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Gemeenteraadszitting van 22 december 2014
Bestuur
De raad keurde het verslag van de zitting van 24 november 2014 unaniem goed.
Samenstelling gemeenteraad
De raad heeft kennis genomen van de eedaflegging van mevrouw Lutgart Deseyn als schepen,
in uitvoering van zijn beslissing van 2 januari 2013 en van de mededeling van de herverdeling
van de functionele bevoegdheden tussen de leden van het nieuw samengestelde college van
burgemeester en schepenen met ingang van 1 januari 2015.
Gemeentelijke vertegenwoordiging:
De raad heeft unaniem beslist vanaf 1 januari 2015
- mevrouw Lutgart Deseyn, schepen, aan te duiden als nieuwe gemeentelijke vertegenwoordiger in het Provinciaal Comité van De Watergroep en in het Regionaal Bestuurscomité (Oost) van Gaselwest, ter vervanging van uittredend schepen André Gaston
Degroote;
- de heer Koen Van Steenbrugge, schepen, aan te duiden als nieuwe gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen,
ter vervanging van uittredend schepen André Gaston Degroote;
- mevrouw Lieve Kindts, raadslid, aan te duiden als nieuwe plaatsvervangende vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de cvba De Leie, en haar ook voor te
dragen als kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur van de cvba De Leie, ter vervanging van uittredend ocmw-raadslid Ghislaine Verhiest;
- mevrouw Marleen Declercq, raadslid, aan te duiden als nieuwe gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van het PWA Avelgem-Spiere-Helkijn, ter
vervanging van raadslid Lutgart Deseyn.
Financiën:
De raad heeft met 17 stemmen voor en 4 onthoudingen van de leden van de fractie gemeentebelangen, de aanpassing van de meerjarenplanning 2014-2019 en het budget 2015 goedgekeurd.
Patrimonium:
De raad heeft unaniem beslist de akte van verkoop, door de gemeente aan nv Dewaele Bouwbedrijven, van bebouwde grondpercelen gelegen aan de Onze-Lieve-Vrouwstraat te Avelgem
(Waarmaarde) met een totale oppervlakte van 17a 13ca 60/100sten voor de som van 115 euro/m2, goed te keuren.
Sociale Zaken:
De raad heeft unaniem beslist het lidmaatschap aan de vzw Welzijnsconsortium Zuid-WestVlaanderen, in afwachting van de formele vereffening van deze vzw, op te zeggen met ingang
van 1 januari 2015.
De raad heeft unaniem beslist het OCMW Kortrijk voor te dragen als Lokale Entiteit voor het
FRGE voor de gemeente Avelgem met ingang vanaf 1 februari 2015.
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Jeugd en Cultuur:
Het aangepast huishoudelijk- en tariefreglement voor de gemeentelijke ontmoetingscentra en
het gemeenschapscentrum, werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Dit reglement
treedt in werking op 1 januari 2015.
Sport:
De raad keurde unaniem het bestek goed, voor de vervanging van alle bestaande verlichting in
sportzaal 1, waarvoor de kosten geraamd werden op 33.437,14 euro. De opdracht zal gegund
worden bij wijze van onderhandelingsprocedure.
Het herwerkte huishoudelijk reglement, van toepassing op alle gemeentelijke sportaccommodaties, werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Dit reglement treedt in werking op
1 januari 2015.
Brandweer:
Aangezien de organisatie van de brandweer per 1 januari 2015 volledig overgaat van een gemeentelijke organisatie naar een zonaal systeem, heeft de raad unaniem beslist de kazerne,
gelegen Oudenaardsesteenweg 50, exclusief de autowerkplaats, in gebruik te geven aan de
hulpverleningszone Fluvia, alsmede het rollend materiaal en het operationeel personeel over
te dragen aan de hulpverleningszone Fluvia.
Aangezien de stagiair-brandweervrijwilliger, in dienst vanaf 1 januari 2014, zijn opleiding inmiddels heeft voltooid, doch dat de administratieve afhandeling bij de Brandweerschool nog
niet is afgerond, heeft de raad, op voorstel van de officier-dienstchef , unaniem beslist de stagetermijn vanaf 1 januari 2015, voor een periode van 6 maanden, te verlengen.
De raad heeft met eenparigheid van stemmen beslist eervol ontslag te verlenen aan de korpsgeneesheer van de vrijwillige brandweer Avelgem op 31 december 2014 en hem te machtigen
de eretitel van zijn graad te dragen vanaf 1 januari 2015.
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