VERSLAG
Gemeenteraad, zitting van maandag 23 mei 2022
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:

Stijn Decraene voorzitter
gemeenteraad;
Lut Deseyn
burgemeester;
Tom Beunens,
Jules Lampole,
Annicq Verschuere,
Caroline Valck,
Sandra Platteau, Koen Van Steenbrugge, Koen Byls, Bram Van den Bunder,
Liesje Cartreul,
Paul Decoster,
Stefanie Christiaens,
Michael Delbeke,
Kenneth Hennion, Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens, Conny Rogie,
Dirk Lottin, Eva Deflo gemeenteraadsleden;
David Claus
algemeen directeur
Pascal Pauwelsgemeenteraadslid

Onder voorzitterschap van Stijn Decraene wordt de zitting geopend onmiddellijk aansluitend aan de
raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2022.
Openbare zitting
Bestuur
1.

Goedkeuring verslag - Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

De raad,
BESLIST eenparig
de notulen en het zittingsverslag van de zitting van 25 april 2022 goed te keuren.
2.

Intergemeentelijke samenwerkingen - Aanduiden kandidaat-bestuurder met raadgevende
stem voor de raad van bestuur van Psilon - goedkeuring

De raad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 waarbij mevrouw Trees Vandeputte werd
voorgedragen als kandidaat bestuurder met raadgevende stem voor de raad van bestuur van de
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer (Psilon) vanaf 2023;
Gelet op het ontslag van mevrouw Trees Vandeputte als raadslid waarvan de gemeenteraad in de
zitting van 22 februari 2021 akte nam;
Overwegende dat hierdoor een nieuwe kandidaat-bestuurder met raadgevende stem moet
voorgedragen worden;
Gelet op de kandidaatsteling van de heer Koen Byls als kandidaat bestuurder met raadgevende stem;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – Volgende afgevaardigde voor te dragen voor de raad van bestuur van Psilon vanaf 2023:
 De heer Koen Byls, raadslid, koenbyls@hotmail.com, als bestuurder met raadgevende stem.
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Art.2 – Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan Psilon te bezorgen.
3.

Intergemeentelijke samenwerkingen - Agenda algemene vergadering Psilon - goedkeuring

De raad,
Gelet op de e-mail d.d. 13 april 2022 van Psilon, waarbij de agenda van de algemene vergadering van
15 juni 2022 wordt toegestuurd;
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van Psilon vertegenwoordigd is door 1
afgevaardigde;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 waarbij mevrouw Emmi Hanssens werd
aangeduid als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Psilon;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 - De agenda van de algemene vergadering van 15 juni 2022 van Psilon goed te keuren:
1. Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2021:
1.1. Verslag van de raad van bestuur
1.2. Verslag van de commissaris
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2021
3. Kwijting van bestuurders en commissaris
4. Vaststelling vervanging bestuurders (voorgedragen door GR Avelgem, Harelbeke, Waregem,
Wevelgem, Wervik en Roeselare)
Art.2 – Volgende afgevaardigde te herbevestigen:
 Mevrouw Emmi Hanssens, raadslid, als effectief vertegenwoordiger
Art.3 - De gemeentelijk afgevaardigde op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op het standpunt
van de gemeenteraad.
Art.4 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan Psilon toe te sturen.
4.

Sociale Huisvestingsmaatschappijen - Voordracht kandidaat-bestuurder Eigen Haard goedkeuring

De raad,
Overwegende dat de gemeente Avelgem in de raad van bestuur van Eigen Haard vertegenwoordigd
kan zijn door 1 bestuurder;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 waarbij de heer Annicq Verschuere werd
voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van Eigen Haard voor de jaren
2022, 2023 en 2024;
Gelet op de aanstelling van mevrouw Sandra Platteau als voorzitter van het bijzonder comité voor de
sociale dienst in de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 mei 2020;
Overwegende dat de gemeente Avelgem daarom mevrouw Sandra Platteau wil voordragen als
kandidaat-bestuurder in de plaats van de heer Annicq Verschuere;
Gelet op de kandidaatstelling voor de raad van bestuur van Eigen Haard voor de jaren 2022, 2023 en
2024 van:
 Mevrouw Sandra Platteau, schepen en voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst, als
kandidaat-bestuurder;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
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Art.1 – Volgende afgevaardigde voor te dragen in de raad van bestuur van Eigen Haard voor de jaren
2022, 2023 en 2024:
 Mevrouw Sandra Platteau, schepen en voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst,
sandra.platteau@avelgem.be, als kandidaat-bestuurder.
Art.2 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan Eigen Haard toe te sturen.

Interne zaken
5.

Financiën - Jaarrekening 2021 – goedkeuring van het deel van het beleidsrapport zoals
vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn

De raad,
Gelet op artikel 260 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus
van de lokale besturen;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleidsen beheerscyclus van de lokale besturen;
Gelet op het ontwerp van jaarrekening, dat als volgt sluit:
I. Exploitatiesaldo
2.892.665
A. Ontvangsten
18.655.306
B.Uitgaven
15.762.640
I. Investeringssaldo
A.Ontvangsten
B.Uitgaven

-1.248.370
783.249
2.031.618

IV. Financieringssaldo
A.Ontvangsten
B.Uitgaven

-584.471
181.507
765.978

V.. Budgettair resultaat boekjaar
1.059.824
VI. Gecumuleerde budgettair resultaat vorig boekjaar
14.421.397
VII. Gecumuleerde budgettair resultaat
15.481.221
VIII. Onbeschikbare gelden (toestand op 31 december)
656.386
IX. Beschikbaar budgettair resultaat
14.824.836
Gelet op de balans op 31 december 2021, die er als volgt uitziet: activa = passiva: 62.833.495 euro;
Gelet op de staat van opbrengsten en kosten:
A. Operationeel overschot
950.518
B. Financieel overschot
1.402.411
Gelet op de toelichting, gevoegd bij de jaarrekening;
Overwegende dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk stemt over zijn deel
van het beleidsrapport en dat nadat de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld
werd door de raad voor maatschappelijk welzijn heeft goedgekeurd, het beleidsrapport in zijn geheel
geacht wordt definitief te zijn vastgesteld;
Overwegende dat de jaarrekening moet worden vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op
het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft;
Gelet op de vaststelling van haar deel van de jaarrekening 2021 door de OCMW-raad van 23 mei 2022;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
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BESLIST eenparig
Art.1 – Het deel van de jaarrekening 2021 zoals vastgesteld werd door de raad voor maatschappelijk
welzijn goed te keuren.
6.

Financiën - Jaarrekening 2021 – vaststelling van het deel van het beleidsrapport van de
gemeente

De raad,
Gelet op artikel 260 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus
van de lokale besturen;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleidsen beheerscyclus van de lokale besturen;
Gelet op het ontwerp van jaarrekening, dat als volgt sluit:
I. Exploitatiesaldo
2.892.665
A. Ontvangsten
18.655.306
B.Uitgaven
15.762.640
I. Investeringssaldo
A.Ontvangsten
B.Uitgaven

-584.471
181.507
765.978

IV. Financieringssaldo
A.Ontvangsten
B.Uitgaven

-584.471
181.507
765.978

V.. Budgettair resultaat boekjaar
1.059.824
VI. Gecumuleerde budgettair resultaat vorig boekjaar
14.421.397
VII. Gecumuleerde budgettair resultaat
15.481.221
VIII. Onbeschikbare gelden (toestand op 31 december)
656.386
IX. Beschikbaar budgettair resultaat
14.824.836
Gelet op de balans op 31 december 2021, die er als volgt uitziet: activa = passiva: 62.833.495 euro;
Gelet op de staat van opbrengsten en kosten:
A. Operationeel overschot
950.518
B. Financieel overschot
1.402.411
Gelet op de toelichting, gevoegd bij de jaarrekening;
Overwegende dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk stemt over zijn deel
van het beleidsrapport en dat nadat de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld
werd door de raad voor maatschappelijk welzijn heeft goedgekeurd, het beleidsrapport in zijn geheel
geacht wordt definitief te zijn vastgesteld;
Overwegende dat de jaarrekening moet worden vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op
het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft;
Gelet op de rapportage van de financieel directeur overeenkomstig artikel 177 van het decreet Lokaal
Bestuur;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
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Art.1 - De jaarrekening met de beleidsevaluatie en de financiële nota, dienstjaar 2021, voor wat betreft
het deel van de gemeente Avelgem vast te stellen.
Art.2 - Kennis te nemen van de toelichting bij de jaarrekening.
Art.3 – Kennis te nemen van de rapportage van de financieel directeur overeenkomstig artikel 177 van
het decreet Lokaal Bestuur.
Art.4 – Deze jaarrekening digitaal te rapporteren aan de toezichthoudende overheid.

Publieke ruimte
7.

Mobiliteit - Definitieve vaststelling beleidskader trage wegen - goedkeuring

De raad,
Gelet op het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;
Gelet op de voorlopige vaststelling van de beleidsvisie trage wegen door de gemeenteraad op 20
december 2021;
Gelet op de goedkeuring van het participatietraject horende bij de voorlopige vaststelling van de
beleidsvisie trage wegen door de gemeenteraad op 20 december 2021;
Gelet op het beleidskader trage wegen;
Overwegende dat het beleidskader trage wegen past binnen de verfijning van de doelstellingen en
principes voor beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentelijke
wegen zoals vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019;
Overwegende dat het beleidskader trage wegen het participatietraject heeft doorlopen;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – Het beleidskader trage wegen definitief vast te stellen.
8.

Patrimonium - Definitieve aanvaarding straatnaamgeving weg langs kanaal BossuitKortrijk "KETSERWEG" - goedkeuring

De raad,
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van namen van openbare wegen en pleinen
en zijn wijzigingen;
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand;
Overwegende dat de weg langs het kanaal Bossuit-Kortrijk tussen de Doorniksesteenweg en de grens
met de gemeente Zwevegem momenteel nog geen officiële straatnaam heeft;
Overwegende dat het noodzakelijk is om ook aan dit stuk weg een straatnaam toe te kennen in functie
van een vlotte traceerbaarheid en bereikbaarheid voor bijvoorbeeld de hulpdiensten en andere
instanties;
Gelet op de memo van 12 september 2021 van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Avelgem
(GOKA);
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 oktober 2021 houdende
vaststellen noodzaak straatnaamgeving weg langs kanaal Bossuit-Kortrijk;
Gelet op het advies van 18 oktober 2021 van het Bib- en Cultuurforum waarbij de straatnaam
“KETSERWEG” wordt voorgesteld;
Gelet op de motivatie van GOKA i.v.m. deze straatnaam, zijnde “Boottrekkers werden in onze streek
“Ketsers” genoemd. De Ketsers trokken zelf de boten langs het kanaal Bossuit-Kortrijk en dit al dan
niet met extra hulp van dieren als ossen, ezels en paarden. Er liggen nog altijd “ketsers” begraven op
de oude begraafplaats rond de kunstkerk van Bossuit. Enkele bekende families van ketsers te Bossuit
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waren de Delrues, de Delobelles en de Brunins. Het beroep werd veelal doorgegeven van vader op
zoon.”;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 februari 2022
houdende voorstel van voorlopige naam voor de weg langs het kanaal Bossuit-Kortrijk, nl.
KETSERWEG;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 maart 2022 houdende voorlopige aanvaarding
straatnaamgeving weg langs kanaal Bossuit-Kortrijk, nl. KETSERWEG;
Overwegende dat een openbaar onderzoek gehouden werd van 21 maart 2022 tot en met 20 april
2022 en dat geen opmerkingen en bezwaren werden ingediend;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – Volgende straatnaam definitief te aanvaarden voor de weg langs het kanaal Bossuit-Kortrijk:
KETSERWEG.
9.

Patrimonium - Definitieve aanvaarding straatnaamgeving verkaveling site Leopoldstraat
"KLOOSTERHOF" - goedkeuring

De raad,
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van namen van openbare wegen en pleinen
en zijn wijzigingen;
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 oktober 2021
houdende het afleveren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor wonen
met wegenis- en omgevingswerken;
Overwegende dat dit dossier ook het verbreden van voetweg 74 omvat;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 september 2021 houdende goedkeuring
ontwerpdossier verbreden voetweg 74 in verkaveling schoolsite Leopoldstraat;
Overwegende dat de nieuwe bebouwing in deze verkaveling in grote mate een toegang heeft via de
verbrede voetweg 74;
Overwegende dat de voetweg 74 nog geen officiële straatnaam heeft;
Overwegende dat het noodzakelijk is om ook aan dit stuk weg een straatnaam toe te kennen in functie
van een vlotte traceerbaarheid en bereikbaarheid voor bijvoorbeeld de hulpdiensten en andere
instanties;
Gelet op de memo van 9 november 2021 van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Avelgem
(GOKA);
Gelet op zijn beslissing van 30 november 2021 houdende vaststellen noodzaak straatnaamgeving
verkaveling site Leopoldstraat;
Gelet op het advies van 3 januari 2022 van het Bib- en Cultuurforum waarbij de straatnamen
“KLOOSTERSTRAAT” of “KLOOSTERHOF” worden voorgesteld;
Gelet op de motivatie van GOKA i.v.m. deze straatnamen, zijnde voor “KLOOSTERSTRAAT”: “Een
logische, heldere en heel relevante naam. In de gemeente wordt deze naam al heel lang
gemeenzaam gebruikt en er zijn o.i. ook geen historische tegenargumenten. Het gaat om een heel
brede doorgang, de benaming «straat» waard en sinds mensenheugenis was er een vrouwenklooster
gevestigd. Te Avelgem en voor iedereen die er school liep, nog altijd de bekendste aanduiding!”
en voor “KLOOSTERHOF”: “Naar analogie met Kloosterstraat, met dit verschil dat de site tussen
Leopoldstraat en Doorniksesteenweg enkel grote en heel oude tuinen bevatte, a.h.w. een groene long
avant-la-lettre in het centrum van Avelgem”;
Overwegende dat in de nieuwe verkaveling een aantal gebouwen worden voorzien rond een semipubliek groen plein, waardoor het achtervoegsel “HOF” meer op zijn plaats is;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 februari 2022
houdende voorstel van voorlopige naam voor de verkaveling site Leopoldstraat, nl. KLOOSTERHOF;
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Overwegende dat een openbaar onderzoek gehouden werd van 21 maart 2022 tot en met 20 april
2022 en dat geen opmerkingen en bezwaren werden ingediend;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – Volgende straatnaam definitief te aanvaarden voor de verkaveling site Leopoldstraat:
KLOOSTERHOF.
Cfr. het huishoudelijk reglement kunnen raadsleden na afhandeling van de agenda van de openbare
vergadering van de gemeente- en OCMW-raad mededelingen doen of vragen stellen over
gemeentelijke aangelegenheden die niet op de agenda staan. Deze mededelingen, mondelinge
vragen en antwoorden zijn raadpleegbaar in het zittingsverslag.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.59 uur.
Aldus goedgekeurd in zitting van 27 juni 2022.
Namens de raad,
de algemeen directeur dd.
Christine Debeurme

de voorzitter
Stijn Decraene
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