VERSLAG
Gemeenteraad, zitting van maandag 25 april 2022
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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, Pascal Pauwels,
Conny Rogie, Dirk Lottin, Eva Deflo
gemeenteraadsleden;
David Claus
algemeen directeur
Tom Beunens gemeenteraadslid
verontschuldigd
voor
11.
,
12.
(Belangenconflict)

Afwezig:
Onder voorzitterschap van Stijn Decraene wordt de zitting geopend om 19.30 uur.
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 14 maart 2022 goed te keuren.
2.

Kerkfabrieken - Dienstjaarrekening 2021 van het kerkbestuur O.L.V. Geboorte Waarmaarde
- advies

De raad,
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2021, goedgekeurd door de kerkraad van de kerkfabriek
O.L.V. Geboorte Waarmaarde op 9 maart 2022;
Gelet op de indiening van de rekening door het centraal kerkbestuur op 21 maart 2022;
Gezien de dienstjaarrekening als volgt sluit:
 exploitatie: overschot van 21.964,63 euro
 investeringen: overschot van 0 euro;
Gelet op alle relevante bepalingen 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 dienstjaarrekening 2021 van het kerkbestuur O.L.V. Geboorte Waarmaarde gunstig te
adviseren.
Art.2 - Dit advies aan de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen te bezorgen.
3.

Kerkfabrieken - Dienstjaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-Martinus Avelgem advies

De raad,
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2021, goedgekeurd door de kerkraad van de kerkfabriek SintMartinus Avelgem op 7 februari 2022;
Gelet op de indiening van de rekening door het centraal kerkbestuur op 21 maart 2022;
Overwegende dat de dienstjaarrekening als volgt sluit:
 exploitatie: overschot van 183,83 euro
 investeringen: overschot van 0 euro;
Gelet op alle relevante bepalingen in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 - De dienstjaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-Martinus Avelgem gunstig te adviseren.
Art.2 - Dit advies aan de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen te bezorgen.
4.

Kerkfabrieken - Dienstjaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-Petrus Outrijve - advies

De raad,
Gelet op de rekening van het dienstjaar 2021, goedgekeurd door de kerkraad van de kerkfabriek SintPetrus Outrijve op 9 februari 2022;
Gelet op de indiening van de rekening door het centraal kerkbestuur op 21 maart 2022;
Overwegende dat de dienstjaarrekening als volgt sluit:
 exploitatie: overschot van 20.610,07 euro
 investeringen: overschot van 0 euro;
Gelet op alle relevante bepalingen in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 - De dienstjaarrekening 2021 van het kerkbestuur Sint-Petrus Outrijve gunstig te adviseren.
Art.2 - Dit advies aan de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen te bezorgen.
5.

Intergemeentelijke samenwerkingen - Agenda algemene vergadering IMOG en
statutenwijziging - goedkeuring

De raad,
Gelet op de e-mail van 29 maart 2022 van IMOG, waarbij de agenda van de algemene vergadering
van 17 mei 2022, wordt toegestuurd;
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van IMOG vertegenwoordigd is door 1
afgevaardigde en 1 plaatsvervanger;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 waarbij volgende personen werden
aangeduid in de algemene vergadering van IMOG:
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 de heer Kenneth Hennion, raadslid, als effectief vertegenwoordiger
 mevrouw Emmi Hanssens, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger
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 17 mei 2022 van IMOG en alle punten
afzonderlijk goed te keuren:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2021
3. Verslag van de Commissaris
4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2021
5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris
6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat
7. Goedkeuren Statutenwijzing
8. Aanstelling commissaris-revisor en bepalen jaarlijkse bezoldiging
9. Statutaire benoemingen
10. Toelichting activiteiten 2021
11. Varia
Art.2 – Volgende afgevaardigden binnen de algemene vergadering van IMOG te herbevestigen:
 de heer Kenneth Hennion, raadslid, als effectief vertegenwoordiger
 mevrouw Emmi Hanssens, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger
Art. 3 – De gemeentelijke afgevaardigde op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op het
standpunt van de gemeenteraad.
Art. 4 – Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan IMOG toe te sturen.
6.

Intergemeentelijke samenwerkingen - Agenda algemene vergadering Zefier - goedkeuring

De raad,
Gelet op de e-mail d.d. 17 maart 2022 van Zefier waarbij de agenda van de algemene vergadering van
9 juni 2022 wordt toegestuurd;
Gelet op het feit dat gemeente Avelgem vennoot is van de cvba Zefier;
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van Zefier vertegenwoordigd is door
volgende afgevaardigde overeenkomstig gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019:
 Mevrouw Caroline Valck als effectief vertegenwoordiger
Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180;
Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 26, 27 en 28;
Gelet op de ter beschikking gestelde documenten;
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde
agendapunten te weigeren;
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 en alle afzonderlijke punten van de algemene vergadering van 9 juni 2022 van Zefier
goed te keuren
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2021
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2021 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting)
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4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
Art. 2 - Volgende afgevaardigde binnen de algemene vergadering van Zefier te herbevestigen:
 Mevrouw Caroline Valck als effectief vertegenwoordiger
Art.3 - De gemeentelijk afgevaardigde op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op het
standpunt van de gemeenteraad.
Art.4 - Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan Zefier toe te sturen.
7.

Intergemeentelijke samenwerkingen - Agenda algemene vergadering Gaselwest goedkeuring

De raad,
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 4 april 2022 werd opgeroepen om
deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest die op 28 juni
2022 plaatsheeft in HippoLoggia, Holstraat 95/11, te 8790 Waregem;
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 4 april 2022
overgemaakt werd;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet Lokaal Bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger dient te worden herhaal voor elke algemene
vergadering;
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van Gaselwest vertegenwoordigd is door
volgende afgevaardigden overeenkomstig het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019.
 de heer Jules Lampole, als effectief vertegenwoordiger
 mevrouw Caroline Valck, als plaatsvervanger
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op
heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden;
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie
via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie
in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst
kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale Algemene Vergadering indien
dit noodzakelijk mocht blijken;
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 28 juni 2022 van Gaselwest goed te keuren.
1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de Raad van Bestuur en van de commissaris
over het boekjaar 2021
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2021 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2021
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten
6. Statutaire benoemingen
7. Benoeming van een commissaris
7. Statutaire mededelingen
Art. 2 – De heer Jules Lampole als effectief vertegenwoordiger en mevrouw Caroline Valck als
plaatsvervanger aan te duiden.
Art. 3 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale)
algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 28
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juni 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
Art.4 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be
8.

Intergemeentelijke samenwerkingen - Agenda algemene vergadering Leiedal goedkeuring

De raad,
Gelet op de e-mail d.d. 4 april 2022 van Leiedal, waarbij de agenda van de algemene vergadering van
24 mei 2022 werd toegestuurd;
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van Leiedal vertegenwoordigd is door 1
afgevaardigde en 1 plaatsvervanger overeenkomstig het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019.
 Mevrouw Emmi Hanssens, als effectief vertegenwoordiger
 De heer Kenneth Hennion, als plaatsvervanger
Overwegende dat de gemeente Avelgem 1998 aandelen – reeks A – bezit die 1998 stemmen
vertegenwoordigen;
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 24 mei 2022 van Leiedal goed te keuren:
1. Verslag over de activiteiten in 2021
1.1. Verslag van de raad van bestuur
1.2. Verslag van de commissaris-revisor
2. Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening per 31/12/2021
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
4. Vervanging van bestuurders
5. Varia
Art.2 – De beslissing van de gemeenteraad dd. 25 februari 2019 waarbij mevr. Emmi Hanssens,
raadslid, werd aangeduid als vertegenwoordiger namens het gemeentebestuur op de algemene
vergadering van Leiedal, te bevestigen.
Art. 3 – De beslissing van de gemeenteraad dd. 25 februari 2019 waarbij de heer Kenneth Hennion,
raadslid, werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens het gemeentebestuur op
de algemene vergadering van Leiedal, te bevestigen.
Art. 4 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering zal
zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de
punten van de agenda van de algemene vergadering van 24 mei 2022 goedkeuren.
Art.5 – De vertegenwoordiger van de gemeente zal in lijn met de maatregelen in het kader van de
verspreiding van COVID-19 deelnemen aan de vergadering.
Art. 6 – Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg aan Leiedal toe te sturen.

Interne zaken
9.

Personeel - Deontologische code personeel - goedkeuring

De raad,
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Gelet op artikel 193 van het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de deontologische code van personeelsleden goedgekeurd in de gemeenteraad van 25
november 2013 en de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 november 2013;
Overwegende dat de deontologische code voor personeelsleden aan een update toe was;
Overwegende dat de nieuwe deontologische code van toepassing is op het personeel van gemeente
en OCMW en opgebouwd is rond de vier organisatiewaarden: klantgerichtheid, toegankelijkheid,
betrokkenheid en betrouwbaarheid;
Overwegende dat tal van praktijkvoorbeelden zijn opgenomen om het concreter te maken;
Overwegende dat aan de verschillende diensten gevraagd werd om input te geven om het draagvlak
te vergroten;
Gelet op het ontwerp van deontologische code;
Overwegende dat het bijzonder overlegcomité van 17 maart 2022 akkoord gaat met het ontwerp;
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 deontologische code voor personeelsleden goed te keuren.
Art.2 – De toezichthoudende overheid hiervan op de hoogte te brengen.
10. Personeel - Toetreding tot Organisme voor de Financiering van Pensioenen Prolocus goedkeuring
De raad,
Overwegende dat het bestuur de pensioenkloof tussen haar statutair personeel en contractueel
personeel wil verkleinen en bijgevolg voorziet in een tweede pensioenpijler voor de totaliteit van haar
contractueel personeel;
Overwegende dat tot op heden het bestuur was aangesloten bij de groepsverzekering die na
bemiddeling van de VVSG, aangeboden werd door Ethias en Belfius Insurance en dat deze
verzekeraars in juni 2021 de lopende groepsverzekeringsovereenkomst per 1 januari 2022 hebben
opgezegd;
Overwegende dat het bestuur voor het voorzien in een tweede pensioenpijler de keuze heeft tussen
enerzijds een overheidsopdracht voor een groepsverzekering bij een verzekeraar en anderzijds het
aansluiten bij een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (pensioenfonds);
Overwegende dat, na onderhandelingen met de VVSG, OFP PROVANT werd omgevormd tot OFP
PROLOCUS (een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening met ondernemingsnummer 0809.537
155), een pensioenfonds waarbij alle lokale besturen van het Vlaamse Gewest kunnen toetreden;
Overwegende dat men door de toetreding bij een IBP meer betrokken is bij het beheer van zijn
pensioenfinanciering en dat in tegenstelling tot een groepsverzekering het bestuur een
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS afvaardigt en naast
controlebevoegdheid ook de mogelijkheid heeft om – indien nodig - punten op de agenda van de
algemene vergadering te zetten;
Overwegende dat in tegenstelling tot een groepsverzekering een IBP geen winsten ten voordele van
de organisatie zelf nastreeft;
Overwegende dat een IBP ruime beleggingsmogelijkheden heeft, zodat een ruimer rendement
mogelijk is dan in een tak 21 verzekering, zonder dat dit enige garantie inhoudt;
Overwegende dat het bestuur kan toetreden tot OFP PROLOCUS zonder overheidsopdracht vermits
aan de voorwaarden van een in house opdracht voldaan zijn;
Overwegende dat het bestuur immers ten eerste via de algemene vergadering waar ze lid van wordt,
toezicht uitoefent op OFP PROLOCUS zoals op haar eigen diensten en dat ten tweede meer dan 80%
van de activiteiten van de OFP PROLOCUS de uitvoering van taken behelst die hem zijn toegewezen
door de controlerende overheden, nl. het voorzien in aanvullende pensioenen voor lokale en
provinciale besturen en dat er ten derde geen directe participatie van privékapitaal is in de OFP
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PROLOCUS en dat ten vierde OFP PROLOCUS zelf onderworpen is aan de wetgeving op de
overheidsopdrachten;
Overwegende dat OFP PROLOCUS, in het verlengde van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen,
zwaar zal inzetten op het duurzaam karakter van zijn beleggingen;
Overwegende dat het aanbod van OFP PROLOCUS, net zoals de groepsverzekering die tot eind
2021 werd aangehouden bij Ethias en Belfius Insurance geen werknemersbijdragen vereist, voorziet
in een overlijdensdekking en een kapitaalsuitkering;
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat van een zogeheten “steprate” bijdrage en dat het dus
mogelijk is om op het gedeelte van het loon dat boven het maximumplafond voor de berekening van
het wettelijke pensioen uitkomt, een hogere toezegging te doen om zo het verschil tussen een
statutair pensioen en een wettelijk pensioen verder te verkleinen;
Overwegende dat er drie soorten pensioenplannen bestaan (defined benefit of vaste prestaties, cash
balance en defined contribution of vaste bijdragen);
Overwegende dat de voorgestelde formule een vastebijdragenplan is en dat in dit plan de werkgever
belooft een bepaalde bijdrage (een bijdrage uitgedrukt als een percentage van het aan de RSZ
onderworpen brutoloon) te betalen zonder vastgesteld rendement;
Overwegende dat de behaalde rendementen worden toegekend conform het kaderreglement;
Overwegende dat het bestuur de vastgestelde bijdrage minimum moet betalen;
Overwegende dat wanneer het wettelijk minimumrendement niet behaald wordt, het bestuur
bijkomende bijdragen zal moeten betalen en dat in elk geval voor de aangeslotenen het wettelijk
minimum rendement (momenteel 1,75% voor actieve aangeslotenen = een aangeslotene in dienst van
het bestuur, 0% voor passieve aangeslotenen = een aangeslotene die het bestuur verlaten heeft en
zijn pensioenreserves in OFP PROLOCUS heeft laten staan) moet behaald worden;
Overwegende dat het bestuur als bijkomende veiligheid de eerste vijf jaar, bovenop de middelen nodig
voor de pensioentoezegging, voorziet in een extra prefinanciering van 5% om zo de kans op het
betalen van bijkomende bijdragen te verkleinen en dat deze prefinanciering blijft ter beschikking van
het bestuur ter financiering van latere bijdragen;
Overwegende dat het bestuur met andere rechtspersonen waarmee ze nauwe banden heeft (AGB’s,
OCMW) een MIPS-Groep kan vormen en dat binnen een MIPS-groep interne mobiliteit is voor het
personeel zonder dat dit gevolgen heeft voor de pensioentoezegging van het personeelslid en dat er
bovendien binnen een MIPS-groep een onderlinge solidariteit speelt;
Overwegende dat de kosten voor de werking van OFP PROLOCUS voor 2022 forfaitair worden
vastgelegd op 1000 euro per jaar per werkgever en 10 euro per jaar per aangeslotene en dat deze
bedragen jaarlijks worden geïndexeerd tot en met 2024;
Overwegende dat nadien een meer stabiel systeem van kostenvergoeding zal worden uitgebouwd,
gebaseerd op de werkelijke kosten enerzijds en het werkelijke aantal aangesloten besturen en
medewerkers anderzijds;
Gelet op de statuten, de beheersovereenkomst, het financieringsplan (algemeen luik en specifiek luik
VVSG), de Verklaring inzake Beleggingsbeginselen (algemeen luik en specifiek luik VVSG), het
Kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement en de toetredingsakte;
Gelet op het protocol van het onderhandelingscomité C1;
Overwegende dat in de nodige kredieten voorzien wordt in de meerjarenplanning;
Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 8 maart 2022 om met
ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS en de eraan gekoppelde modaliteiten
qua pensioentoezegging;
Overwegende dat verder de intentie geuit werd om met gemeente en OCMW Avelgem een MIPSgroep te vormen om de interne mobiliteit van het personeel tussen beiden entiteiten te bevorderen ;
Overwegende dat de op basis van het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten voor
het functioneren van OFP PROLOCUS zullen ingehouden worden door de RSZ en daarna doorgestort
worden aan OFP PROLOCUS;
Overwegende dat voormelde intentieverklaring van het (uitvoerend orgaan) en voormelde
documenten in het bijzonder onderhandelingscomité van 17 maart 2022 besproken werden en dat
deze bespreking leidde tot een protocol van akkoord;
Overwegende dat er een vertegenwoordiger moet aangeduid worden om het bestuur te
vertegenwoordigen in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS;
Overwegende dat na de beslissing tot toetreding, dit aan OFP PROLOCUS moet meegedeeld worden
en dat de algemene vergadering van OFP PROLOCUS de kandidatuur moet goedkeuren;
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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 – Kennis te nemen en in te stemmen met
 de beheersovereenkomst en het financieringsplan (algemeen luik en luik VVSG) via de
toetredingsakte van OFP PROLOCUS
 het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement.
en kennis te nemen van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en luik
VVSG) en de statuten.
Art.2 – Om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS (afzonderlijk vermogen
VVSG), en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als van de algemene vergadering te
richten tot OFP PROLOCUS.
Art.3 – In te stemmen met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de
kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen worden geïnd door de RSZ in naam en
voor rekening van OFP PROLOCUS.
Art.4 - De pensioentoezegging te bepalen op 3% van het pensioengevend loon en samen met
OCMW Avelgem een zogenaamde MIPS-groep te vormen.
Art.5 - Mevrouw Caroline Valck af te vaardigen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering
van OFP Prolocus.
Art.6 - Het college van burgemeester en schepenen te machtigen om de noodzakelijke
vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

Publieke ruimte
11. Patrimonium - Akte houdende beëindiging van een opstalrecht met onderlinge
toestemming - goedkeuring
De raad,
Gelet op het meerjarenplan 2020-2025, waarin het aanleggen van een fietsverbinding tussen de
Doorniksesteenweg (Gibraltar) en de Etienne Balcaenstraat is opgenomen als actie 1.1.2.;
Overwegende dat deze verbinding kan gemaakt worden via de bestaande landweg tussen
Doorniksesteenweg 304 en 308 en dan over de eigendom van De Watergroep;
Overwegende dat gesprekken gevoerd werden met De Watergroep om een recht van opstal te
vestigen op hun eigendom om deze fietsverbinding te kunnen aanleggen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31 mei 2021 houdende goedkeuring akte tot
vestiging van een opstalrecht;
Overwegende dat het recht van opstal aanving op 1/07/2021 en geldt voor een duur van vijftig jaar,
om van rechtswege en zonder opzegging te eindigen op 30/06/2071;
Overwegende dat bij de aanvraag van een omgevingsvergunning twee ongunstige adviezen werden
ontvangen van zowel het Agentschap voor Natuur en Bos als van de dienst waterlopen van de
provincie;
Overwegende dat aan deze ongunstige adviezen quasi onmogelijk kon tegemoet gekomen worden en
de aflevering van een omgevingsvergunning dan ook moeilijk haalbaar was;
Overwegende dat de aanvraagprocedure uiteindelijk werd stopgezet en de fietsverbinding niet kon
gerealiseerd worden;
Overwegende dat het lopende opstalrecht best ook formeel beëindigd wordt;
Gelet op het ontwerp van akte houdende beëindiging van een opstalrecht met onderlinge
toestemming, opgemaakt door Joris Platteau, commissaris van de afdeling Vastgoedtransacties;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 oktober 2021 houdende goedkeuring akte
houdende pachtbeëindiging onder opschortende voorwaarde;
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Overwegende dat de gebruiker het goed verder kon gebruiken tot op het eerste verzoek van de
opstalhouder (gemeente);
Overwegende dat de gemeente hierom nu ook niet meer zal verzoeken en het gebruik dan ook niet
zal beëindigd worden;
Overwegende dat de pachtbeëindiging in de feiten dus niet zal voltrokken worden en er dus ook in dat
verband geen bijkomende beslissing door de gemeenteraad moet genomen worden;
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 14 stemmen voor (Stijn Decraene, Lut Deseyn, Jules Lampole, Annicq Verschuere,
Caroline Valck, Sandra Platteau, Liesje Cartreul, Stefanie Christiaens, Kenneth Hennion,
Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens, Pascal Pauwels, Conny Rogie, Dirk Lottin); 6
onthoudingen (Koen Van Steenbrugge, Koen Byls, Bram Van den Bunder, Paul Decoster,
Michael Delbeke, Eva Deflo)
Art.1 – De akte houdende beëindiging van een opstalrecht met onderlinge toestemming op twee
percelen grond, gelegen nabij Etienne Balcaenstraat, kadastraal gekend als Avelgem, 4e afdeling,
sectie A, nummers 23G en 23H, goed te keuren.
12. Patrimonium - Ontwerp rooilijnplan deel Ruggekouterweg - voorlopige vaststelling
De raad,
Gelet op het decreet van 3 mei 2019 houdende de Gemeentewegen;
Overwegende dat werd vastgesteld dat de feitelijke toestand op het terrein en de aanduiding op de
kadasterplannen niet overeenkomt met de juridische toestand van het klein doodlopende stukje van de
Ruggekouterweg ter hoogte van de huisnummers 3 t.e.m. 8;
Overwegende dat tegelijk werd bekeken om de toegang tot dit stukje weg te verbeteren ter hoogte van
huisnummer 3;
Gelet op het voornemen van het college van burgemeester en schepenen om de gemeenteraad te laten
beraadslagen over het wijzigen van een deel van de gemeenteweg met naam Ruggekouterweg in
Avelgem;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 juni 2020 houdende voorlopige vaststelling ontwerp
rooilijnplan deel Ruggekouterweg;
Overwegende dat een openbaar onderzoek gehouden werd van 27 juli 2020 tot en met 26 augustus
2020 en dat hierbij twee bezwaarschriften werden ingediend;
Overwegende dat er nadien gesprekken werden gevoerd met de bezwaarindieners;
Overwegende dat de eigenaars van Ruggekouterweg 3 niet meer bereid zijn om een stuk grond af te
staan ter verbetering van de toegang tot het stukje doodlopende weg;
Gelet op het aangepast ontwerp van rooilijnplan, opgemaakt door een landmeter-expert van 15 februari
2022, waaruit duidelijk de actuele en de toekomstige rooilijn van dit deel van de gemeenteweg blijkt;
Overwegende dat in dit stukje Ruggekouterweg de laatste 30 jaar infrastructuren zijn aangelegd door
of in opdracht van de overheid (herasfalteren, riolering, nutsleidingen …) waardoor volgens art. 28 van
het decreet gemeentewegen de waardevermeerdering wordt geacht nihil te zijn;
Overwegende dat het voornemen tot wijzigen van het deel van de gemeenteweg uitvoering geeft aan
art. 3 (doelstellingen) en aan art. 4 (principes) van het decreet Gemeentewegen en dat het aan deze
artikels werd getoetst;
Overwegende dat die toetsing inhoudt dat de voorgestelde maatregel:
 De wijziging/verbreding van een deel van voetweg nr. 82 betekent.
 De toegankelijkheid van de aanpalende percelen met gemotoriseerd vervoer bestendigt en
verbetert (ruimere aansluiting met de rest van de Ruggekouterweg).
 De juridische toestand in overeenstemming brengt met de feitelijke toestand op het terrein (dit
deel van de weg is reeds lang met asfalt verhard en er zijn ook nutsleidingen aanwezig).
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De aansluiting blijft voorzien met het daarop aansluitende deel van voetweg nr. 82 en met
buurtweg nr. 82.
 Ten dienste staat van het algemeen belang.
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 14 stemmen voor (Stijn Decraene, Lut Deseyn, Jules Lampole, Annicq Verschuere,
Caroline Valck, Sandra Platteau, Liesje Cartreul, Stefanie Christiaens, Kenneth Hennion,
Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens, Pascal Pauwels, Conny Rogie, Dirk Lottin); 6
stemmen tegen (Koen Van Steenbrugge, Koen Byls, Bram Van den Bunder,
Paul Decoster, Michael Delbeke, Eva Deflo)
Art.1 –

Principieel akkoord te gaan om het deel van de gemeenteweg met naam Ruggekouterweg
(voetweg nr. 82) te wijzigen zoals aangeduid op het ontwerp-rooilijnplan.
Art.2 – Het ontwerp-rooilijnplan voorlopig vast te stellen.
Art. 3 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten het openbaar onderzoek op te
starten en te doorlopen.
Art. 4 – Akkoord te gaan met het voorstel om geen meer- en minwaarden in rekening te brengen.
Art. 5 – Deze beslissing bekend te maken overeenkomstig art.17 van het decreet van 3 mei 2019
houdende de Gemeentewegen.
13. Patrimonium - Ontwerp rooilijnplan voetweg S21 (Krevelstraat-Koolbroek) - voorlopige
vaststelling
De raad,
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 3 mei 2019 houdende de Gemeentewegen of het Gemeentewegendecreet;
Gelet op het voornemen van het college van burgemeester en schepenen om de gemeenteraad te
laten beraadslagen over het verplaatsen van de gemeenteweg nr. S21, het deel van Krevelstraat naar
Koolbroek in Kerkhove;
Gelet op het ontwerp van rooilijnplan, opgemaakt door een landmeter-expert van 7 april 2022 waaruit
duidelijk de actuele en de toekomstige rooilijn van de gemeenteweg blijkt;
Gelet op het schattingsverslag (zie rooilijnplan), opgemaakt door een landmeter-expert van 7 april
2022 en de bepaling van het decreet van 3 mei 2019 houdende de Gemeentewegen dat
waardeverminderingen en waardevermeerderingen ingevolge wijzigingen of verplaatsingen van een
gemeenteweg op een goed van dezelfde eigenaar door de toepassing van het decreet worden geacht
elkaar te neutraliseren;
Overwegende dat het voornemen tot verplaatsen van de gemeenteweg uitvoering geeft aan artikel 3
(doelstellingen) en aan artikel 4 (principes) van het decreet houdende de Gemeentewegen van 3 mei
2019 en dat het aan deze artikels werd getoetst;
Overwegende dat die toetsing inhoudt dat:
 Conform het Gemeentewegendecreet moet onderzocht worden welke rol deze buurtweg kan
spelen in functie van de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit (art. 3
Gemeentewegendecreet).
 Sentier nr. 21 is een belangrijke zachte verbinding tussen de Krevelstraat en straat Koolbroek.
Door de verplaatsing wordt deze voetweg heropend en gevrijwaard binnen het netwerk van
trage wegen in Avelgem.
 Naast een toetsing aan deze algemene doelstelling uit het decreet betreffende de
Gemeentewegen, moet iedere vraag tot het wijzigen, verplaatsen of opheffen van
gemeentewegen ook beoordeeld worden aan de hand van een vijftal principes (art. 4
Gemeentewegendecreet):
1. Wijzigingen aan gemeentewegen staan steeds ten dienste van het algemeen
belang.
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Het huidige tracé van ‘Sentier 21’ bevindt zich ten westen van een privaat perceel
en is op vandaag niet bruikbaar. Het privaat perceel is bebouwd met een
eengezinswoning en beschikt over een volgroeide tuin tot tegen de Krevelstraat.
Hierdoor ontstaat een verkeersonveilige situatie (verkeer rijdend naar het westen
kan uitwandelende voetgangers of fietsers niet tijdig waarnemen). Bovendien
schaadt de aanwezigheid van de voetweg de privacy van de woning. De
gedeeltelijke verplaatsing van ‘Sentier 21’ resulteert in een betere
landschappelijke inpassing en een verkeersveiligere situatie. Het is de bedoeling
om de voetweg in te richten voor de doelgroep van wandelaars en voetgangers.
Daarom is het aangewezen om niet-waterdoorlatende verharding te vermijden en
de voetweg in het landschap in te passen. Door de wijziging wordt de verbindende
functie van de voetweg nr. 21 opnieuw hersteld. Hierdoor blijft het openbaar nut
en gebruik in de toekomst gevrijwaard.
2. Een wijziging aan een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die afdoende
gemotiveerd wordt.
Het nieuwe voorgestelde tracé past zicht landschappelijk beter in. Het
voorgestelde tracé loopt parallel met een bomenrij en de parochiebeek, een
geklasseerde waterloop van 2de categorie. Hierdoor wordt een aangename zachte
doorsteek gecreëerd voor omwonenden en recreanten. Het vormt ook een
waardevol alternatief t.a.v. het oorspronkelijk tracé voor de eigenaar.
3. De verkeersveiligheid en de ontsluiting van de aangrenzende percelen worden
steeds in acht genomen.
Het nieuwe tracé omvat een positieve invloed m.b.t verkeersveiligheid gezien het
nieuwe tracé aansluit langs de buitenzijde van een bocht in de Krevelstraat. Op
deze manier zijn gebruikers van de trage weg erg goed zichtbaar voor
gemotoriseerd verkeer. Tevens ligt de gereden snelheid van het verkeer lager in
de bocht. Verder ontstaan er ook geen ontsluitingsproblematieken m.b.t. de
aangrenzende percelen.
4. Wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een
gemeentegrensoverschrijdend perspectief.
De wijzigingen zijn van een beperkte aard en vereisen geen
gemeentegrensoverschrijdend perspectief.
5. Bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met
de actuele functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de
toekomstige generaties in het gedrang te brengen.
Het betrokken gedeelte van de buurtweg bestaat enkel nog op papier. Doordat de
buurtweg op deze plaats ontoegankelijk is, heeft dit gedeelte op vandaag geen
verbindende functie. Het nieuwe tracé heeft een gewijzigd beginpunt als het
bestaande tracé, dit omwille van verkeersveiligheid. De voorgestelde gedeeltelijke
verplaatsing heeft geen gevolgen voor het functioneren van het wegennetwerk.
Het nieuwe tracé wordt voorzien langsheen de rand van het perceel om de impact
te minimaliseren. Het nieuw voorgesteld tracé omvat voordelen voor alle partijen.
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 – Principieel akkoord te gaan om de gemeenteweg met nr. S21 gedeeltelijk te verplaatsen zoals
aangeduid op het ontwerp-rooilijnplan.
Art.2 – Het ontwerp-rooilijnplan voorlopig vast te stellen.
Art.3 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten het openbaar onderzoek op te
starten en te doorlopen.
Art.4 – Deze beslissing bekend te maken overeenkomstig art.17 van het decreet van 3 mei 2019
houdende de gemeentewegen.
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Welzijn en Burgerzaken
TP 1. Internationale solidariteit - Motie ter veroordeling van de inval in Oekraïne goedkeuring
Na bespreking werd binnen de raad consensus bereikt om de ontwerpnotule aan te passen en als
volgt goed te keuren:
De raad,
Gelet op de inval op 24 februari 2022 van de gewapende strijdkrachten van de Russische Federatie in
Oekraïne die niet uitgelokt was, en onrechtvaardig is;
Overwegende dat de Russische Federatie met deze inval de grootste militaire operatie in een ander
soeverein land in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog begon;
Overwegende dat de ongeziene humanitaire gevolgen van deze inval, die een flagrante schending is
van het internationaal recht dat stelt dat staten zich moeten onthouden van bedreiging met of gebruik
van geweld tegen de territoriale integriteit of de politieke onafhankelijkheid van enige staat;
Overwegende dat de voorgeschiedenis van de inmenging van de Russische Federatie in de
soevereiniteit van Oekraïne: het illegaal inlijven van de Krim in het voorjaar van 2014, middels een
militaire operatie en het organiseren van een illegaal referendum, dat in strijd was met internationaal
recht, en de verantwoordelijkheid in het in stand houden van de zogenaamde, internationaal nieterkende Volksrepublieken Donetsk en Loehansk, onder meer door militaire inmenging en het
organiseren van illegale verkiezingen die in strijd waren met de Akkoorden van Minsk en het
internationaal recht;
Overwegende dat de Russische Federatie ongemeen hard optreedt tegen haar eigen onderdanen die
op een vreedzame manier hun ongenoegen uiten met de inval in Oekraïne, met massale arrestaties
tot gevolg, wat een schending is van het fundamenteel recht op manifesteren en de democratische
waarden;
Overwegende het belang van het vreedzaam samenleven van alle inwoners van Avelgem, van welke
afkomst ook;
Overwegende de lange en rijke traditie van Avelgem als gemeente met een vrije en tolerante geest,
waar plaats is voor alle overtuigingen zolang deze respectvol en vreedzaam geuit worden;
Overwegende dat deze traditie maakt dat Avelgem elke vorm van geweld of agressie verwerpt;
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 - Om zijn solidariteit te betuigen met het Oekraïense volk, dat slachtoffer is van de
onrechtmatige militaire schending van het internationaal recht door de Russische Federatie.
Art.2 – Om zijn ongenoegen en verontwaardiging te uiten over de schending van burgerrechten in de
Russische Federatie.
Art.3 - Om op te roepen tot het onmiddellijk beëindigen van de vijandelijkheden en het sluiten van een
vredesakkoord dat de soevereiniteit van Oekraïne respecteert.
Art. 4 - Om deze motie over te maken aan de lokale, regionale en nationale pers.
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.
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De voorzitter sluit de vergadering om 21.33 uur.
Aldus goedgekeurd in zitting van 23 mei 2022.
Namens de raad,
de algemeen directeur
David Claus

de voorzitter
Stijn Decraene

Getekend door:Stijn Decraene (Signature
Getekend op:2022-05-26 10:14:11 +02:0
Reden:Ik keur dit document goed

Getekend door:David Claus (Signature)
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