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Gemeenteraadszitting van maart 2014
Bestuur
Het verslag van de zitting van 27 januari 2014 werd unaniem goedgekeurd.
Financiën
De raad heeft unaniem een gunstig advies gegeven op de door de gouverneur voorgestelde
afrekening van de te ontvangen bijdrage 39.371,08 euro voor de definitieve afrekening van
de forfaitaire kosten van de brandweer voor de jaren 2006 tot en met 2010.
De raad heeft met 15 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 beslist voor de aanslagjaren
2015 tot en met 2018 een jaarlijkse gemeentebelasting te heffen op tweede verblijven gelegen op het grondgebied van Avelgem. Het bedrag van deze belasting werd forfaitair vastgesteld op 800 euro per jaar en per tweede verblijf.
Stedenbouw en huisvesting
De raad heeft met 15 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 beslist het ontwerp van RUP nr.
6-1 ‘Ter Muncken’, zoals opgemaakt door de Intercommunale Leiedal, voorlopig vast te stellen. Dit plangebied wordt begrensd door de Etienne Balcaenstraat, de Doorniksesteenweg, de
Vredestraat en de Rijtgracht. De volgende stap in de procedure is het uitschrijven van een
openbaar onderzoek voor een termijn van 60 dagen.
Mobiliteit
De aanbesteding en de gunning van de werken voor de bouw van een jaagpadbrug te Avelgem, gaf aanleiding tot een prijsverhoging. Voor deze prijsverhoging zijn de 3 partijen overeengekomen hun aandeel in de kosten te verhogen. Daartoe werd een addendum aan de
oorspronkelijke overeenkomst opgesteld. Deze aanvulling werd goedgekeurd door de raad
met 17stemmen voor van de leden van de fracties CD&V, sp.a en gemeentebelangen en 2
onthoudingen van de leden van de fractie N-VA.
Patrimonium
De raad heeft de akte, houdende vernieuwing van de vestiging van een recht van opstal op
de parking aan het Gemeenschapsonderwijs, af te sluiten tussen het Gemeenschapsonderwijs (grondeigenaar) en de gemeente Avelgem (opstalhouder) met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
De raad heeft unaniem de akten verdeling en verkoop, betreffende het project ‘Gildenhuis
Outrijve’, (grond + nieuwbouwwoningen) gelegen Doorniksesteenweg te Avelgem (Outrijve),
goedgekeurd.
Jeugd en, cultuur
De raad heeft met eenparigheid van stemmen het herwerkt reglement, aangaande het toekennen van een investeringstoelage aan de erkende Avelgemse jeugdverenigingen, goedgekeurd.
Sport
De raad keurde de jaarrekening 2013, het jaarverslag 2013 en de evaluatie van de interlokale vereniging Burensportdienst met eenparigheid van stemmen goed.

Gemeente Avelgem | Kortrijkstraat 8 | B-8580 Avelgem
T 056 65 30 30 | F 056 65 30 39 | www.avelgem.be | rek nr 091-0002077-69

