5.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ................................................. 12

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden .................................................................................. 12
Politie en brandweer .............................................................................................................................. 12
Huisvestingsmaatschappijen ................................................................................................................ 12
VZW’s ....................................................................................................................................................... 12
Andere...................................................................................................................................................... 12

6.

KERKBESTUREN .............................................................................................. 13

7.

PERSONEEL ...................................................................................................... 14

Aantal personeelsleden ......................................................................................................................... 14

8.

ICT ...................................................................................................................... 14

9.

COMMUNICATIE ............................................................................................... 15

10. FINANCIËN ....................................................................................................... 17
Resultaat op kasbasis............................................................................................................................ 17
Autofinancieringsmarge ........................................................................................................................ 17
2

Exploitatie ................................................................................................................................................ 18
Investeringen........................................................................................................................................... 18
Fiscaliteit .................................................................................................................................................. 19
Schuld ...................................................................................................................................................... 19
Kastoestand ............................................................................................................................................ 19

11.

BURGERZAKEN ........................................................................................... 20

Avelgem 2020 in cijfers - bevolking ....................................................................................................20
Avelgem 2020 in cijfers - burgerlijke stand .....................................................................................22

12.

LOKALE ECONOMIE .................................................................................... 24

Avelgembon ............................................................................................................................................24
Avelgembon exclusief ...........................................................................................................................24
Premies ter ondersteuning van de lokale handel en de korte keten ..............................................24
Wekelijkse markt ....................................................................................................................................24
Horecazaken ...........................................................................................................................................24

13.

PUBLIEKE RUIMTE ...................................................................................... 25

Eigen patrimonium .................................................................................................................................25
Patrimonium van derden met raakvlakken voor de gemeente .......................................................30
Openbare werken en openbaar domein .............................................................................................30

14.

VRIJE TIJD ..................................................................................................... 41

Bibliotheek ............................................................................................................................................... 41
Jeugd .......................................................................................................................................................42
Cultuur .....................................................................................................................................................44
Sport .........................................................................................................................................................45
Toerisme ..................................................................................................................................................46
Deeltijds kunstonderwijs .......................................................................................................................47
UiTPAS .....................................................................................................................................................47

15.

WELZIJN........................................................................................................ 48

Sociale dienstverlening .........................................................................................................................48
Residentiële zorg ....................................................................................................................................60

3

1. GREEP UIT 2020
FEBRUARI

JANUARI – FEBRUARI

MAART

JUNI

JULI

4

JULI

DECEMBER

5

2. OVER AVELGEM
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3. POLITIEKE
ORGANEN
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN / VAST BUREAU

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD
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GEMEENTERAADSCOMMISSIES

BIJZONDER COMITÉ VAN DE SOCIALE DIENST
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4. ADVIESRADEN
SPORTRAAD
De sportraad adviseert de gemeente over alles wat sport aanbelangt. Samen met de
sportverenigingen denkt de raad na over het sportbeleid in de gemeente. De sportraad kwam in
2020 vier keer samen.

JEUGDRAAD
De jeugdraad adviseert de gemeente over alles wat de jeugd aanbelangt. Samen met de
jeugdverenigingen denkt de raad na over het jeugdbeleid in Avelgem. De jeugdraad organiseert ook
een aantal activiteiten zoals bv. Dag van de Jeugdbeweging. De algemene vergadering van de
jeugdraad komt tweemaandelijks samen en staat open voor iedereen.

BIB- EN CULTUURFORUM
Jaarlijks is er een bib- en cultuurforum voor alle Avelgemse cultuurverengingen en geïnteresseerden.
Tijdens het forum worden alle betrokkenen over de culturele aangelegenheden geïnformeerd en
worden de cultuurprijzen uitgereikt.
Adviesgroepen
Een adviesgroep brengt cultureel geïnteresseerden minstens één keer per jaar samen en verleent
specifiek advies rond een centraal thema.
-

Adviesgroep bibliotheek

-

Adviesgroep amateurkunsten

-

Adviesgroep culturele infrastructuur

-

Adviesgroep cultureel aanbod

Cultuuradviseurs
De cultuuradviseurs behartigen de lokale cultuurbelangen en zijn pleitbezorgers van de socioculturele verenigingen. Ze organiseren jaarlijks het bib- en cultuurforum en maken deel uit van de vier
adviesgroepen.
Omwille van de beperkte mogelijkheden voor de cultuursector in coronatijden was er in 2020 weinig
input voor overleg van het nieuwe inspraak- en adviesorgaan bib- en cultuurforum. De
cultuuradviseurs vergaderen hoofdzakelijk digitaal op basis van de adviesvragen van de gemeente.
Ze werkten ook aan een originele bedanking voor de cultuurverenigingen en ondersteuning van deze
verenigingen bij de heropstart.

GEMEENTELIJKE COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING (GECORO)
De gecoro kan op eigen initiatief en los van een adviesaanvraag opmerkingen maken, voorstellen
doen, beleidssuggesties geven of advies geven over alle zaken die verband houden met de
gemeentelijke ruimtelijke ordening. Daarnaast heeft de gecoro een aantal decretale opdrachten bij de
opmaak van gemeentelijke plannen, vergunningen ... De gecoro kwam drie keer samen in 2020.
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MILIEU- EN NATUURRAAD (MINARAAD)
De minaraad adviseert de gemeente over het gemeentelijk milieu-, natuur- en klimaatbeleid. De raad
beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur en het leefmilieu in de gemeente.
De minaraad is ook een forum waar iedereen die zich wil inzetten voor het leefmilieu aan bod kan
komen.
De gemeentelijke minaraad is samengesteld uit afgevaardigden van verenigingen en geïnteresseerde
inwoners. De raad kwam in 2020 drie keer samen.

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING (GRIS)
De gris adviseert de gemeente over aangelegenheden van internationale solidariteit en brengt
overleg en samenwerking tot stand tussen verenigingen, diensten, instellingen en individuen die
betrokken zijn bij het bevorderen van internationale solidariteit.
Daarnaast kent de gris toelagen toe voor projecten, activiteiten en noodhulp.
In 2020 kende de gris een totaalbedrag van 17.000 euro subsidies toe.
Omschrijving

Uitgave

Wereldpartnerschap AntiBwaka

€ 2.125

Noodhulp

Bootvluchtelingen

€ 1.062,50

Noodhulp

Voedselhulp Burkina Faso

€ 1.062,50

Bijdrage 11.11.11

€ 4.675

Medische stage Nigeria

Niki Delporte

€ 400

Dirk Vercoutere

€ 2.000

Kalambwe Disability group

Aline Verbeke en Sekani

€ 1.500

Hope for Relief Malawi

Aline Verbeke en Sekani

€ 1.500

Oeze Winkel

€ 2.675

Aniké

Kerstmaaltijden kwetsbare gezinnen

€ 17.000
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LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (LOK)
Het lok heeft als doel het contact tussen de gemeente en de lokale actoren, gebruikers,
verenigingen, instellingen en diensten die te maken hebben met de opvang van kinderen te
bevorderen. Dit gebeurt onder andere door het geven van advies aan de gemeente over alle zaken
die te maken hebben met de opvang van kinderen voor en zolang ze naar de basisschool gaan.
Daarnaast probeert het lok overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen andere
organisaties die betrokken zijn bij het bevorderen van het welzijn van kinderen.
In 2020 waren er twee algemene vergaderingen van het lok.
Volgende onderwerpen kwamen aan bod:
- Kinderopvang in tijden van corona
- Evaluatie Lokaal Loket Kinderopvang
- Nieuw decreet buitenschoolse kinderopvang
- Advies op het ontwerpreglement opstartpremie opvang

ONDERNEMERSRAAD
Het doel van de ondernemersraad is op een onafhankelijke manier de lokale economie, de lokale
handel, de land- en tuinbouw en het ondernemerschap in Avelgem te versterken. De
ondernemersraad probeert de communicatie te bevorderen tussen de gemeente en de ondernemers
maar ook tussen de ondernemers onderling. Daarnaast brengt de ondernemersraad advies uit over
initiatieven en dossiers die een weerslag hebben op ondernemen in de algemene zin en stimuleren ze
initiatieven en activiteiten die de lokale economie en handel aanbelangen.
De ondernemersraad kwam in 2020 drie keer samen. In januari werd ook een event georganiseerd.
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5.

INTERGEMEENTELIJKE
SAMENWERKING

Gemeente Avelgem heeft vertegenwoordigers in verschillende intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN
-

De Watergroep
Eandis – Assets – Gaselwest
IMOG
Leiedal
Psilon
W13
ZEFIER cvba
Zuidwest
Beter Wonen
Eerstelijnszone Regio Waregem

POLITIE EN BRANDWEER
-

Hulpverleningszone Fluvia
Politiezone Mira

HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN
-

De Leie cvba
Eigen Haard cvba
Mijn Huis cvba
Wonen Regio Kortrijk
SVK De Poort

VZW’S
-

Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen
Constructief
Erkend Regionaal Samenwerkingsverbond West-Vlaanderen
Ethias
Logo Leieland
Toerisme Leiestreek
Vzw Schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen
Resoc Zuid-West-Vlaanderen

ANDERE
-

Gemeentelijke Holding in vereffening
De Lijn
Dienstenonderneming West-Vlaamse Scheldestreek
Vereniging voor openbaar groen
VVSG
Euregio Scheldemond
Bekkenbestuur Bovenscheldebekken
12

6. KERKBESTUREN
Op 21 januari 2021 keurde de gemeenteraad, na een lang voortraject met besprekingen met het
centraal kerkbestuur, de meerjarenplannen 2020-2025 van de diverse kerkbesturen goed. Voor het
jaar 2020 moest er alleen voor de kerkfabriek Sint-Martinus een werkingstoelage uitbetaald worden
(88.489 euro). De andere kerkbesturen hadden geen nood aan gemeentelijke financiering.
Voor de herstellingswerken aan het dak van de decanale Sint-Martinuskerk werd nog een
investeringssubsidie van 334.391 euro toegekend en voor de voorbereidende studie voor het
eventueel herschilderen van het interieur, een toelage van 10.285 euro.
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7. PERSONEEL
AANTAL PERSONEELSLEDEN

8. ICT
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9. COMMUNICATIE
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10. FINANCIËN
RESULTAAT OP KASBASIS
Budgettair resultaat

2019

2020

MJPA 2020

I. Exploitatiesaldo

2.485.657

3.317.884

2.212.838

a, Ontvangsten

17.551.690

18.398.980

17.838.168

b. Uitgaven

15.066.033

15.081.096

15.625.330

II. Investeringssaldo

-3.076.964

-2.099.767

-2.495.490

328.193

732.578

709.512

3.405.157

2.832.345

3.205.002

III. Saldo exploitatie en investeringen

-591.307

1.218.117

-282.652

IV. Financieringssaldo

-684.951

-356.173

-265.934

379.300

504.605

684.951

735.473

770.539

V. Budgettair resultaat van het boekjaar

-1.276.258

861.944

-548.586

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

14.835.712

13.559.454

13.559.454

13.559.454

14.421.398

13.010.868

656.386

656.386

656.386

12.903.069

13.765.012

12.354.482

a, Ontvangsten
b. Uitgaven

a, Ontvangsten
b. Uitgaven

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat
VIII. Onbeschikbare gelden
IX. Beschikbaar budgettair resultaat

AUTOFINANCIERINGSMARGE
Hoeveel van de middelen die de gemeente heeft gegenereerd uit de exploitatie,
blijven er na de betaling van de leningslasten, over om nieuwe investeringen te financieren
of om de lasten van bijkomende leningen te dragen.
Autofinancieringsmarge

2019

2020

MJPA 2020

2.485.657

3.317.884

2.212.838

356.759

407.281

442.347

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

684.951

735.473

770.539

b. Periodieke terugvordering leningen

328.192

328.193

328.192

2.128.898

2.910.604

1.770.491

I. Exploitatiesaldo
II. Netto periodieke aflossingen

III Autofinancieringsmarge
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EXPLOITATIE
I. Exploitatie-uitgaven

2019

2020

MJPA 2020

14.943.320

14.988.498

15.532.469

1. Goederen en diensten

3.846.544

3.835.643

4.207.846

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

7.891.988

8.740.247

8.778.183

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.

353.178

359.247

457.539

2.790.074

1.987.355

2.023.621

61.535

66.006

65.280

122.713

92.597

92.861

116.186

88.973

89.161

116.186

88.277

87.052

696

2.109

6.527

3.624

3.700

2019

2020

MJPA 2020

A. Operationele ontvangsten

17.313.635

18.164.025

17.638.268

1. Ontvangsten uit de werking

3.492.934

3.351.378

3.219.222

2. Fiscale ontvangsten en boetes

6.892.514

7.445.237

7.384.277

3. Werkingssubsidies

6.544.998

7.207.708

6.833.760

a. Algemene werkingssubsidies

4.145.059

3.662.147

3.677.096

b. Specifieke werkingssubsidies

2.399.939

3.545.561

3.156.664

303.886

63.401

107.865

79.303

96.301

93.144

238.055

234.956

199.900

2.485.657

3.317.884

2.212.838

2019

2020

MJPA 2020

A. Investeringen in financiële vaste activa

2.578

254.586

254.586

B. Investeringen in materiële vaste activa

2.604.030

2.133.879

2.480.768

709.401

1.150.801

1.183.829

1.451.536

240.717

289.460

443.093

363.061

502.874

379.300

504.605

23.398

28.668

45.000

463.186

415.212

415.648

2019

2020

MJPA 2020

22.323

42.367

A. Operationele uitgaven

4. Toegestane werkingssubsidies
5. Andere operationele uitgaven
B. Financiële uitgaven
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
- Aan financiële instellingen
- Aan andere entiteiten
2. Andere financiële uitgaven
II. Exploitatieontvangsten

4. Recuperatie individuele hulpverlening
5. Andere operationele ontvangsten
B. Financiële ontvangsten
III. Exploitatiesaldo

INVESTERINGEN
I. Investeringsuitgaven

- Terreinen en gebouwen
- Wegen en andere infrastructuur
- Roerende goederen
- Leasing en soortgelijke rechten
C. Investeringen in immateriële vaste activa
D. Toegestane investeringssubsidies
II. Investeringsontvangsten
A. Verkoop van financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa

338.953

- Terreinen en gebouwen

0

- Wegen en andere infrastructuur

338.953

D. Investeringssubsidies en - schenkingen

328.192

III. Investeringssaldo

-3.076.964
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-2.099.767

-2.495.490

FISCALITEIT
2018

2019

2020

5.902.239

6.274.228

6.588.672

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

3.529.532

3.629.076

3.796.708

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

2.203.274

2.483.068

2.628.564

157.656

159.608

160.925

11.778

2.475

2.475

88.494

82.133

66.334

244.272

231.434

307.926

208.612

197.241

278.210

33.360

32.693

29.365

Bedrijfsbelastingen

1.734

1.775

162.057

- Taxidiensten

1.734

1.775

100

Aanvullende belastingen

- Verkeersbelasting
- Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing
Belastingen op prestaties
Belastingen inzake openbare hygiëne
- Afgifte huisvuilzakken
- Toegang containerpark

- Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk
Belastingen op het gebruik van het openbaar domein

161.957
259.804

225.344

246.976

160.000

160.000

192.000

- Plaatsrechten markten en kermissen

10.950

10.471

3.636

- Inname openbaar domein

54.812

48.727

32.679

- Blauwe zone

28.000

0

12.500

60.000

77.600

73.250

- Belasting op leegstaande gebouwen en woningen

41.600

59.200

51.250

- Belasting op tweede verblijven

18.400

18.400

22.000

6.556.544

6.892.514

7.384.277

2018

2019

2020

Saldo terug te betalen op 1/1 (> 1 jaar)

7.384.699

6.699.748

5.993.922

Saldo terug te betalen op 1/1 (< 1 jaar)

665.433

684.951

705.826

8.050.132

7.384.699

6.699.748

0

0

379.300

665.433

684.951

735.473

7.384.699

6.699.748

6.343.574

Betaalde intresten

135.569

116.186

87.477

Jaarlijkse leningslast

801.002

801.137

822.951

2018

2019

2020

15.340.273

13.706.763

14.510.275

- Masten en pylonen

Belastingen op patrimonium

Totaal belastingen

SCHULD

Totale financiële schuld op 1/1
Nieuwe leningen van het dienstjaar
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar
Saldo nog te betalen op 31/12

KASTOESTAND
Financiële rekeningen op 31/12
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11. BURGERZAKEN
AVELGEM 2020 IN CIJFERS - BEVOLKING
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AVELGEM 2020 IN CIJFERS - BURGERLIJKE STAND
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12. LOKALE ECONOMIE
AVELGEMBON
Op 1 december 2019 zag de Avelgembon het leven. De Avelgembon is te verkrijgen in de bibliotheek
en kan gebruikt worden bij 137 verschillende handelaars. Met de Avelgembon wil de gemeente de
lokale economie een extra boost geven.
Er werd in 2020 voor 9.180 euro aan Avelgembonnen verkocht. De gemeente schonk zelf
9.850 euro aan bonnen aan personeel, vrijwilligers en jubilarissen.

AVELGEMBON EXCLUSIEF
De gemeenteraad keurde op 25 mei 2020 het reglement van de Avelgembon exclusief goed. De
Avelgembon exclusief zag het levenslicht om de Avelgemse handelaars te steunen nadat ze
verliezen leden door de coronamaatregelen. De inwoners van Avelgem konden een Avelgembon
exclusief kopen voor 10 euro, 20 euro of 40 euro, waarbij de gemeente 25% bijlegde. Op die manier
kreeg de koper een bon van 12,50 euro, 25 euro of 50 euro. De limiet lag op 200 euro per persoon,
wat overeenkomt met een bonwaarde van 250 euro. De Avelgembon exclusief was te verkrijgen van
26 april tot en met 30 september 2020 en konden inwoners spenderen tot en met 31 maart 2021.
Er werd voor 265.250 euro aan Avelgembonnen exclusief verkocht. De gemeente legde daarvan
53.050 euro bij.

PREMIES TER ONDERSTEUNING VAN DE LOKALE HANDEL EN DE KORTE KETEN
Op 14 december 2020 keurde de gemeenteraad het premiereglement ter ondersteuning van de
lokale handel en de korte keten goed met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.
Er werden vijf vormen van toelagen voorzien:
-

Een starters- of vestigingspremie
Een opstart- of uitbreidingspremie voor kinderopvang
Een premie voor gevelrenovatie
Een premie voor wonen boven handelszaken
Een premie voor verfraaiing van hoevewinkels

Er werden in 2020 twee vestigingspremies aangevraagd en ze werden beiden goedgekeurd en
uitbetaald voor een totaalbedrag van 3.977,63 euro.

WEKELIJKSE MARKT
De wekelijkse zaterdagmarkt telt 24 vaste standhouders. Daarnaast zijn er wekelijks meestal een
drietal losse marktkramers.

HORECAZAKEN
Avelgem telt 52 horecazaken. De dienst lokale economie volgt de wijziging van uitbaters en het
beschikken over de nodige vergunningen en verzekeringen goed op.

24

13. PUBLIEKE RUIMTE
EIGEN PATRIMONIUM
Pompgebouw Bossuit

In het voorjaar van 2020 gaf de gemeente aan intercommunale Leiedal de opdracht om gesprekken
te voeren met kandidaat-overnemers van het pompgebouw in Bossuit op basis van een
erfpachtformule. De gemeente onderzocht of het gebouw in een tussenperiode kon opengesteld
worden voor eventuele pop-upactiviteiten. Omdat dit op vlak van brandveiligheid aanzienlijke
inspanningen vergde, stapte de gemeente af van dit idee.
De gesprekken van Leiedal met kandidaat-overnemers leverden geen resultaten op. Daarom vroeg
de gemeente aan Leiedal om een verkoopdossier op te stellen waarbij gekozen werd voor de
verkoop van het gebouw en niet langer voor de erfpachtformule.

Pastorie Bossuit
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Een eerste verkoopronde van de pastorie in Bossuit in het voorjaar van 2020 leverde geen
kandidaat-kopers op door een te hoog ingestelde verkoopprijs.
Daarom lanceerde de gemeente een tweede ronde op basis van een nieuw schattingsverslag met
een lagere verkoopprijs. Ook deze tweede ronde leverde geen biedingen op. De gemeente
informeerde bij de kandidaat-kopers waarom er geen bod werd ingediend. Op basis van deze
verkregen informatie organiseerde de gemeente voor de tweede verkoopronde een tweede
biedingsperiode. Deze periode loopt nog verder in 2021.
Kunstkerk Bossuit

In 2020 voerde de gemeente in eigen regie kleine herstellingswerken uit zodat de kunstkerk in
Bossuit een veilige, toeristische plaats kan blijven voor bezoekers. De gemeente wil daarnaast op
deze locatie openluchtactiviteiten mogelijk maken. Om dit te realiseren werd een actieplan
opgemaakt waarin o.a. de nodige onderhouds- en herstellingwerken door een aannemer en de
aankoop van de nodige beschutting tegen regenweer (schakelbare grote parasols) zijn opgenomen.
De implementatie van dit actieplan is voorzien in 2021.
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Site Bossuyt-Mortier voor Kringloopwinkel
De gemeente kocht het pand Doorniksesteenweg 185–187 aan. Meteen daarna startten de
gespreken met Kind & Gezin op in functie van de tijdelijke onderbrenging in dit pand. Ook GOKA
toonde interesse om daar haar intrek te nemen. De gemeente deed de nodige aanpassingen aan de
elektriciteit, de verwarming en de toegangscontrole zodat zowel Kind & Gezin als GOKA naar dit
pand konden verhuizen begin juni 2020. De Kringloopwinkel wil een stuk van het gebouw
(de achterkant) huren als uitbreidingsmogelijkheid voor de winkel.
Sportcentrum Ter Muncken

Ondanks de herstellingswerken tijdens de vorige legislatuur bleef er via het dak water binnensijpelen
op verschillende locaties in sportcentrum Ter Muncken. Een architect bracht deze problematiek in
kaart en bereidde op basis daarvan een bestek en raming voor. De gemeenteraad keurde het bestek
goed in zitting van 14 december 2020. De werken zijn gepland in het voorjaar 2021. Aansluitend op
deze werken komen zonnepanelen op het dak van het sportcentrum.
Stationsgebouw
Om het stationsgebouw weer in conditie te brengen, voerde de gemeente enkele renovatiewerken uit
bestaande uit herstellen of stabiliseren van de schoorstenen, herstellen van steunelementen van het
dak, herstellen of vervangen van dakpannen, bijwerken van de voegen, vervangen van bakstenen
waar nodig, behandelen van de houten steunelementen van het dak tegen houtworm, behandelen en
verven metaalelementen ... Een grotere en grondige aanpak is later voorzien.
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Uitbreiding sociaal huis
In de loop van 2020 werden de plannen voor de uitbreiding van het sociaal huis verder verfijnd.
Ondertussen is de omgevingsvergunning verleend.
De sloop van de achterliggende loods werd uitgevoerd voor het bouwverlof in 2020.
De werken zullen in twee fasen gebeuren zodat de werking van de bestaande diensten in het
sociaal huis niet in het gedrang komt.
De raming van het volledig project bedraagt 2.969.568 euro (inclusief btw). De gemeente wil de
opdracht toewijzen in het voorjaar 2021 met de bedoeling de werken te kunnen aanvangen vlak voor
het verlof 2021.
Gemeentehuis
Een vernieuwd dienstverleningsmodel was het opzet van een traject rond dienstverlening dat begin
2020 werd opgestart. Samen met de verschillende diensten werkten we een visie uit op de
toekomstige dienstverlening. Dit nieuwe dienstverleningsmodel heeft ook repercussies voor de
infrastructuur. Het oorspronkelijk voorziene dossier “aanpak van de ramen, de isolatie, de
zonnereflectie en de waterinsijpeling” werd hieraan gekoppeld. Hierdoor kon dit oorspronkelijk
dossier niet uitgevoerd worden in 2020 maar zal het in 2021 uitvoer krijgen.
Kasteel Scheldeburcht

In 2020 werd het bestek voorbereid voor de nodige renovatie- en herstellingswerken zodat zowel het
conservatorium als GAVKA dit pand kunnen gebruiken. De werken gebeuren in 2021.
Brandweerkazerne
Het dak van de brandweerkazerne lekte op diverse plaatsen. Daarom stelde de gemeente in 2020
een architect aan om hiervoor een bestek en raming op te maken. Toch werden in 2020 ook de
gesprekken aangevat binnen de Hulpverleningszone Fluvia met betrekking tot een
“kaderovereenkomst kazernering”. Dit leidde ertoe dat de uitvoer van het dossier ‘dakdichting
brandweerkazerne’ werd overgedragen naar de Hulpverleningszone Fluvia en dus niet door de
gemeente wordt uitgevoerd.
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Kerk Kerkhove

De gemeente wil op de site van de kerk in Kerkhove een nieuw ontmoetingscentrum realiseren.
Hiervoor moet de gemeente de kerk aankopen. Het bisdom besliste de kerk te onttrekken aan de
eredienst (ontwijden) met ingang van 1 juli 2020. De aankoopakte van de kerk werd opgesteld om
goed te laten keuren in het voorjaar 2021.
Intussen werd er ook een participatietraject uitgewerkt waarbij een werkgroep van belanghebbenden
een projectdefinitie uitwerkte voor deze site. Het ontwerp van deze projectdefinitie wordt
aangeboden in 2021 aan WINVORM (een selectieprocedure die West-Vlaamse publieke overheden
ondersteunt bij de selectie van goede ontwerpers).
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PATRIMONIUM VAN DERDEN MET RAAKVLAKKEN VOOR DE GEMEENTE
Campus Sint-Jan Berchmans
Het Sint-Jan-Berchmanscollege wil op de site tussen de Kasteelstraat en de Oudenaardsesteenweg
een nieuwe scholencampus realiseren voor zowel lager als secundair onderwijs. De gemeente heeft
van bij de start aangedrongen op een publieke doorgang tussen de Oudenaardesteenweg en
Kasteelstraat en het gemeenschappelijk gebruik van de nieuw te bouwen sporthal. Er werden ook
afspraken gemaakt omtrent de mobiliteit rond de nieuwe campus. Hiervoor werden in 2020
drie afzonderlijke protocollen uitgewerkt tussen de betrokken partijen.
Campus gemeenschapsonderwijs
Het gemeenschapsonderwijs deed een denkoefening om de campus van het secundair en
basisonderwijs, tussen de Oudenaardsesteenweg, Sint Jansstraat en Kerkhofstraat, aan te pakken in
functie van:
-

Verkeersveiligheid (schoolstraat, herbekijken van toegangsmogelijkheden tot de campus,
verkeersvrije doorsteken …)

-

Openheid en gedeeld gebruik met burgers (buitenklassen …)

-

Vergroening en ontharding

Aangezien ook de gemeente plannen heeft om het verkeersluwe deel van de Sint-Jansstraat her in te
richten, werd in 2020 een bilaterale werkgroep opgericht om de plannen van beide instanties op
elkaar af te stemmen.
Campus woonzorgcentrum Sint-Vincentius
Woonzorgcentrum Sint-Vincentius wil uitbreiden en vroeg daarom in 2020 of de gemeente bereid
was een deel van de gemeentelijke eigendom te verkopen. De gemeente had ook een aantal intenties
op en rond deze campus onder meer:
-

Het eventueel aanleggen van een wadi op de terreinen van het woonzorgcentrum als
oplossing voor de problemen van wateroverlast in het Olieslagershof en de Bevrijdingslaan.

-

Het veiliger maken van de oversteek van de trage fietsverbinding ter hoogte van de kruising
met de opritlaan naar het woonzorgcentrum.

-

Verfraaiings- en herstellingswerken op gemeentelijke eigendom ter hoogte van deze site.

Daarom startte de gemeente in 2020 een bilaterale overlegstructuur op om het geheel op elkaar af te
stemmen.

OPENBARE WERKEN EN OPENBAAR DOMEIN
Wegen
Gemeentewegen
De gemeente probeert waar mogelijk de gemeentewegen en aangrenzend openbaar domein in eigen
regie te onderhouden of te herstellen.
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In 2020 werd 53.966 euro uitgegeven voor het onderhoud en herstel in eigen regie onder andere
voor de aankoop van:
-

Steenslag, zand, metsel- en voegmortel, stabilisé, (snel)beton en betonnetten, koudasfalt …
Boordstenen, klinkers, betontegels, betondallen …
Benodigdheden voor verkeerssignalisatie (palen, bevestigingsmateriaal …)
Straatnaamborden
Anti-parkeerpalen
Schampvlakken, halve bollen, biggenruggen
Riooldeksels, roosters en sifonplaten voor straatkolken

Een aantal opdrachten werden uitbesteed aan externe aannemers:
-

Ruimen, reinigen, ontstoppen van rioleringen, straatkolken en grachten: 19.180 euro
Camera-onderzoek rioleringen: 1.340 euro
Vegen wegenis en openbaar domein na evenementen: 9.286 euro
Herstellingen putdeksels: 375 euro
Herstellingen afvalwaterpompen (pompstations en Spikkerelle): 4.828 euro
Wegmarkeringen: 18.333 euro
Maaien van bermen: 21.408 euro
Sneeuw- en ijzelbestrijding: 3.928 euro

Daarnaast dragen investeringen bij tot veiliger en kwaliteitsvoller gemeentewegen of aangrenzend
openbaar domein:
-

Aanleg en studiekosten voor wegenis en openbaar domein (groenparking Meersstraat,
afwerking stationsomgeving …): 49.886 euro
Aanleg trage weg tussen Langestraat en Tiegem Planke: 33.572 euro
Renovatie landweg (kriere) Meersstraat: 10.762 euro.
Afwerking Kaaistraat: 9.443 euro
Studiekosten collectorwerken Kaphoek: 34.709 euro
Studiekosten voor aanleg fietspad tussen Guldenspoorpad en Meersstraat: 8.618 euro.

Gewestwegen
-

Heraanleg rondpunt Kerkhove

In 2020 legde het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaams Gewest) vrijliggende fietspaden aan op de
rotonde in Kerkhove in functie van het verhogen van de fietsveiligheid. De werken werden
grotendeels afgerond juist voor de zomervakantie. De gemeente was aanwezig bij elke wekelijkse
werfvergadering.
-

Fietsveiliger inrichting Doorniksesteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaams Gewest) bracht op de Doorniksesteenweg (N353) in de
zone tussen kruising Stationsstraat – Stijn Streuvelslaan en het kruispunt met de
Etienne Balcaenstraat in augustus 2020 nieuwe belijning aan waarbij fietspaden in dit deel werden
uitgetekend in functie van fietsveiligheid. Hierdoor verdwenen een aantal parkeerplaatsen.
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Bewoners konden daarna een bewonerskaart aanvragen voor een parkeerplaats op één van de drie
aangelegde bewonersparkings:
-

De parking tegenover het sociaal huis
Een nieuw aangelegde groenparking in de Meersstraat
Een nieuw ingerichte parking ter hoogte van Houtmagazijn Verdonckt

De betrokken inwoners werden over deze werken en de mogelijkheid tot het verkrijgen van een
bewonerskaart geïnformeerd op een door de gemeente georganiseerd infomoment op 8 juli 2020 in
sportcentrum Ter Muncken.
Openbare verlichting en kerstverlichting
Sinds eind juni 2016 wordt de openbare verlichting langs alle gemeentewegen gedoofd tussen
23 en 5 uur.
In 2020 startte Fluvius met de verledding van de straatverlichting:
-

Project 1: Ruggestraat - Ruggekouterweg - Kapellekouter – Waterhoek - Lindestraat:
107 armaturen
Project 2: Toekomststraat - Tulpenlaan - Tuinwijk: 64 armaturen + 56 palen
Project 3: Kortrijkstraat: parking gemeentehuis en plein voor gemeentehuis: 6 armaturen
Wat
Jaarkost openbare verlichting
0670-611020
Kosten kerstverlichting
0670-613170

2019

2020

100.385 euro

114.544 euro

19.725 euro.

27.594 euro

Beheer van regen- en afvalwater
-

Bijdrage voor opvang en transport van water

Voor de opvang en het transport van het afvalwater ontvangt de gemeente jaarlijks een
BOT-bijdrage. In 2020 bedroeg dit 593.152 euro. Deze bijdrage dient voor investeringen in het
gemeentelijk rioleringsnet.
-

Collectorwerken Kaphoek

Binnen deze legislatuur is de aanleg van een afvalwatercollector gepland in de omgeving van de
Kaphoek. Het aangepast voorontwerp werd eind 2019 voor goedkeuring ingediend bij de
Vlaamse Milieu Maatschappij. De werken worden geraamd op ruim 6,5 miljoen euro, waarvan
ongeveer 2,2 miljoen gesubsidieerd. In 2020 raakte dit dossier on hold omwille van de coronacrisis.
-

Riopact

De Watergroep is decretaal verplicht om het aan haar abonnees geleverde water te saneren. Om
deze verplichting te kunnen naleven, sloot de Watergroep een overeenkomst met Aquafin.
Gemeenten kunnen op hun beurt een overeenkomst sluiten met De Watergroep om bepaalde taken
voor de uitbouw, het onderhoud en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel door
De Watergroep/Aquafin uit te laten voeren. Welke taken uiteindelijk uitgevoerd worden, wordt in een
jaarlijks takenpakket vastgelegd. Het totale takenpakket 2021 werd geraamd op 73.992 euro
exclusief btw.
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Daarnaast keurde de gemeenteraad het reglement voor collectief plaatsen van individuele
behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA’s) goed. Geïsoleerde woningen die moeilijk aangesloten
kunnen worden op een collectieve riolering moeten aangesloten worden op een individuele
zuiveringsinstallatie. Volgens het goedgekeurd zoneringsplan moeten 21 woningen een IBA plaatsen.
In 2020 werd één woning gescheiden aangesloten op de riolering en werd bij vier andere woningen al
een IBA geplaatst. Er moesten dus nog zestien woningen een IBA plaatsen, waarvan er twee gelegen
zijn in een prioritaire zone. De prioritaire IBA’s moeten tegen eind 2021 en de niet-prioritaire IBA’s
tegen eind 2027 geplaatst worden. De eigenaars van woningen waar nog een IBA moet geplaatst
worden, krijgen de kans om collectief een IBA te laten plaatsen en te laten beheren door
De Watergroep in het kader van Riopact.
Projecten
-

Stationsomgeving

Begin 2015 stelde de gemeente een studiebureau aan voor de herinrichting van het openbaar
domein aan de stationsomgeving. Ook de Stationsstraat werd mee aangepakt. Dit is een complex
project omdat er verschillende partners bij betrokken zijn. Zo zijn er twee private bouwprojecten
voorzien op de site en werd een nieuw fietspad aangelegd (via een fietsfondsdossier met als
bouwheer de provincie), werd het kruispunt met de gewestweg heraangelegd (i.s.m.
Agentschap Wegen en Verkeer), werd het busstation heraangelegd (i.s.m. De Lijn) en werken we aan
of in de omgeving van het beschermde stationsgebouw (in overleg met het Agentschap Onroerend
Erfgoed). Eind 2015 lag er een voorontwerp op tafel. Door de complexiteit van het dossier was 2016
nodig voor verder overleg en een verfijning van het voorontwerp. In 2017 kon het ontwerp uiteindelijk
afgeklopt worden, werd een stedenbouwkundige vergunning bekomen, werden het bestek en de
plannen goedgekeurd door de gemeenteraad en werd een aannemer aangeduid. De werken zelf
konden aangevat worden na het zomerverlof van 2018 en werden op 3 juli 2020 voorlopig
opgeleverd.
-

Recyclagepark

De gemeente maakt werk van het volledig herinrichten van het recyclagepark in de Kortrijkstraat en
het voorzien van voldoende ruimte en een gebouw voor de technische dienst (loods).
Op basis van de studie van intercommunale Leiedal werden gesprekken opgestart met
intercommunale IMOG. In oktober 2019 keurde de gemeenteraad een overeenkomst goed met
IMOG, waarbij zij voor dit project gaan optreden als bouwheer. In 2020 werd een viertal keer
samengekomen in functie van de indeling van de beschikbare oppervlakte op de huidige site en het
uitwerken van ontwerpplannen van de loods. Ook het dossier voor het verlengen van de
omgevingsvergunning van het huidige recyclagepark werd ingediend in 2020.
Veiligheid en preventie
-

Opleidingen – rijbewijzen - attesten

Goed opgeleid personeel voorkomt onder andere ongelukken op de werkvloer. Daarom namen ook in
2020 diverse personeelsleden deel aan opleidingen waarbij al dan niet deelname- of
bekwaamheidsattesten worden afgeleverd. Ook het behalen of opschalen in rijbewijs is een
meerwaarde voor de gemeentelijke werking van onze technische dienst.
Overzicht van de gevolgde opleidingen:
Wat

2019

2020

Opleiding ‘basis graafmachine’

2

0

Opleiding ‘hoogwerker - basis’

2

2

33

Opleiding ‘veilig werken met verreiker - basis’

4

1

Opleiding ‘autolaadkraan – basis’

0

2

Opleiding ‘autolaadkraan – hernieuwing’

0

3

Rijbewijs BE

2

2

Rijbewijs CE

0

0

Opleiding EHBO

1

0 (*)

10

0 (*)

Opleiding reanimeren en AED
(*): Verplaatst naar 2021 wegens corona
-

Arbeidsmiddelen, rollend materiaal en persoonlijke beschermingsmiddelen/-kledij

Om het gevarieerde werk goed uit te kunnen voeren, wordt elke werknemer voorzien van de
nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatiekledij. Ook veilige en goed
onderhouden arbeidsmiddelen en rollend materiaal zijn onontbeerlijk.
Overzicht van de kosten:
Wat

2019

2020

Kost voor aankoop
arbeidskledij en
beschermingsmiddelen
0200-613012

13.857 euro

13.846 euro

Onderhoudskost voor
machines en uitrusting
0200-613100

12.824 euro

23.806 euro

Onderhoudskost voor
wagenpark
0200-614100

39.353 euro

36.21 euro

In 2020 werden aangekocht:
- Arbeidsmiddelen (3 bladblazers, 1 bosmaaier, 1 hogedrukreiniger): 3.600 euro
-

Rollend materiaal:
o

1 lage aanhangwagen Hapert: 7.771 euro

o

1 bestelwagen MAN: 61.734 euro

Van de arbeidsmiddelen wordt telkens een indienststellingsverslag opgemaakt.
Mobiliteit
-

Openbaar vervoer

Avelgem behoort tot de vervoerregio Kortrijk en binnen dit kader werd in 2020 gewerkt aan de
opmaak van een regionaal mobiliteitsplan en een openbaar vervoerplan. Het uitgangspunt van het
openbaar vervoerplan 2020 is het principe van basisbereikbaarheid waarbij gestreefd wordt naar een
vraaggericht openbaar vervoer. Hierbij richt men zich op het versterken van de drukke assen en het
beter op elkaar aansluiten van verschillende vervoersmogelijkheden (combimobiliteit), dit alles binnen
een budgetneutraal kader. De Lijn heeft inmiddels een concreet voorstel van kernnet en aanvullend
net voor de regio opgemaakt. In het kernnet en aanvullend net worden de verbindingen tussen de
verschillende grotere kernen binnen de regio vastgelegd. Dit voorstel werd binnen de vervoerregio en
met de gemeenten zelf besproken. Concreet betekent dit voor Avelgem
o Het deel van de vaste lijn 85 tussen Spiere en Avelgem valt weg en
wordt vervangen door een functionele lijn (= enkel in de spits,
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o
o

hoofdzakelijk voor schoolkinderen) tussen Kortrijk en Avelgem (via de
dorpen Kooigem, Spiere, Helkijn, Sint-Denijs, Moen, Bossuit en Outrijve).
De frequentie van de lijn 91 (Avelgem – Kortrijk) wordt opgetrokken van
60 minuten naar 30 minuten.
Voor de andere lijnen (92-65-66-68) zijn er weinig tot geen
aanpassingen. Lijn 92 volgt wel een ander traject tussen Otegem en
Zwevegem (nu via Ingooigem - Vichte - Sint-Lodewijk i.p.v. rechtstreeks
naar Zwevegem).

Dit kernnet en aanvullend net zullen nog ondersteund worden door het vervoer op maat. Momenteel
wordt dit ingevuld door de belbus. Het vervoer op maat wordt voor Avelgem ingevuld door een
aanbod aan deelfietsen in de stationsomgeving, een (semi)flex-systeem voor het gebied
Spiere-Helkijn (met ook Bossuit en Outrijve) en een aanvullende (scholieren)verbinding
Avelgem – Waregem op zondag. De invoering is gepland in december 2021.
-

Deelmobiliteit

Binnen intercommunale Leiedal werd een project van deelfietsen verspreid over de regio uitgerold. In
Avelgem werden op 29 juni 2020 twaalf oranje deelfietsen geplaatst aan het pompgebouw in Bossuit
en zes oranje deelfietsen aan gemeenschapscentrum Spikkerelle. In het najaar werd het project
geëvalueerd en uitgebreid tot 156 deelfietsen verdeeld over 31 locaties in de regio. Dit project wordt
verdergezet in 2021.
-

Fiets– en circulatieplan

Er werden geen maatregelen uit het fiets- en circulatieplan geïmplementeerd in 2020.
-

Parkeren

Op 24 januari 2020 werd een elektrische laadpaal op de parking in de Kerkhofstraat in gebruik
genomen. Twee parkeerplaatsen werden met de nodige signalisatie voorzien.
Op 6 oktober 2020 werd de blauwe zone met drie parkeerplaatsen uitgebreid in de Yzerwegstraat
voor huisnummer 13. In overleg met de beheerder van de blauwe zone werd op 22 december 2020
de blauwe zone in de Kortrijkstraat en op de parking naast de kerk, ter hoogte van de dekenij,
opgeheven.
-

Fietsstraten

Er werden geen nieuwe fietsstraten ingevoerd in 2020.
-

Snelheidsremmende maatregelen

In de Pontstraat en de Munkkouter werden in 2020 proefopstellingen uitgetest. Deze opstellingen
werden gunstig geëvalueerd en worden in 2021 bestendigd.
-

Verkeerscirculatie

Op 17 februari 2020 werd de gewijzigde verkeerscirculatie in de Sint-Jansstraat – Neerstraat
definitief bestendigd na een proefperiode.
-

Bebouwde kom

Op 7 augustus 2020 werd de bebouwde kom in de Etienne Balcaenstraat uitgebreid tot aan
huisnummer 43.
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-

Andere

Op 27 augustus 2020 werden zeven led-verkeersborden geplaatst aan de fietsoversteken op
gemeentewegen van het Guldenspoorpad en de Trimaarzate. De totale kostprijs bedroeg
19.075 euro waarvoor een subsidie van 7.000 euro werd ontvangen van Vlaanderen.
Groen
-

Parken en plantsoenen

Voor de jaarlijkse bebloeming werden in 2020 in totaal 2.432 seizoensplanten aangeplant op diverse
plaatsen en in 285 bebloemingselementen (straatbakken, bloemmanden, brugbakken, gevelbakken
… ). De kostprijs hiervan bedroeg 3.387,91 euro.
Van eind april tot eind oktober 2020 hielpen twee tot zes personen van een sociale werkplaats
gemiddeld drie dagen per week bij het groenonderhoud. Hun taak bestond vooral uit wieden en
zwerfvuil ruimen. De kostprijs hiervan bedroeg 53.184,33 euro. Door de coronacrisis konden we niet
rekenen op de volle ondersteuning vanuit de sociale werkplaats (normaal vanaf half maart een
volledige ploeg van zes personen). Hierdoor liep de gemeente een achterstand op groenonderhoud
op die tijdens het jaar in eigen regie niet werd ingehaald. Hierdoor startte de gemeente in 2020 geen
nieuwe aanplantprojecten op.
-

Begraafplaatsen

Door de opgelopen achterstand in groenonderhoud werden in 2020 geen aanplantprojecten
opgestart op de begraafplaatsen.
Milieu
-

Ophalen van huisvuil

IMOG regelt sinds 2014 de verdeling en verkoop van de restafval, P+MD- en foliezakken en stort dan
volgens een vaste verdeelsleutel het aandeel van de verkoop door aan de gemeente. In 2020 was dit
goed voor 278.210,30 euro.
Op 1 september 2020 lanceerde intercommunale IMOG de nieuwe restafvalzak:
- De restafvalzak is te verkrijgen in twee volumes: 40 liter en 60 liter.
-

De restafvalzak is grijs van kleur omdat deze van gerecycleerd plastic wordt gemaakt.

-

De prijs bedraagt 1 euro per stuk voor een volume van 40 liter en 1,70 euro per stuk voor een
volume van 60 liter.

In totaal werd bij de huis-aan-huis-ophaling 1.525.190 kg restafval, 234.020 kg P+MD, 18.890 kg
folie en 645.720 kg papier en karton opgehaald.
Via de tuinafvalbakken zamelde IMOG 533.975 kg groenafval aan huis in.
Via de glasbollen in de straten werd 356.242 kg glas ingezameld.
Er werd op woensdag 8 april 2020 voor de eerste keer een gratis ophaling van snoeihout aan huis
via IMOG georganiseerd. Er werd 8.040 kg snoeihout opgehaald.
Bij de huis-aan-huis-ophaling van kledij werd 19.161 kg opgehaald. Via de vaste kledijcontainers in de
straten werd 87.232 kg kledij ingezameld.
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-

Verwerken van huisvuil

Al het afval moet verwerkt worden. IMOG ontving hiervoor 445.591 euro werkingssubsidie, een
daling met 5,17% ten opzichte van 2019.
Voor de werking van het recyclagepark, het storten van het afval en de diverse milieuheffingen werd
108.291,05 euro uitgegeven.
-

Overig afvalbeheer

Sinds 1 januari 2016 worden bestel- en aanhangwagens niet meer toegelaten op het recyclagepark.
Binnenbrengen van afval bestemd voor het milieustraatje en klein gevaarlijk afval is gratis. Naar
aanleiding van corona werd er niet meer gewerkt met toegangsbonnen voor het recyclagepark. De
bezoeker betaalt via Bancontact. In 2020 leverde de verkoop van de toegangsbonnen 29.365 euro
op.
-

Overige milieubescherming

Uitbetaalde premies in het kader van het subsidiereglement duurzaam energieverbruik
Premie

Aantal

Uitbetaald
bedrag

Bedrag voorzien in het
reglement

13

€ 2.042,96

€ 2/m², max € 250

Muurisolatie

7

€ 1.468,46

€ 2/m², max € 250

Vloerisolatie

5

€ 775,40

€ 2/m², max € 250

Hoogrendementsbeglazing

10

€ 1.539,35

€ 10/m², max € 250

E-peil ≤ 60 bij nieuwbouw

0

€0

Woning:
€ 500 + 20 x (E60 – E-peil)
Appartement:
€ 200 + 10 x (E60 –E-peil)

E-peil ≤ 30 bij nieuwbouw

0

€0

Woning:
€ 500 + 20 x (E30 – E-peil)
Appartement:
€ 200 + 10 x (E30 –E-peil)

Dak- of zoldervloerisolatie

Op 27 april 2020 werd door de gemeenteraad het reglement voor de klimaatpremie
goedgekeurd. De beslissing van 23 december 2013 betreffende de hervaststelling van het
reglement voor de betoelaging van duurzaam energieverbruik werd met ingang van 1 juli 2020
opgeheven.
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Uitbetaalde klimaatpremies in 2020
Aantal dossier

Bedrag (€)

Dak- of zoldervloerisolatie

6

974,40

Buitenmuurisolatie

0

0,00

Spouwmuurisolatie
Vloerisolatie

0

0,00

2

305,52

Hoogrendementsbeglazing

7

1.177,04

Klimaatpremie WONEN

Warmtepomp
Geothermische warmtepomp

0

0,00

Lucht-waterwarmtepomp

0

0,00

Hybride warmtepomp

0

0,00

Lucht-luchtwarmtepomp

0

0,00

Warmtepompboiler voor aanmaak sanitair warm water

0

0,00

Zonneboiler voor aanmaak sanitair warm water

1

250,00

Renovatiecoach

0

0,00

0

0,00

Klimaatpremie VERGROENEN
Geveltuin
Ontharden en vergroenen van particuliere voortuin
Vervangen van minimum 5 m² ondoorlaatbare verharding door beplanting

0

0,00

Vervangen van minimum 5 m² doorlaatbare verharding door beplanting

0

0,00

0

0,00

Fruitbomen

1

110,00

Minimum 10 m gemengde streekeigen hagen/heggen/houtkanten bestaande
uit minimum 4 soorten struiken die gemengd worden aangeplant

0

0,00

Klimaatpremie Projecten

0

0,00

Klimaatpremie VERGROENEN SCHOOL

1

1.000,00

18

€ 3.817

Aanplanten van groen
Waardevolle hoogstammige bomen, solitair, in rij of in groep geplant (met
uitzondering van bossen en leibomen), meerstammige bomen, geveerde
bomen en hoogstammige fruitbomen

Totaal

-

Land- en bosbouw

De aanhoudende droogte in de zomer van 2020 had een negatieve weerslag op de
landbouwproductie in Avelgem. De schattingscommissie stelde landbouwschade vast bij
21 landbouwers.
Omgeving
-

Omgevingsvergunningen

Vanaf 2018 spreken we niet meer van een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning,
maar van een omgevingsvergunning waarin beiden gecombineerd worden.
Een aanvraag kan zodoende stedenbouwkundige handelingen (SH) en/of de exploitatie van een
ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) bevatten.
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Soort beslissing/behandeling

Aantal

Omgevingsvergunning (SH)

120

Omgevingsvergunning (IIOA)

5

Omgevingsvergunning (SH+ IIOA)

5

Omgevingsvergunning (verkaveling)

2

Weigering omgevingsvergunning

4

Meldingen (SH)

7

Meldingen (IIOA)

7

Adviesvragen hogere overheid (SH)

0

Adviesvragen hogere overheid (IIOA)

3

Adviesvragen hogere overheid (SH +
IIOA)

1

Totaal besliste/behandelde dossiers

154

Aard werken (SH)

Aantal

Aard werken (SH)

Aantal

26

Verbouwen/uitbreiden woning

37

1

Verbouwen/uitbreiden
meergezinswoning

2

Nieuwbouw bijgebouw

25

Verbouwen/uitbreiden bijgebouw

2

Nieuwbouw landbouw

1

Verbouwen/uitbreiden handel,
horeca en diensten

1

Nieuwbouw
gemeenschapsvoorzieningen

1

Verbouwen/uitbreiden
gemeenschapsvoorzieningen

1

Slopen woning/bijgebouw

2

Verbouwen/uitbreiden industrie

3

Vellen bomen

4

Functiewijziging

4

Aanleggen
verharding/zwembad

9

Terreinaanleg

2

Aanbrengen reclame of
publiciteit

1

Plaatsen afsluiting

3

Totaal afgeleverde vergunningen

125

Nieuwbouw woning
Nieuwbouw meergezinswoning
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Er werden 53 bijkomende woningen vergund, terwijl er 21 woningen verdwenen. Netto is er dus een
vergunde aangroei van 32 woongelegenheden. Een licht gewijzigd ontwerp voor twee
meergezinswoningen (reeds vergund in 2019) werd hierbij niet meegerekend.
Tegen één gedeeltelijke omgevingsvergunning door de provincie werd een beroep ingesteld door de
aanvrager. Het beroep werd door de minister niet ingewilligd waardoor de aanvraag terug slechts
gedeeltelijk vergund werd.
Er werden ook vier aanvragen, waarvan twee voor het verkavelen van gronden, in eerste aanleg
(door het college van burgemeester en schepenen) geweigerd.
Voor bepaalde stedenbouwkundige handelingen geldt alleen een meldingsplicht. Hiervan werd in
2020 zeven keer gebruik gemaakt.
Voor vier aanvragen waarbij een hogere overheid in eerste aanleg besliste, werd het advies van de
gemeente gevraagd.
In 2020 werden vijf dossiers met inbreuken opgestart, waarbij in één dossier ook een proces-verbaal
werd opgesteld (door de politie). In de andere dossiers werd gevraagd om een regularisatie-aanvraag
in te dienen of de nodige aanpassingen te doen.
-

Dossiers volgens te doorlopen procedure

Bij omgevingsvergunningen is er een gewone procedure (met openbaar onderzoek) en een
vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek). 120 van de 154 dossiers (vergunningen +
weigeringen) konden via de vereenvoudigde procedure behandeld worden. Bij 34 dossiers was een
openbaar onderzoek nodig.
-

Verkavelingsvergunningen

Er werden slechts twee verkavelingsvergunningen verleend voor in totaal twee bouwloten.
-

Bijstellingen verkavelingsvergunning

Er werden geen verkavelingen bijgesteld (gewijzigd).
-

Gemeentelijk beleidsplan ruimte

In 2020 is gestart met de opmaak van een gemeentelijk beleidsplan ruimte. Er is gekozen voor de
methode van masterplanning voor bepaalde delen van de gemeente. De afsprakennota met
intercommunale Leiedal werd door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op
24 november 2020. De officiële startdatum werd vastgelegd op 1 januari 2021.
-

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Als gevolg van een positief planologisch attest dat afgeleverd werd aan het bedrijf Molens ‘T Kindt
startte de gemeente de opmaak van een RUP ter vervanging van het BPA Kaaistraat op. Het RUP
moet een antwoord bieden op de gewenste toekomstige ontwikkelingen van het bedrijf. In 2020 werd
een bijkomende mobiliteitsstudie rond de circulatie rond het bedrijf opgemaakt. Met het bedrijf werd
verder overlegd om te komen tot een voorstel van bestemmingsplan, dat in het voorjaar van 2021
verwacht wordt.
-

Stads- en plattelandsontwikkeling

In 2020 bedroeg de werkingssubsidie voor de intercommunale Leiedal 27.000 euro, wat neerkomt
op een bijdrage van ongeveer 2,65 euro per inwoner.
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14. VRIJE TIJD
BIBLIOTHEEK
De bibliotheek is een rustpunt en ontmoetingsplek. Ze maakt informatie toegankelijk, deelt kennis,
biedt cultuur en ontspanning en is de plek bij uitstek om boeken te ontdekken. De bibliotheek is voor
iedereen vrij en gratis toegankelijk.

Aanbod
Jong geleerd is oud gedaan: het project Boekstart wil kinderen zo vroeg mogelijk boeken,
lezen en de bibliotheek laten ontdekken. Op gebied van leesbevordering en leesplezier en
digitale geletterdheid voor kinderopvang, basisscholen en voortgezet onderwijs zorgt de
bibliotheek voor een ruim aanbod met onder meer themacollecties, bibliotheekintroducties en bezoeken, projecten zoals de KJV (Kinder- en jeugdjury Vlaanderen), de Jeugdboekenmaand, de
Voorleesweek …
De bibliotheek zet in op geletterdheid en op digitale vaardigheden o.a. door het aanbieden van
Taalpunt en digidoktersessies, door het samenwerken met het sociaal huis voor het voorleesproject
en de huiswerkbegeleiding taal … Ook aan mensen die speciale noden hebben, wordt gedacht:
collectie dyslexie, boeken makkelijk lezen, Wablieft-kranten, grootletterboeken. De bibliotheek is er
voor iedereen met zijn fysieke en digitale collecties, ruime openingstijden en een waaier van diensten
en activiteiten: boeken, strips, tijdschriften, films, luisterboeken, e-boeken, Boekenhuisjes, internet,
WIFI, IBL, fundels …
In 2020 maakte de bibliotheek de overstap naar Wise, het nieuwe bibliotheeksysteem.
Om de aansluiting op Wise zo vlot mogelijk te laten verlopen, kondigde de bibliotheek een korte
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sluiting aan eind maart. Deze geplande sluiting werd uitgebreid door de coronacrisis: op 13 maart
sloot de bibliotheek. Ondanks de beperkingen voor opleiding en overleg, kon de installatie toch
afgewerkt worden met behulp van webinars en digitale ondersteuning vanop afstand.
Op 31 maart 2020 was het nieuwe bibliotheeksysteem klaar voor gebruik. Omwille van de
coronamaatregelen konden de deuren helaas nog niet open.
Vanaf 11 mei 2020 startte de bibliotheek met een online reservatiesysteem en afhaalpunt. Op
afspraak konden pakketten afgehaald worden in de hal van de bibliotheek. Vanaf 8 juni 2020 opende
de bibliotheek opnieuw met een aangepaste dienstverlening en aangepaste openingstijden. Een dag
in de week bleef voorbehouden voor de afhaaldienst.
Vanaf 22 juni 2020 werd de afhaalservice op beperkte schaal verdergezet en golden opnieuw de
normale openingstijden. Het ‘blijf in je kot’ trof ook de scholen. Nauwelijks klassen op bezoek in 2020.
Een alternatieve dienstverlening werd verder uitgebouwd: op maat samengestelde boekenpakketten.
Ook het nieuwe leesproject van GO! ‘Boekboxen 1e graad SO lezen op school’ kan hierdoor op sterke
ondersteuning van de bibliotheek rekenen.
Met de lancering van Wise werden ook enkele nieuwe diensten mogelijk, zoals Mijn Leestipper en
Bieblo. Wise zorgde ook voor een aantal wijzigingen voor de lener. Zo is het lidmaatschap voortaan
geldig in alle bibliotheken in de regio Zuidwest.
In 2020 werd de jarenlange structurele samenwerking met de gemeente Spiere-Helkijn, op vraag van
deze gemeente, stopgezet. Inwoners van de gemeente Spiere-Helkijn en leerkrachten en leerlingen
van de school zijn uiteraard nog altijd hartelijk welkom in de bibliotheek.
Infrastructuur
In 2020 zorgden schilderwerken voor opfrissing van het interieur. Met een knipoog naar de nieuwe
gemeentelijke huisstijl van 2021.

JEUGD
Aanbod
In 2020 zette de jeugdienst in op een alternatief vakantieaanbod, aangepast aan de geldende
coronamaatregelen. Tijdens de paasvakantie werd het volledige vakantieaanbod geschrapt. De
gemeente ondersteunde de Avelgemse scholen bij de organisatie van de noodopvang.
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De animatoren zorgden voor een online speelpleinwerking met dagelijks filmpjes vol knutsel- en
speeltips. Tijdens de zomervakantie zorgde de dienst jeugd en cultuur voor een aangepast
jeugdaanbod met speelpleinwerking in weekbubbels en themakampweken van Mix & Match.
Met bubbels van 50 kinderen en een extra locatie in bassischool de Toekomst, konden tijdens de
zomervakantie ongeveer 200 kinderen bereikt worden. Met dank aan de inzet van 75 enthousiaste
animatoren.
De Buitenspeeldag 2020 werd een ‘Buitenspeeldag in je kot’, maar wel een heel opmerkelijke editie.
Met ‘het langste speelparcours van Avelgem’ bouwden heel wat kinderen in hun tuin een parcours.
Een compilatie van ingestuurd filmmateriaal zorgde voor een heel lang parcours doorheen Avelgem.
Er was in 2020 extra vraag naar studieruimte, omdat het in coronatijden niet altijd evident is om
rustig thuis te studeren. In normale omstandigheden is de bibliotheek de studieplek bij uitstek, door
corona konden de studenten in 2020 hiervoor niet in de bibliotheek terecht. De polyvalente zaal van
Spikkerelle werd ter beschikking gesteld als blokspot. Er konden ongeveer 40 Avelgemse studenten
terecht om coronaproof te studeren.
In de kersttijd organiseerde de jeugddienst, in samenwerking met de sportdienst, een zoektocht
langs etalages.
Jeugdinfrastructuur
In het voorjaar van 2020 werd het omnisportveld geplaatst in de Munkkouter. In coronatijden is
openbare sport- en ontmoetingsruimte van essentieel belang. Samen met bekende TikTokker en
freestyle voetballer Martijn Debbaut zorgde de jeugddienst voor een alternatieve opening aan de
hand van een TikTok-wedstrijd op het omnisportveld. Op de vrijetijdssite in Outrijve kwam een nieuw
avontuurlijk speelterrein.
Inspraak en participatie
Omwille van de groeiende vraag naar skate-infrastructuur, werd er in de zomer van 2020 gestart met
een skaterswerkgroep. Op hun vraag werd budget voorzien voor de aankoop van een aantal tijdelijke
skate-elementen op de parking van Spikkerelle. Deze enthousiaste werkgroep denkt ook mee na
over de realisatie van het toekomstig skateparcours in 2023.
De Avelgemse jeugdraad kende ook een vernieuwd bestuur dat vol goesting en met digitale tools aan
de slag ging om de Avelgemse jeugd te bereiken. Die Avelgemse jeugd die traditiegetrouw in het
najaar bedankt wordt met een vrijwilligersbedanking kreeg dit jaar een “THX box” met een online
speech van de burgemeester, schepen en jeugdconsulent en heel wat lekkers om thuis te
aperitieven.
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CULTUUR
Cultuuraanbod, evenementen en projecten
Door de coronacrisis en sluiting van de culturele infrastructuur kon het overgrote deel van het
reguliere cultuuraanbod van gemeenschapscentrum Spikkerelle niet doorgaan. Vanaf 13 maart
werden de geplande avondvoorstellingen en schoolvoorstellingen geannuleerd.
Dienst jeugd en cultuur zette in 2020 in op een aangepast coronaproof aanbod. In september en
oktober vonden een beperkt aantal voorstellingen in een aangepast kader plaats.
Zomerplein
Van 3 juli t.e.m. 30 augustus 2020 werd het evenemententerrein omgetoverd tot een sfeervolle
buitenlocatie in het verlengde van Spikkerelle waar activiteiten coronaproof georganiseerd werden.
Avelgemse verenigingen konden na reservatie gratis gebruik maken van het Zomerplein. De dienst
jeugd en cultuur zorgde daarnaast voor een mooie muzikale programmatie doorheen de
zomermaanden.

Open monumentendag (13 september 2020)
Via een interactieve, digitale rondleiding ontdekte je de prachtige, door Huib Hoste ontworpen,
woning die nu dienst doet als atelier van kunstenaar Hervé Martyn. Doorheen de dag zorgde Pigeon
voor een aantal intieme concertjes.
Podcast ‘De Nistehiet’
De dienst jeugd en cultuur hielp een handje bij de collega’s van het woonzorghuis Ter Meersch en
maakte aan de hand van interviews met bewoners een podcast, getiteld ‘De Nistehiet’.
Gewapend met een doos koeken gingen twee medewerkers van Spikkerelle op bezoek voor een
gezellige babbel over de dingen des levens. Echte verhalen over grappige, ontroerende en banale
gebeurtenissen van mensen. Het leven zoals het is en was, met Avelgem als rode draad.
Culturele infrastructuur
Omwille van de coronamaatregelen was er in 2020 slechts beperkte zaalverhuur mogelijk. De
ontmoetingscentra en GC Spikkerelle werden verhuurd, wanneer de maatregelen dit toelieten, voor
interne vergaderingen en kleinschalige activiteiten. Omwille van de beperkte activiteiten kon de
polyvalente zaal van Spikkerelle voor een lange periode exclusief ter beschikking worden gesteld aan
de studenten. Daarnaast werd de culturele infrastructuur gebruikt voor de organisatie van de
Speelpleinwerking en de vakantiekampen.
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SPORT
Sportaanbod
De sportdienst organiseert een reeks
doelgroepgerichte activiteiten enerzijds met als
bedoeling niet-sporters aan te zetten tot
sportbeoefening en anderzijds om een optimale
exploitatie na te streven. Daarnaast werkt de
sportdienst mee aan campagnes van de hogere
overheid en zorgt deze voor de ondersteuning
van lokale sportclubs en initiatieven.
Door corona konden heel wat geplande sportactiviteiten niet doorgaan, onder meer de
interscolaire activiteiten, paassportkampen,
badminton en yoga. Het zwembad heeft ook
even de deuren moeten sluiten maar kon op
10 augustus terug openen.
Tijdens de zomer werden aangepaste
sportkampen georganiseerd in bubbels van
50 kinderen. Ook het zwemtraject,
sportacademie en kleuterturnen werden vanaf
september opnieuw opgestart, aangepast aan de
geldende coronamaatregelen.
Naast het vast aanbod werden een aantal
nieuwe coronaproof activiteiten opgestart zoals
de thematische zwemdagen waarbij het
zwembad werd versierd in Halloweensfeer, ‘Op
stap met Dotje’ een interactieve wandeltocht voor jonge gezinnen en een etalagezoekstocht i.s.m.
dienst jeugd en cultuur.
Infrastructuur
Door de coronamaatregelen was het zaalverhuur voor sportactiviteiten in 2020 beperkt. Het
sportcentrum fungeerde een aantal maanden als triagecentrum en tijdens de maanden mei en juni
konden de Avelgemse scholen er terecht voor de organisatie van de noodopvang.
Tijdens de sluiting van de infrastructuur zat het personeel van de sportdienst niet stil.
De infrastructuur werd geschilderd en diverse herstellingen werden uitgevoerd. De digitale
toegangscontrole werd uitgebreid om het gebruiksgemak en de veiligheid te verhogen.
-

Digitalisering

Er werd in 2020 sterk ingezet op de digitalisering van de dienstverlening en communicatie van de
sportdienst. Zo werd er overgestapt naar digitale zwemabonnementen via de UIT-pas en werd er een
nieuw kassasysteem geïntegreerd. Sinds de pandemie wordt ook de webshop meer gebruikt. In
samenwerking met de dienst communicatie zet de sportdienst nu ook in op sociale media.

45

Ondersteuning verenigingen
-

Subsidies

De jeugd- sport- en cultuurverenigingen zagen heel wat van hun geplande activiteiten in het water
vallen door de coronacrisis. Desondanks werden de gemeentelijke subsidies voor deze verenigingen
berekend zoals voorgaande jaren. Geplande activiteiten en de huur van accommodatie, die door
corona niet doorgingen, mochten toch opgenomen worden in de subsidiedossiers.
-

Reglement ter compensatie van de gederfde inkomsten van verenigingen

Erkende verenigingen, die het door de coronacrisis financieel moeilijk hebben, konden voor de
gederfde winsten van geplande activiteiten of evenementen in 2020, op een financiële
tegemoetkoming rekenen.

TOERISME
-

Avelgem Zomert

Tijdens de zomer van 2020 werd maximaal ingezet op toerisme in eigen streek. Onder de noemer
‘Avelgem Zomert’ werden de Avelgemse troeven extra in de kijker gezet en werden een aantal extra
activiteiten georganiseerd.
-

Picknick

Vier lokale aanbieders boden afgelopen zomer een picknickformule aan voor wandelaars en fietsers.
De Bouvriehoeve werkte ook een speciale fietshoevepicknick uit. De dienst toerisme herwerkte de
gratis Sneukelfietskaart ‘Hoeves met verhalen’ om dit picknickaanbod en de Avelgemse toeristische
troeven in de kijker te zetten. De picknickaanbieders konden op een financiële bijdrage rekenen van
de gemeente per verkochte picknick.

© Laura Lodewijckx

-

Fietslus ‘Rondomrond Avelgem’

De dienst Vrije tijd lanceerde een nieuwe fietslus ‘Rondomrond Avelgem’. Deze fietslus start aan
Spikkerelle. Er staat een infobord aan Spikkerelle met twee displays met daarin de fietslus en de
Sneukelfietskaart ‘Hoeves met Verhalen’.
Door middel van een Facebookwedstrijd werd de fietslus in de kijker gezet. Wie zijn mooiste foto,
genomen langs de fietslus, op Instagram of Facebook deelde, kon in de maanden juli, augustus en
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september één van de twee waardebonnen van 50 euro gesponsord door de gemeente winnen, te
spenderen bij de Avelgemse toeristische aanbieders.
-

Spaarkaart hoevepicknick

Door aankopen te doen bij een deelnemende handelszaak uit Avelgem, Bossuit, Kerkhove, Outrijve
of Waarmaarde kon je, van 1 juli t.e.m. september 2020, stempels verzamelen.
Wie een volle spaarkaart had, maakte kans op een gratis hoevepicknick. Per maand werd er
één hoevepicknick verloot.
-

Eindejaarswedstrijd ‘Wie en Waar’

In samenwerking met enkele collega-diensten voor Toerisme uit de Leiestreek werd er in de maand
december een filmpjeswedstrijd op poten gezet, waarbij in elke deelnemende gemeente een filmpje
werd opgenomen van een bekende inwoner die met zijn rug naar de camera de locatie waar hij/zij
zich bevond en zichzelf beschreef. Deelnemers aan de wedstrijd moesten dan zowel de persoon als
de locatie juist raden om een lokale bon of cadeau van de gemeente te kunnen winnen.

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
-

Conservatorium Avelgem

Het conservatorium van Avelgem vind je in de Scheldeburcht in de Kasteelstraat. De naschoolse
onderwijsinstelling is een filiaal van het conservatorium van Kortrijk. In september 2020 schreven
180 leerlingen zich in voor muziek en 78 leerlingen voor woord.
-

Gemeentelijke academie voor visuele kunsten (GAVKA)

In het oude stationsgebouw vind je GAVKA, een filiaal van de Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten Kortrijk. In GAVKA worden lessen beeldatelier en audiovisueel atelier ingericht voor
kinderen en schilderkunst en projectatelier voor volwassenen. In 2020 werd voor het eerst een
lessenreeks keramiek voor volwassenen ingericht.
In september 2020 schreven 104 leerlingen in voor de 1ste, 2de en 3de graad en 28 leerlingen schreven
in voor de 4de graad, waaronder 6 voor keramiek, 9 voor projectatelier, 9 voor schilderkunst en 4
voor de cross-over keramiek en projectatelier.
-

Samenwerking en integratie GAVKA site Scheldeburcht

In 2020 werd er verder ingezet op samenwerking tussen beide afdelingen. Het toezicht en de
secretariaatstaken werden gecentraliseerd en de renovatie van de Scheldeburcht, met het oog op de
integratie van GAVKA op deze site, werd voorbereid.
Door corona werden beide filialen tijdelijk gesloten en werden de lessen opgeschort of vervangen
door digitale lespakketten. Naargelang de geldende coronamaatregelen konden vervolgens opnieuw
individuele lessen en groepslessen worden opgestart.

UITPAS
Dankzij UiTPAS zuidwest werken de vrijetijdsdiensten en het sociaal huis samen om financiële en
andere drempels bij vrijetijdsparticipatie te verlagen. Met deze vrijetijdspas geniet je in Zuid-WestVlaanderen van vrije tijd zoals cultuur, sport- en jeugdactiviteiten. Terzelfdertijd spaar je punten die je
kan inruilen voor leuke voordelen. UiTPAS is bovendien een kortingssysteem voor mensen in
armoede, kortweg MIA’s genoemd. Zij krijgen 80% korting op UiTPAS activiteiten.
In 2020 werd er in totaal 7.857 euro korting toegekend voor de vrijetijdsparticipatie van
Avelgemse MIA’s. Het overgrote deel van deze kortingen wordt toegepast op de deelname aan de
gemeentelijke speelpleinwerking en het jeugdsportaanbod.
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15. WELZIJN
SOCIALE DIENSTVERLENING
Wonen
Sociale huisvesting
In Vlaanderen zijn 91 sociale huisvestingsmaatschappijen actief, waarvan
drie huisvestingsmaatschappijen in Avelgem:
-

CVBA De Leie (Wervik)
CVBA Eigen Haard (Zwevegem)
CVBA Mijn Huis gelegen (Harelbeke)

Voor CVBA De Leie en CVBA Mijn Huis kunnen inwoners van Avelgem terecht bij het woonloket om
zich te laten inschrijven op de wachtlijst.
CVBA De Leie beschikt voor het grondgebied Avelgem over volgend patrimonium:
-

Avelgem
o

o

o

-

-

18 gelijkvloerse appartementen


Waarvan 12 met 1 slaapkamer



Waarvan 6 met 2 slaapkamers

23 appartementen op verdiep


Waarvan 8 met 1 slaapkamer



Waarvan 15 met 2 slaapkamers

133 woningen


Waarvan 5 met 2 slaapkamers



Waarvan 105 met 3 slaapkamers



Waarvan 23 met 4 slaapkamers

Outrijve
o

2 gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer

o

4 woningen met 1 slaapkamer

o

7 woningen met 4 slaapkamers

o

2 appartementen op verdiep met 1 slaapkamer

o

29 woningen met 3 slaapkamers

o

2 woningen met 5 slaapkamers

o

1 gelijkvloers appartement met 1 slaapkamers

Bossuit
o

1 appartement op verdiep met 1 slaapkamer

o

27 woningen met 3 slaapkamers

o

o

4 woningen met 1 slaapkamer
18 woningen met 4 slaapkamers
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CVBA Eigen Haard beschikt over 74 eengezinswoningen op het grondgebied van Avelgem.
o 8 woningen met 1 slaapkamer
o 7 woningen met 2 slaapkamers
o 53 woningen met 3 slaapkamers
o 6 woningen met 4 slaapkamers
De sociale huisvestingsmaatschappij CVBA Mijn Huis beschikt voor het grondgebied Avelgem over
twee gezinswoningen met twee slaapkamers in Waarmaarde.
Naast de sociale huisvestingsmaatschappijen zijn er in Vlaanderen ook sociale verhuurkantoren
actief. Sociale verhuurkantoren (SVK’s) huren woningen op de private huurmarkt met als doel deze
onder te verhuren aan kwetsbare huurders. In Avelgem is het sociaal verhuurkantoor VZW De Poort
actief, zij beschikken over 13 huurwoningen. In 2020 schreef het woonloket 24 gezinnen/personen in
op de wachtlijst voor een woning van het SVK De Poort.
Crisiswoningen
De gemeente beschikt over huisvesting voor alleenstaanden en gezinnen die zich in een crisissituatie
bevinden. Deze crisiswoningen zijn bedoeld om op zeer korte tijd een oplossing te bieden aan
alleenstaanden en gezinnen die onverwachts dakloos worden. Voor deze tijdelijke opvang wordt een
verblijfsovereenkomst aangegaan van vier maanden. In uitzonderlijke omstandigheden kan deze
overeenkomst verlengd worden. In 2020 beschikte de gemeente over vier crisiskamers,
één crisisstudio, vier crisisappartementen en twee crisiswoningen.
Gemeentelijke huurpremie
In 2020 ontvingen 22 inwoners een gemeentelijke huurpremie. Hiervan waren er zeven nieuwe
aanvragen, 11 reeds lopende aanvragen en vier stopzettingen.
Redenen van stopzetting waren:
-

Verwerven van een eigendom

-

Verhuis naar een sociale woning

-

Recht op de Vlaamse huurpremie

-

Verhuis naar buurgemeente

Verzoekschriften uithuiszetting (meldpunt uithuiszetting)
In 2020 kwamen 16 verzoekschriften binnen in het Woonloket. De gemeente verstuurt vervolgens
een brief, maar daar kwam geen enkele reactie op van de huurders.
Woonkwaliteit i.s.m. IGS Beter Wonen

-

Conformiteitsonderzoeken

In 2020 werden 7 conformiteitsonderzoeken uitgevoerd:
-

3 hercontroles

-

1 vooronderzoek

-

1 conformiteitsonderzoek i.f.v. een nieuwe inhuurname bij SVK De Poort

-

1 i.f.v. de gemeentelijke huurwaarborg

-

1 aanvraag conformiteitsattest van een eigenaar-verhuurder.
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Er werden zeven conformiteitsattesten uitgereikt, waarvan vier door de gemeente (drie panden
werden na een eerdere ongeschikt – of onbewoonbaarverklaring weer conform verklaard en één
conformiteitsattest op vrijwillige basis) en drie door het agentschap Wonen-Vlaanderen (bij
aanvragen huursubsidie).
In 2020 werd een afsprakenkader afgesloten tussen de gemeente, het SVK De Poort, het IGS
Beter Wonen en het agentschap Wonen-Vlaanderen in functie van conformiteitsonderzoeken bij
woningen die het SVK in huur wil nemen. Deze conformiteitsonderzoeken zullen voortaan door
de medewerker van het IGS Beter Wonen uitgevoerd worden.
-

Verwaarlozingsregister

De gemeenteraad keurde op 27 april 2020 een reglement goed houdende de registratie en
belasting van verwaarloosde woningen en gebouwen. Eigenaars van panden die in aanmerking
komen voor opname in het verwaarlozingsregister, krijgen eerst een waarschuwingsbrief.
De belasting is verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw opgenomen is in
het verwaarlozingsregister. De heffing bedraagt 1.250 euro, 2.500 euro na 12 maanden opname
in het register, 3.750 euro na 24 maanden opname in het register en 5.000 euro na 36 maanden
opname in het register.
-

Leegstandsregister

Op 31 december 2020 waren 94 woningen en gebouwen opgenomen in het leegstandsregister.
Er gebeurden in 2020 61 nieuwe registraties. Er werden 53 panden geschrapt uit het
leegstandsregister en 54 vrijstellingen toegekend.
-

Renovatiecoach

De gemeente heeft een afsprakenkader met de Renovatiecoach van intercommunale Leiedal
(2020-2025) voor een budget van 3.000 euro per jaar.
Er werden in 2020 elf dossiers renovatiebegeleiding opgestart in Avelgem: zeven voor
particuliere personen en vier dossiers kwetsbare doelgroep. Bij deze vier dossiers werd de
renovatiebegeleiding gesubsidieerd via de gemeente.

Woonclub
De zoektocht naar een geschikte, kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoning is niet altijd
gemakkelijk. De Woonclub biedt een helpende hand. De opdracht van de medewerkers bestaat
erin om de situatie en de woonwensen van de bezoekers te weten te komen, uit te zoeken welke
huurwoningen geschikt en betaalbaar zijn voor hun gezin en samen met de bezoekers actief de
huurmarkt te verkennen. Daarbovenop neemt de Woonclub een actieve rol op als doorverwijzer
naar de passende dienstverlening.
Eénmaal per maand, op donderdagnamiddag, kunnen de mensen (op afspraak) langskomen in
het sociaal huis.
In 2020 kwamen twaalf nieuwe dossiers binnen, wat zorgde voor een totaal van zeventien te
behadelen dossiers. Voor negen van de twaalf nieuwe dossiers werd een woning gevonden.
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Zorg
Zorgcoördinatie (vragen/bemiddeling)
In 2020 schreven 26 Avelgemnaren en 8 niet-Avelgemnaren zich in op de wachtlijst van het
woonzorghuis. Voor het kortverblijf registreerde de gemeente 25 aanvragen.
Er werd ook overlegd met familie, dokters, verpleging … om te zien welke dienstverlening mogelijk is
om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
Gemeentelijke zorgtoelagen
In Avelgem zijn er vier zorgtoelagen. In 2020 ontving de gemeente volgende aanvragen:
-

Aanvragen zorgtoelage: 30

-

Aanvragen mantelzorgtoelage: 11

-

Aanvragen incontinentietoelage: 71

-

Aanvragen palliatieve thuiszorgtoelage: 4

Thuisbegeleiding
In 2020 werden de meeste dossiers die opgestart werden in 2019 verder gezet. Thuisbegeleiding is
immers een dienst die een intensieve en meestal langdurige begeleiding voorziet op meerdere
levensdomeinen. In totaal werden er acht gezinnen opgevolgd.
De thuisbegeleiding helpt mensen o.a. in het omgaan met hun gevoelens, (opnieuw) contact leren
maken met zichzelf en anderen, beter leren omgaan met ruzies en waar nodig het inschakelen van
andere hulpverleningsdiensten.
Er zijn regelmatig intervisiemomenten met andere gelijkaardige diensten om inhoudelijk af te
stemmen en dossiers die vastlopen, te bespreken.
ZOHRA (Zorg aan Ouderen en Hulpbehoevenden in het Rurale gebied
Avelgem)
Heel wat activiteiten van ZOHRA stonden door corona on hold. De meeste cijfers voor 2020 liggen
daarom een stuk lager dan andere jaren.
-

Dorpsdienst

De dienst Woon-Zorg staat in voor de coördinatie van ZOHRA dorpsdienst.
In 2020 zetten 47 vrijwilligers zich in bij 226 senioren en hulpbehoevenden.

Gratis dienstverlening
Vervoer
Boodschappen

2020

2019

2018

0

4

14

285

656

804

96

56

114

Klusjes

1

5

3

Oppas

0

0

0

TOTAAL (= prestaties)

382

721

935

Verjaardagsbezoekjes

563

556

599

EINDTOTAAL

945

1277

1534
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-

Dorpsrestaurant

Het dorpsrestaurant is een ontmoetingsplaats waar ouderen en zorgbehoevenden op dinsdagmiddag
in een ontspannen sfeer samen eten. Een duo van vrijwilligers houdt wekelijks het restaurant
draaiende: ze zetten alles klaar, zorgen voor bediening aan tafel en ruimen achteraf op. Er wordt ook
voorzien in vervoer naar en van het dorpsrestaurant en de vrijwilligers maken tijd om een babbeltje te
slaan met de aanwezigen. Er is ook telkens een professionele medewerker van ZOHRA aanwezig.
2020

2019

2018

Aantal maaltijden gebruikers

292

1122

1013

Aantal maaltijden vrijwilligers

39

117

155

TOTAAL aantal maaltijden

331

1239

1168

-

ZOHRA en armoedebestrijding: kookactiviteit, crea-activiteit, voorleesproject,
huiswerkbegeleiding en huiswerkbegeleiding Nederlandse taal
o

o

o

Kookactiviteit en crea-activiteit


Eenmaal per maand wordt er samen met zes à elf kwetsbare personen
gekookt. Dit gebeurt met ondersteuning van twee vrijwilligers. Er wordt
telkens gekozen voor een gezonde en budgetvriendelijke maaltijd. Iedere
deelnemer draagt volgens eigen mogelijkheden zijn of haar steentje bij
(groenten snijden, tafel dekken, opruimen en afwassen).



Tweemaandelijks vindt ook een crea-activiteit plaats.

Huiswerkbegeleiding


Wekelijks begeleidt een vrijwilliger op maandag het huiswerk in één school.



In totaal ging het in 2020 om 26 individuele contacten bij twee verschillende
leerlingen.



Binnen de huiswerkbegeleiding waren drie vrijwilligers actief.

Voorleesproject

Een vrijwilliger gaat langs bij een gezin om voor te lezen aan een kleuter die extra stimulering kan
gebruiken op vlak van taal. De gezinnen komen bij ZOHRA terecht na doorverwijzing door school of
door één van de medewerkers van het sociaal huis.
Tijdens het schooljaar 2019-2020 vonden ongeveer 28 contactmomenten plaats per gezin. Het
project liep bij vijf verschillende gezinnen.
De gemeente stelt vast dat de scholen sneller hun weg vinden naar het sociaal huis waardoor de
maximumcapaciteit binnen dit project bereikt is en kinderen op een wachtlijst geplaatst worden.
o

Huiswerkbegeleiding Nederlandse taal

Bij dit project is het de bedoeling dat een vrijwilliger aan huis gaat gedurende een half of een volledig
schooljaar om ondersteuning te bieden op vlak van taal aan een leerling van het 1ste leerjaar. De
gezinnen komen bij ZOHRA terecht na doorverwijzing door school of door één van de medewerkers
van het sociaal huis.
Tijdens het schooljaar 2019-2020 vonden ongeveer 28 contactmomenten plaats per gezin. Het
project liep bij vijf verschillende gezinnen.
De gemeente stelt ook hier vast dat de scholen sneller hun weg vinden naar het sociaal huis
waardoor de maximumcapaciteit binnen dit project bereikt is en kinderen op een wachtlijst geplaatst
worden.
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-

Zohra op visite

ZOHRA op visite neemt op eigen initiatief contact op met inwoners van wie een partner of inwonend
gezinslid overleden is. Het team van ZOHRA op visite laat je weten en voelen dat je er niet alleen
voor staat. Bij 40 van de 125 overlijdens in 2020 verstuurden de medewerkers een brief met een
voorstel voor een huisbezoek. Bij de andere 85 gebeurde dit niet omdat er geen inwonend gezinslid
was of omdat die opgenomen werd in een woonzorghuis.
-

Troostplek

Om te helpen met het opvangen van verlieservaringen lanceerde Ferm de campagne
‘Plant troost’. De bedoeling: troost vinden en bieden en het verdriet letterlijk een plek geven. Ferm
lanceerde ook een oproep om zoveel mogelijk Troostplekken in Vlaanderen op te richten. Een
Troostplek is een stille plaats voor iedereen. Ook Avelgem ging in op deze oproep. In 2020 ging de
dienst woon-zorg samen met de groendienst op verkenning om het project verder uit te bouwen. De
locatie werd vastgelegd in de weide achter woonzorghuis Ter Meersch. Verdere uitwerking en
bekendmaking van het project volgt in 2021.
-

Thuisbezorgde maaltijden

In 2020 leverde de gemeente 20.169 maaltijden aan huis, 3.425 bij de assistentiewoningen
Scheldezicht en 4.583 bij de assistentiewoningen Steenhuuse. In totaal waren dit dus 28.177
geleverde maaltijden. Dit zijn er een 3.000-tal meer dan in 2019 en een 6.000-tal meer dan in 2018.
-

Volkstuin Oeze Lochting

In 2020 werden de vijftien beschikbare perceeltjes opnieuw verhuurd. Drie gebruikers zetten hun
overeenkomst stop omwille van verhuis en/of gezondheidsredenen. Deze perceeltjes werden
ingenomen door inwoners op de wachtlijst. Hierdoor stonden geen personen meer op de wachtlijst.
Drie gebruikers (die ook vrijwilliger zijn) hebben twee perceeltjes, dit kan zolang dit geen problemen
oplevert voor de wachtlijst. Er zijn ook twee gemeenschappelijke perceeltjes waar er groenten
gekweekt worden voor de voedselbank.
De serre werd ook gebruikt door meerdere gebruikers. Er werd potgrond voorzien waardoor iedere
gebruiker zijn bakje kon vullen met zelfgekozen zaadjes.
Ook het voorbije werkjaar was er een goeie samenwerking met de groendienst. Wanneer er werken
moesten gebeuren, werd dit telkens goed gecommuniceerd en ingepast in de planning van de
groendienst.
Twee vrijwilligers maakten ook twee keer bessengelei. De oogst bedroeg gemiddeld 22 kg bessen.
De potjes werden meegegeven met de voedselpakketten.
-

Cursussen Open School

De samenwerking met het Centrum voor Basiseducatie (Open School) Kortrijk werd bestendigd.
Tijdens het schooljaar 2019 – 2020 volgden gemiddeld tien cursisten de cursussen. Ze konden zich
inschrijven voor Google Drive, Smartphone, Google Foto, Foto's, Afsluitmodule en Fotoboek.
De cursussen worden gegeven aan laaggeschoolde die de lessen van het Centrum voor
Volwassenenonderwijs (CVO) moeilijk kunnen volgen. Het OCMW betaalde een tussenkomst van
6.415 euro in de verschillende computercursussen.
Huis van het Kind Avelgem
Voor 2020 is het verslag weergegeven onder de vorm van een boom (zie volgende pagina) met zijn
takken en wortels die alle werkingen van het Huis van het Kind Avelgem weergeven.
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-

Babbelhoek

De Babbelhoek is een ontmoetingsmoment voor ouders met jonge kinderen. Deze ontmoeting vindt
tweemaal per maand plaats op woensdag. De Babbelhoek vond in 2020 elf keer plaats. In het totaal
kwamen er 184 deelnemers.
o

NIEUW: sociale media en de Babbelhoek

Om in contact te blijven met de gezinnen werd een facebook- en whatsappgroep opgestart. De
facebookgroep telt 16 deelnemers, de whatsappgroep 20.
Naast de info i.v.m. de pamperbank, babbelhoekmomenten en initiatieven vanuit het Huis van het
Kind wordt ook opvoedkundige info meegegeven.
o

NIEUW: individuele ontmoetingsmomenten

De nood aan een babbel met bijhorende hulpvragen was groot. Individuele ontmoetingsmomenten
tijdens de pamperbankmomenten bieden hierop een antwoord. Ook bij het verdelen van speelgoed,
kinderkledij, schoolgerief (tweedehands én nieuw) ging er aandacht naar signalen opvangen en
gezinnen uit hun sociaal isolement halen. In totaal vonden 92 ontmoetingsmomenten plaats.
-

Pamperbank

De gemeente zamelt overschotten van luiers in via twaalf ophaalpunten verspreid over de gemeente.
Deze luiers worden door vrijwilligers gesorteerd in pakketjes van 25 luiers, per maat. Maandelijks
worden deze pakketten aangeboden aan kansengezinnen met baby’s of peuters, tegen een
vergoeding van 1 euro per pakket. Dit moment is gekoppeld aan de Babbelhoek, zodat de ouders de
gelegenheid hebben om andere ouders te ontmoeten.
In 2020 werden gemiddeld 36 pakketjes per maand verkocht aan gemiddeld 18 gezinnen per maand.
In 2019 waren dit er gemiddeld 35 per maand aan gemiddeld 19 gezinnen en in 2018 gemiddeld 27
pakketjes aan gemiddeld 15 gezinnen
-

Brugfiguur

De brugfiguur ondersteunt gezinnen door hen naar de gepaste hulp- en dienstverlening te
begeleiden. Hij staat hen ook bij, bij hun opvoedingstaak en problematieken. Daarnaast wil een
brugfiguur de ontwikkelingskansen van het gezin en het kind optimaliseren. Zo werden er in 2020
negen laptops uitgeleend.
De brugfiguur startte in 2018 op het terrein in de twee grootste scholen in Avelgem. In 2020
beantwoorde de brugfiguur 207 individuele hulpvragen, dit zijn er 81 meer dan in 2019.
Financiële en andere hulpverlening
-

Leefloon

We merken in 2020 een lichte daling van het aantal mensen dat recht opent op een leefloon. Het
aantal -25 jarigen is de grootste groep.
Leefloon - cijfers POD

Aantal dossiers
Waarvan aantal -25 jarigen

2020

2019

2018

58

62

54

26

Er werd ook verder ingezet op het activeren van de leefloongerechtigden via opleidingen,
tewerkstellingen art.60§7 en wijkwerken.
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-

Equivalent leefloon
Aantal uitbetaalde dossiers steun equivalent aan het leefloon (wet van 2 april 1965, steun
aan vluchtelingen en of vreemdelingen):
2020

Dossiers

2019
bedrag

2
-

2018

dossiers

bedrag

€ 14.498,11

4

dossiers

bedrag

€18.774,72

3

€ 11.338,55

Schuldhulpverlening

Samen met de aanvrager wordt bekeken welke de minst ingrijpende vorm van schuldhulpverlening is.
Op basis van de motivatie en de competenties van de aanvrager wordt op één van de drie vormen
van schuldhulpverlening ingezet.

-

2020

2019

2018

Aantal dossiers budgetbeheer

150

156

167

Aantal dossiers budgetbegeleiding

17

14

19

Aantal dossier collectieve schuldenregeling

12

11

18

Totaal

179

181

204

Gemeentelijke toelagen:
o

Forfait alleenstaanden en éénoudergezinnen

De forfaitaire tegemoetkoming voor alleenstaanden en eenoudergezinnen is een financiële
tegemoetkoming voor kwetsbare alleenstaanden en eenoudergezinnen. In 2020 werd deze toelage
verhoogd van 50 naar 70 euro. De totale uitgave voor 123 begunstigden was 8.610 euro.
o

Schooltoelage

De schooltoelage is een financiële tegemoetkoming bij de start van het nieuwe schooljaar voor
kwetsbare kinderen. In 2020 werd de doelgroep uitgebreid.
De schooltoelage bedraagt:
-

30 euro voor het kleuteronderwijs
50 euro voor de start van het eerste leerjaar
30 euro voor de start van het tweede, derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar
75 euro voor de start van het eerste middelbaar
60 euro voor de start van het tweede, derde, vierde, vijfde en zesde middelbaar
2020
Aantal gezinnen
Gemiddeld

2019

2018

66
€ 88,41

bedrag
Bedrag

€ 5.835

€ 3.210
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€ 3.925

-

Federale toelagen:
Federale verwarmingstoelage

o

2020
dossiers
82

2019
bedrag

2018

dossiers

€ 15.687

bedrag

103

€ 15.692,54

dossiers

bedrag

107

€ 16.873,50

Minimale aardgaslevering

o

Sommige gezinnen vallen midden in de winter zonder verwarming omdat ze geen geld hebben om
hun meter op te laden. De minimale levering van aardgas via de budgetmeter is een beperkte
financiële steun om de meter op te laden.
2019-2020
Aantal dossiers
Bedrag
o

2017-2018

7

11

16

€ 2.452.88

€ 4.220,38

€ 5.657,10

Energietoelage
2020

-

2018-2019

2019

dossiers

bedrag

dossiers

16

€ 4.002.08

12

2018
bedrag
€ 2.779,42

dossiers
12

bedrag
€ 2.770,58

Lokaal opvanginitiatief (LOI)

Met ingang van 5 mei 2003 werd een overeenkomst afgesloten met Fedasil voor de materiële
opvang van vier asielzoekers. Deze overeenkomst evolueerde door de jaren heen naar een opvang
van in totaal veertirn asielzoekers.
In het lokaal opvanginitiatief, Leopoldstraat 22, werd er in 2020 plaats voorzien voor twaalf
alleenstaande mannen. In het Lokaal opvanginitiatief, Leopoldstraat 58 bus 103 werd er in 2020
plaats voorzien voor één koppel.
De materiële opvang wordt georganiseerd onder het principe van bed, bad, brood. Naast het
verlenen van materiële bijstand, wordt per persoon een individueel begeleidingstraject uitgewerkt.
Er is een verschil in begeleiding voor personen die nog in procedure zijn en personen die reeds een
erkenning of subsidiaire bescherming konden ontvangen.
Personen die toegewezen worden en nog in procedure zijn, kunnen in het LOI verblijven zolang de
procedure hangende is. Na een positieve beslissing moeten zij op zoek gaan naar een eigen woonst.
Bij een negatieve beslissing wordt hen een open terugkeerplaats toegewezen.
Personen die toegewezen worden en reeds een verblijfsstatuut hebben, moeten in een periode van
acht weken een eigen woonst vinden, hun eID in orde brengen … Deze periode is verlengbaar met
twee keer vier weken.
In 2020 werd volgende materiële bijstand verleend:
- 65 euro leefgeld per week als alleenstaande (sinds 19.04.2016)
- 110 euro leefgeld per week voor een koppel
- 97,50 euro leefgeld per week voor een alleenstaande met een minderjarig kind
- 30 euro per twee maand voor aankoop van producten voor persoonlijke hygiëne
57

-

-

75 euro per twee maand voor aankoop kledij
125 euro éénmalig bij aankomst voor aankoop schoenen en vervolgens 75 euro per
zes maanden voor aankoop schoenen
160 euro vrijetijdsbudget per jaar

Jaar

Aangekomen
aantal personen

Vertrokken aantal
personen

2018

16

8

2019

12

12

2020

15

9

Voedselbank Oeze winkel

In 2009 werd een samenwerkingsverband afgesloten tussen de OCMW’s van Avelgem,
Spiere-Helkijn, Zwevegem en Food4all, voor de organisatie van een voedselbedeling aan kansarmen
uit de regio.
Na verloop van tijd groeide het verdeelpunt in Avelgem uit tot een meer zelfstandige sociale
kruidenier, met de naam Oeze Winkel. We kunnen rekenen op een groep van vijftien vrijwilligers die
de wekelijkse verdeling verzorgen. Daarnaast is er ook plaats voor een ontmoetingsmoment, waar
iedereen tijdens het wachten samen aan tafel kan zitten, met een potje koffie en een koekje.
Oeze Winkel krijgt goederen van VZW voedselbanken via Food4all en van plaatselijke handelaars.
Daarnaast is er wekelijks een grote levering verse producten van Food Act 13. Een regionaal
distributiecentrum voor voedseloverschotten, opgericht in 2018 door W13.
De gemeente betaalde in 2020 2.041 euro aan Food4all als deelname in de werkingskosten. De
gemeente leverde ook nog 166 euro bijdrage aan de voedselbank van Kuurne.
In 2020 bedroeg de bijdrage voor Food Act 13 1.122 euro.
Jaar

-

2020

2019

2018

Aantal pakketten

66

71

66

Volwassenen

91

96

90

Kinderen

90

92

86

Totaal aantal personen

181

188

176

Eerstelijnspsychologe

Sinds maart 2020 wordt er ook eerstelijnspsychologische hulp aangeboden aan personen die een
beroep doen op de diensten van het OCMW. Deze hulp is gratis.
Een eerstelijnspsycholoog staat in voor een kortdurend zorgaanbod van +/- vier sessies.
Er wordt eerst een kennismakingsgesprek ingepland om zicht te krijgen op de problemen die de
cliënt ervaart in zijn gezinssituatie, op het werk, op school …. Vervolgens wordt samen met de cliënt
beslist hoe het therapeutisch traject verder vorm zal krijgen.
In 2020 werden er zestien personen aangemeld door maatschappelijk werkers en de ZOHRAverantwoordelijke. In het totaal waren er ongeveer 74 contacten (intake, gesprekken en
adviesgesprek).
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De voornaamste klachten waren: ‘hoe omgaan met zorgen?’, ‘assertiever zijn’, ‘een positief
zelfbeeld ontwikkelen’, ‘rouwverwerking’, ‘emotieregulatie’ en ‘effect van COVID19 op het welzijn en
dagelijks functioneren’.
-

Eerstelijns juridische dienst

De gemeente organiseert iedere derde dinsdag van de maand van 16.30 tot 18.00 uur gratis juridisch
advies op afspraak. Het gratis juridisch advies is alleen toegankelijk voor cliënten van het OCMW die
worden doorverwezen via de maatschappelijk werkers.
Je kan er terecht voor vragen over echtscheidingsgeschillen, onderhoudsgeld, huurproblemen,
erfenisrecht, beslag op loon… Het gaat om een eerste advies en bijstand.
Indien nodig verwijst de jurist door naar gespecialiseerde diensten (advocaat, notaris, vakbond,
sociale of administratieve diensten…). Wanneer een gerechtelijke procedure noodzakelijk blijkt, zal de
jurist doorverwijzen naar een advocaat.
Ingevolge de coronacrisis werd het juridisch advies in 2020 hoofdzakelijk verstrekt via de telefoon.
In totaal gaf de jurist twintig juridische adviezen.
-

Activering en tewerkstelling

Tewerkstelling in het kader van art. 60§7 van de organieke wet;
2020

2019

2018

Kringloopwinkel

6

7

13

Ubuntu

4

3

3

T ‘alternatief

1

0

0

Woonzorghuis ter Meersch

2

2

4

Sint Jan Berchmans basisschool

1

2

1

WAAK

1

3

0

Gemeentediensten Avelgem

2

1

1

Sociaal huis Avelgem

1

2

1

Grijkoort

0

1

1

18

21

24

In 2020 werden zes van de achttien trajecten vroegtijdig stopgezet.
-

Wijk-werken
Nieuwe wijk-werkers

Wijk-werkers met oneindig recht

Totaal

2020

4

14

18

2019

6

17

23

2018

6

21

27

In 2020 moest er vaker ingezet worden op vrijwilligerswerk, opleiding, psychologische
ondersteuning… omdat een deeltijdse of voltijdse tewerkstelling en wijk-werken (nog) niet haalbaar is.
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RESIDENTIËLE ZORG
Woonzorghuis Ter Meersch
Woonzorghuis Ter Meersch is een (t)huis voor personen die niet langer thuis kunnen of willen leven.
Er zijn 69 woongelegenheden, waarvan drie voor kortverblijf. Woonzorghuis Ter Meersch staat open
voor valide, semi-valide, zwaar zorgbehoevende en bejaarden met dementie. De aangeboden hulpen zorgverlening richt zich tot de totale persoon, met respect voor wensen en verwachtingen van de
bewoner. Op die manier wordt een zo persoonlijk mogelijk verblijf aangeboden.
Er wordt voortdurend geïnvesteerd in nieuwe middelen ter optimalisatie van de werking in het
woonzorghuis. Verschillende projecten die in 2019 opgestart werden, kregen in 2020 vorm. Het
inzetten van spectralinks, de overstap naar de digitale VSB-facturatie, de upgrade van het infokanaal
op de tv’s, de overstap naar een nieuwe kapster en een andere bakkerij zijn er enkele voorbeelden
van. In 2020 werd ook de buitenverlichting rond het woonzorghuis aangepakt en werden zes
zitbanken aangekocht. Daarnaast werden een groentesnijder en snelkoeler aangekocht voor de
keuken.
Om het comfort van de bewoners te verhogen, kocht de directie een nieuw hooglaagbad aan. Voor
de kamers van de bewoners werden een aantal nieuwe tv-toestellen en inbouwfrigo’s aangekocht.
Tot slot investeerde het woonzorghuis in 2020 ook bijkomend in informaticamateriaal.
Het verder plannen en uitwerken van projecten, activiteiten en feestjes werd in maart abrupt
beëindigd door de coronapandemie. Plots moest de focus volledig verlegd worden naar een
coronaveilige woonzorg- en werkomgeving. Vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid werd het
woonzorghuis geleidelijk aan geïnformeerd en gevraagd om de werking aan te passen volgens de
opgelegde richtlijnen. Aan de hand van een draaiboek werden alle mogelijke scenario’s
uitgeschreven. Er werd extra materiaal in huis gehaald om enerzijds de uitgeschreven procedures te
kunnen waarmaken en anderzijds de bewoners en medewerkers te beschermen tegen het erg
besmettelijke virus. De medewerkers werden ingelicht van de te volgen procedures en ondersteund
op allerlei vlakken. Het coronateam kwam geregeld samen om de werking te evalueren en bij te
sturen volgens de steeds wijzigende richtlijnen van het Agentschap. Alle aanpassingen en
nieuwigheden werden telkens gecommuniceerd naar de bewoners, de familie, de medewerkers en
het bestuur.
De coronapandemie had ongetwijfeld een enorme impact op het reilen en het zeilen binnen en buiten
het woonzorghuis. Woonzorghuis Ter Meersch bleef gelukkig gespaard van een grote uitbraak. De
strijd tegen de onzichtbare vijand, SARS-CoV-2 genaamd, was op het einde van 2020 echter nog
niet gestreden. Op dat moment zaten we volop in de tweede coronagolf en keken we reikhalzend uit
naar de vaccinatiemomenten die ingepland stonden voor begin 2021.
De totale werkingsontvangsten bedroegen in 2020 4.165.313 euro. De belangrijkste bron van
inkomsten zijn de RIZIV-vergoedingen. In 2020 was dit goed voor 1.927.556 euro .
De dagprijs werd op 1 juni 2020 vastgesteld op 58,08 euro per dag.
Er wordt een korting toegekend aan bewoners die geen koelkast willen (0,30 euro per dag).
In 2020 werden er 26 nieuwe bewoners opgenomen in woonzorghuis Ter Meersch: 9 mannen en
17 vrouwen. De leeftijdsverdeling ziet er als volgt uit:
2018
Leeftijd

Man

2019

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

0

0

0

0

2020
Man

Vrouw

Vrouw
<60

0
0

60

0

0

Totaal

60 – 69

1

0

1

1

0

1

0

0

70 – 79

1

2

3

1

2

3

1

2

3

3

16

3

8

11

5

8

13

7

2

3

5

3

7

10

27

7

13

20

9

17

26

80 – 89

13
90 – 99

2
5
7
20

In 2020 zijn er 24 bewoners van het woonzorghuis overleden.
De leeftijd van de overledenen bedroeg:
2018
Leeftijd

Man

2019

Totaal

Man

Vrouw
<60

0

0

0
0

69

1

70 –

2

79

0

80 –

2

89

11

90 –

4

99

7

100 >

0

Totaal

Man

Vrouw

0

60 –

2020
Totaal

Vrouw
0

1

1

1

9

0
1

1

1

0
2

0

0

0
13

2

5

3
11

3

8
10

3

7
1

0

1

14

11
1

1

8

28

6

20

17

4

11

24

20

Gemiddelde leeftijd bij overlijden:
- 88 jaar, 11 maanden (2018)
- 90 jaar, 2 maanden (2019)
- 89 jaar, 6 maanden ( 2020)
Op 31.12.2020 zag de leeftijdsverdeling van de bewoners van het woonzorghuis er als volgt uit:
2018
Leeftijd

Man

Vrouw

Totaal

2019
Man

Vrouw

2020

Totaal

Man

Totaal

Vrouw
55 – 59

0

1

1

0

1

1

0

0

0

60 – 64

0

1

1

0

0

0

0

0

0

65 – 69

0

0

0

1

0

1

1

0

1

70 – 74

0

1

1

0

0

0

0

1

1

61

75 – 79

0

2

2

1

4

5

2

4

6

80 – 84

0

10

10

1

11

12

2

6

8

85 – 89

5

15

20

4

18

22

6

18

24

90 – 94

5

15

20

5

13

18

5

16

21

95 – 99

0

8

8

0

5

5

1

3

4

100-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

63

52

64

48

65

105
10

12

17

2018: De gemiddelde leeftijd bedroeg 88 jaar
2019: De gemiddelde leeftijd bedroeg 87 jaar en 5
2020: De gemiddelde leeftijd bedroeg 87 jaar en 10 maanden
De gemiddelde verblijfsduur bedroeg:
In 2018 : 2 jaar en 8 maanden
In 2019 : 2 jaar en 10 maanden
In 2020 : 2 jaar en 11 maanden
In 2020 vertrok één persoon naar een andere instelling.
Wachtlijstanalyse (31.12.2020)

-

Katz B/C/D-score

Katz O/A-score

Avelgemnaren

4

178

Niet-Avelgemnaren

3

34

Belangrijkste uitgaven

De totale werkingsuitgaven in het woonzorghuis bedroegen in 2020: 3.707.937 euro.
o

Personeelskost

De belangrijkste uitgave is de personeelskost. De totale personeelskost bedroeg in 2020:
3.277.484 euro (80,7% van de totale werkingsuitgaven).
Evolutie van de personeelskost voorbije jaren:
- 2020: 3.277.484 euro
- 2019: 2.949.818 euro
- 2018: 2.874.067 euro
o

Goederen en diensten

De totale kostprijs aan goederen en diensten bedroeg 779.095 euro in 2020.
Evolutie van de kosten goederen en diensten de voorbije jaren:
- 2020: 779.095 euro
- 2019: 757.799 euro
- 2018: 743.235 euro
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In het onderdeel goederen en diensten zijn de belangrijkste uitgaven :
-

De aankoop van maaltijden voor een bedrag van 199.090 euro
Elektriciteit gebouwen voor een bedrag van 30.696 euro
Verwarming gebouwen voor een bedrag van 21.695 euro
Aankoop incontinentiemateriaal voor een bedrag van 22.701 euro
Was linnen en arbeidskledij voor een bedrag van 38.445 euro

Gemeentelijke assistentiewoningen
De site van woonzorghuis Ter Meersch telt 40 assistentiewoningen, waarvan 22 in
residentie Steenhuuse en 18 in residentie Scheldezicht.
Sinds 2015 zijn er renovatiewerken aan de gang in residentie Steenhuuse. In 2020 werd de
elektrische verwarming vervangen en werd de lift deels vernieuwd. In residentie Scheldezicht werd de
toegang vernieuwd.
-

Belangrijkste ontvangsten

De belangrijkste bron van inkomsten in de assistentiewoningen is de dagprijs die door de residenten
betaald wordt.
-

Dagprijs residenten

In 2020 bedroeg de verblijfskost per dag 21,68 euro (vanaf 1 juni 2020) en de dienstverlening
1,61 euro per dag per bewoner wat een ontvangst van 338.471 euro opleverde.
-

Overzicht van het profiel van de residenten.

De gemiddelde leeftijd bij opname is 76 jaar, 7 maanden.
In 2020 werden zes nieuwe bewoners opgenomen in de assistentiewoningen. Op 31.12.2020 zag de
leeftijdsverdeling van de bewoners uit de residenties er als volgt uit:
2018
Leeftijd

Man

Vrouw

Totaal

2019
Man

Vrouw

2020

Totaal

Man

Totaal

Vrouw
55 – 59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 – 64

1

0

1

1

0

1

1

0

1

65 – 69

0

2

2

0

1

1

1

2

3

70 – 74

3

3

6

3

4

7

2

4

6

75 – 79

0

6

6

1

5

6

2

2

4

80 – 84

3

10

13

1

8

9

1

10

11

85 – 89

4

10

14

5

13

18

5

12

17

90 – 94

1

2

3

1

1

2

1

1

2

95 – 99

0

0

0

0

1

1

1

1

2

45

45

De gemiddelde leeftijd bedraagt 82 jaar, 6 maanden.
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46

-

––
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