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Gemeenteraadszitting 29 april 2013
Bestuur
Het verslag van de voorgaande zitting werd unaniem goedgekeurd.
De raad heeft kennis genomen van het gemeentelijk verslag over het werkjaar 2012.
In toepassing van artikel 40 van het gemeentedecreet heeft de raad met eenparigheid van
stemmen een huishoudelijk reglement voor de werking van de gemeenteraad goedgekeurd.
De raad heeft unaniem beslist volgende personen aan te duiden om de gemeente te
vertegenwoordigen voor de periode 2013-2018:
•
Mevrouw Sandra Platteau, raadslid, als effectief vertegenwoordiger, en mevrouw
SeverineVandamme, raadslid, als plaatsvervanger, voor alle algemene vergaderingen
van IMOG;
•
de heer AnnicqVerschuere, schepen, als effectief vertegenwoordiger en de heer Tom
Beunens, schepen, als plaatsvervanger, voor alle algemene vergaderingen van de
West-Vlaamse intercommnunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem;
•
Mevrouw SeverineVandamme, raadslid, als effectief vertegenwoordiger, en mevrouw
Sandra Platteau, raadslid, als plaatsvervanger, voor alle algemene vergaderingen
van Leiedal.
Financiën
De raad heeft akte genomen van de rapportage opgelegd door het gemeentedecreet.
De begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening van het dienstjaar 2012 werden
met eenparigheid van stemmen vastgesteld.
De dienstjaarrekeningen 2012 van de kerkbesturen Sint-Martinus Avelgem, SintAmandusKerkhove, Sint-Petrus Outrijve en O.-L.-V.-Geboorte Waarmaarde werden gunstig
geadviseerd met 14 stemmen voor van de leden van de fracties CD&V en sp.a en met 6
onthoudingen van de leden van de fracties Gemeentebelangen en N-VA.
De budgetwijziging nr. 1 van het dienstjaar 2013 werd unaniem goedgekeurd.
Milieu
De hervaststelling van het reglement voor betoelaging van duurzaam energieverbruik van
toepassing met ingang van 1 juli 2013, werd unaniem goedgekeurd.
Mobiliteit
De raad heeft met eenparigheid van stemmen een aanvullend gemeentelijk reglement op de
politie van het wegverkeer goedgekeurd voor het invoeren van parkeerverbod ter hoogte van
de Meersstraat 5-5A-5B-7 en voor het inrichten van een parkeerplaats voor personen met
een handicap ter hoogte van de Driesstraat 22.
Patrimonium
De raad heeft het bestek voor het vervangen van verouderde gasconvectoren in de lokalen
van de tekenschool (stationsgebouw) met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. De
kostprijs hiervoor werd geraamd op 15.730 euro.Het college werd gelast de opdracht te
gunnen via de onderhandelingsprocedure.
De raad heeft met eenparigheid van stemmen beslist om het contract recht van opstal,
goedgekeurddoor de gemeenteraad in juni 2010 en afgesloten tussen de gemeente Avelgem,
Vlabo vzw en T.Palm-Elbo nv, voor het bouwen van koopwoningen en –appartementen op de
grond van het voormalig Gildenhuis in Outrijve, te verlengen met een periode van 6
maanden, dit is tot uiterlijk 27 december 2013.
De raad heeft unaniem beslist de procedure op te starten voor het afschaffen en verleggen
van een deel van de buurtweg nr. 4, gelegen Varentstraat te Avelgem (KERKHOVE). Het
betreft het gedeelte dat nog op de Atlas van de Buurtwegen terug te vinden is, doch dat ter
plaatse sinds jaren niet meer aan te treffen is. Hetcollege werd gelast met uitschrijven van
een openbaar onderzoek.
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Openbare werken
De raad heeft het bestek voor de aankoop van een kleine klepelmaaier unaniem
goedgekeurd. De kostprijs werd geraamd op 3.600 euro en het college werd gelast de
opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure.
Sociale zaken
De raad heeft het herwerkt huishoudelijk reglement van de gemeentelijk raad voor
internationale solidariteit(GRIS) en van de gemeentelijke raad voor lokaal overleg
kinderopvang (LOK) met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
De opheffing van het toelagereglement voor aanpassing en/of renovatie van de woning tot
een levensloopbestendige woning, met ingang van 1 juli 2013, werd goedgekeurd met 18
stemmen voor van de leden van de fracties CD&V, sp.a en Gemeentebelangen en met 2
stemmen tegen van de leden van de fractie N-VA.
Sport
De raad heeft kennis genomen van het besluit dd. 16 april 2013 van de algemene
vergadering van vzw Sportbeheer Avelgem inzake de ontbinding van de vereniging op 31
december 2013.
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