A V E L G E M

Gemeenteraadszitting van 29 september 2014
Bestuur
De raad heeft het verslag van de zitting van 25 augustus 2014 unaniem goedgekeurd.
Financiën
De raad heeft het investeringsdossier, voorgelegd door het kerkbestuur Sint-Martinus, voor
renovatiewerken aan de Sint-Martinuskerk en de toekenning van een gemeentelijke toelage
goedgekeurd met 13 stemmen voor van de leden van de fracties CD&V en sp.a, met 2
stemmen tegen van de leden van de fractie N-VA en 4 onthoudingen van leden van de fractie
gemeentebelangen.
De raad heeft de budgetwijziging nr. 1 van het dienstjaar 2014 goedgekeurd met 14 stemmen voor van de leden van de fracties CD&V, sp.a en N-VA en 4 onthoudingen van de leden
van de fractie gemeentebelangen.
De raad heeft kennis genomen van de tijdelijke verlenging, zijnde tot eind september 2015,
van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten tussen FRGE (Fonds ter Reductie van de
Globale Energiekost) en het Welzijnsconsortium, inzake het toekennen van leningen voor
energiebesparende investeringen.
Patrimonium
De raad heeft de samenwerkingsovereenkomst, af te sluiten tussen de gemeente Avelgem
en de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, unaniem goedgekeurd.
Het voorwerp van de overeenkomst is enerzijds de heraanleg van de Yzerwegstraat, de aanpalende parking en de Stationsstraat door de gemeente Avelgem en anderzijds de aanleg
van een nieuw autobusstation in de voormalige stationsomgeving door De Lijn.
Aansluitend heeft de raad met eenparigheid van stemmen het bestek en de kostenraming
ten bedrage van 100.000 euro, goedgekeurd met het oog op de aanstelling van een ontwerper voor de studie en de opvolging van voormelde werken.
Jeugd en Cultuur
De raad heeft met eenparigheid van stemmen het addendum 1, aan de overeenkomst tussen
de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Avelgem, goedgekeurd, betreffende het opnemen van de documentaire erfgoedcollectie Georges Martyn in het Provinciaal Bibliotheeksysteem.
Milieu
De N-VA-fractie wenst te vernemen of de gemeente Avelgem voldoende is voorbereid op het
verbod - vanaf 1 januari 2015 - op het gebruik van sproeistoffen voor het verdelgen van
onkruid en grassen op openbare domeinen en formuleerde daartoe een aantal vragen, waarop door de schepen van milieu ten gronde geantwoord werd.
Brandweer
Ingevolge de vacature van 1 betrekking van korporaal bij de vrijwillige brandweer, heeft 1
brandweerman, die voldoet aan de gestelde bevorderingsvoorwaarden, zich kandidaat gesteld. Deze kandidaat werd met eenparigheid van stemmen bevorderd tot korporaal met
ingang van 1 oktober 2014.
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