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Gemeenteraadszitting 27 mei 2013
Bestuur
Het verslag van de voorgaande zitting werd unaniem goedgekeurd.
De raad heeft met eenparigheid van stemmen, uit zijn midden, een afgevaardigde aangeduid
voor de periode 2013-2018, om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene
vergaderingen van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
Financiën
De raad heeft kennis genomen van de budgetwijziging nr. 1/2013 van de kerkfabriek O.L.V.Geboorte Waarmaarde.
De raad heeft zich principieel akkoord verklaard om de samenaankoop van elektriciteit en
gas, zoals dit in 2011 werd georganiseerd door de Intercommunale Leiedal, samen 8 steden
en gemeenten, in 2013 vroeger dan gepland te herhalen.
ICT
De raad heeft de aankoop en installatie van een upgrade van de huidige telefooncentrale
unaniem goedgekeurd. De kostprijs wordt geraamd op 8.700 euro.
Patrimonium
Het openbaar onderzoek dat door het college van burgemeester en schepenen werd
uitgeschreven voor het afschaffen en het verleggen van een deel van de buurtweg nr. 4,
gelegen Varent te Avelgem (KERKHOVE), gaf geen aanleiding tot bezwaren. De raad heeft
unaniem beslist dit voorstel voor goedkeuring aan de bestendige deputatie van de provincie
West-Vlaanderen voor te leggen.
De raad heeft de uitvoering van een aantal herstellings- en verbeteringswerken aan het
gemeenschapscentrum Spikkerelle, die binnen de 10-jarige aansprakelijkheid vallen en
waarvan de kostprijs geraamd wordt op 8.900 euro, unaniem goedgekeurd.
Openbare werken
De raad heeft akte genomen van de beslissing dd. 6 mei 2013 van het college van
burgemeester en schepenen, houdende opdracht aan een deskundige aannemer voor
dringend herstel van een breuk in de riolering en het verzakt wegdekgedeelte in de
Stationsstraat. De kostprijs werd geraamd op 3.230 euro.
Sport
De begrotingswijziging nr. 1/2013 van de vzw Sportbeheer Avelgem werd unaniem
goedgekeurd.
Mobiliteit
De raad heeft met eenparigheid van stemmen beslist om, net zoals in de vorige legislatuur,
een gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) op te richten. Deze commissie behandelt
alles wat betrekking heeft op het mobiliteitsplan en alle projecten die uitvoering geven aan
het duurzame lokale mobiliteitsbeleid.
Stedenbouw en huisvesting
De raad stemde unaniem in met de door het college voorgestelde samenstelling van de
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro); zijnde als volgt:
A.
Deskundigen inzake ruimtelijke ordening:
• 1 voorzitter-deskundige:
mevrouw Terryn Liesbeth;
• 2 deskundigen (met plaatsvervanger):
de heer Callens Luc en de heer Desmet Johan (plaatsvervanger),
de heer Hautekiet Pol en de heer Kerckhove Steve (plaatsvervanger);
B.
Maatschappelijke geledingen:
• 1 vertegenwoordiger (met plaatsvervanger) van de handelaars en/of
middenstand:
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C.

de heer Taelman Dave en mevrouw Van LeynseeleTattiana
(plaatsvervanger);
• 1 vertegenwoordiger (met plaatsvervanger) van de landbouwers:
de heer Maes Jan en mevrouw Desmet Ann-Sophie (plaatsvervanger);
• 1 vertegenwoordiger (met plaatsvervanger) van de werkgevers:
de heer Bossuyt Jan en mevrouw Veerle De Mey (plaatsvervanger);
• 2 vertegenwoordigers (met plaatsvervangers) van de werknemers:
mevrouw Herman Mia en de heer Baert Luc (plaatsvervanger),
mevrouw Verhaeghe Shirley en de heer Locquet Johan
(plaatsvervanger);
• 1 vertegenwoordiger (met plaatsvervanger) van de natuurverenigingen:
de heer De Clercq Bart en mevrouw Rombaut Stephanie
(plaatsvervanger).
Vaste secretaris:
• 1 secretaris (niet stemgerechtigd):
de heer Monteyne Wim, gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.
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