VERSLAG
Gemeenteraad, zitting van maandag 31 januari 2022
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:
Afwezig:
Onder voorzitterschap van Stijn Decraene wordt de zitting geopend onmiddellijk aansluitend aan de
OCMW-raad van 31 januari 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 22 december 2021 goed te keuren.
2.

Gemeente - Besluit burgemeester sluiten kunstkerk Bossuit - vaststelling

De raad,
Gelet op het besluit van de burgemeester in het kader van de openbare veiligheid met betrekking tot
de sluiting van de kunstkerk van Bossuit voor onbepaalde duur;
Overwegende dat het besluit van de burgemeester moet bevestigd worden op de eerstvolgende
vergadering van de gemeenteraad;
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 voormelde besluit van de burgemeester te bekrachtigen.
Publieke ruimte
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3.

Lokale economie - Reglement toekenning van Avelgembon voor
onthaalouders/kinderdagverblijven - goedkeuring

De raad,
Overwegende dat de gemeente Avelgem als erkenning en bedanking voor de jaarlijkse inspanningen
van de kinderopvangvoorzieningen een toekenning van gratis Avelgembonnen wenst te voorzien;
Overwegende dat deze verdeling van Avelgembonnen ook weer voor een stimulans zorgt van onze
lokale handel;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op het budget van 2022, op budgetcode
A-2.1.3./0500-00/649500;
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 15 stemmen voor (Stijn Decraene, Lut Deseyn, Tom Beunens, 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 – het reglement “toekenning van Avelgembon voor onthaalouders/kinderdagverblijven” goed te
keuren als volgt:

Toekenning van Avelgembon voor onthaalouders/kinderdagverblijven
Als erkenning en bedanking voor hun jaarlijkse inspanningen wenst de gemeente Avelgem een
toekenning van gratis Avelgembonnen te voorzien voor de Avelgemse kinderopvangvoorzieningen.
De verdeling van Avelgembonnen zorgt dan weer voor een stimulans van onze lokale handel. De
toekenning gebeurt onder volgende afspraken en voorwaarden:
1.1 Onder een Avelgemse kinderopvangvoorziening wordt verstaan een kinderdagverblijf of een
onthaalouder, zelfstandige of aangesloten bij een dienst, en gekend door Kind en Gezin (dit
betekent erkend of gemeld). De toekenning gebeurt op basis van de situatie op 1 januari van het
betrokken dienstjaar.
1.2 Ambtshalve wordt er jaarlijks op basis van het aantal plaatsen in de opvang volgend aantal
Avelgembonnen ter waarde van 25 euro bezorgd:
Aantal Avelgembonnen
t.w.v. 25 euro op jaarbasis
1
2
3
4
5

Aantal plaatsen in de
opvang
t.e.m. 5
6 t.e.m. 10
11 t.e.m. 15
16 t.e.m. 20
meer dan 20

1.3 Het verlenen van de Avelgembon, zoals voorzien binnen dit besluit, wordt slechts toegekend
binnen de perken van de op het goedgekeurde gemeentebudget ingeschreven kredieten.
Budget rekening A-2.1.3./0500-00/649500.
1.4 De gemeente heeft het recht om te allen tijde en zonder voorafgaandelijke verwittiging een einde
te stellen en/of wijzigingen aan te brengen aan dit reglement.
1.5 Bij eventuele geschillen zal, na advies van de gemeentelijke diensten, een beslissing genomen
worden door het college van burgemeester en schepenen.
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1.6 Dit reglement treedt met onmiddellijke ingang in werking.
4.

Milieu - Riopact takenpakket 2022 - goedkeuring

De raad,
Gelet op de beslissing van 23 november 2020 houdende goedkeuren Riopact overeenkomst tussen
De Watergroep en de gemeente Avelgem voor het uitvoeren van bepaalde taken inzake de
uitbouw, het onderhoud en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel;
Overwegende dat de specifieke taken jaarlijks worden vastgelegd in een takenpakket;
Gelet op het voorstel van takenpakket 2022 met bijhorende financiële planning, waarin volgende
taken worden opgenomen:
 Beheer / actualiseren van de riooldatabank
 Hydraulische en technische adviezen
 Ruimen van riolen, camera-inspectie en analyse van de resultaten
 Assetmanagement
 Huisaansluitingen
 Plaatsen en in dienst stellen van IBA’s
 Coördinatie en management van het Riopact takenpakket;
Overwegende dat de financiële planning rekening houdt met het plaatsen en in dienst stellen van 5
IBA’s;
Overwegende dat het totale takenpakket 2022 geraamd wordt op 93.089 euro excl. btw;
Overwegende dat de uitgave voor het plaatsen en in dienst stellen van 5 IBA’s voorzien is op het
investeringsbudget van 2022, op budgetcodes A-7.2.3. 0310/227000;
Gelet op het visum van de financieel directeur van 06/01/2022;
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;
BESLIST 15 stemmen voor (Stijn Decraene, Lut Deseyn, Tom Beunens, 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 – Het voorstel van takenpakket 2022 met bijhorende financiële planning goed te keuren.
5.

Openbare werken - Uitvoeren van regiewerken in Avelgem, dienstjaar 2022:
lastvoorwaarden - goedkeuring

De raad,
Overwegende dat in 2022 een aantal projecten gepland zijn aan wegenis, voetwegen, voetpaden,
grachten, riolering… alsook een aantal onthardings-, vergroenings- en infiltratiewerken;
Overwegende dat het voor deze opdrachten opportuun is een raamcontract af te sluiten met een
aannemer die op afroep de opdrachten uitvoert, zonder dat er telkens een prijsvraag moet worden
uitgeschreven;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Uitvoeren van regiewerken in Avelgem, dienstjaar
2022” een bestek met nr. 2022/02 werd opgesteld door de dienst openbare werken en patrimonium;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 125.251,94 euro (incl. 21% btw);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat huidige opdracht het sluiten van een raamovereenkomst met één enkele deelnemer
beoogt en dat niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst werden bepaald. De aanbestedende
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overheid kan de deelnemer aan de raamovereenkomst indien nodig schriftelijk raadplegen om hem te
verzoeken zijn offerte aan te vullen;
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet
beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1,1°a) (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 140.000,00 euro niet) en artikel 43;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90,1°;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget onder A-3.3.1.
0220/22000, A-3.4.4. 0200/225000, A-7.3.4. 0200/24000 en GGB 0310/227000;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 - Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2022/02 en de raming voor de opdracht
“Uitvoeren van regiewerken in Avelgem, dienstjaar 2022”, opgesteld door de dienst openbare werken
en patrimonium. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
125.251,94 euro (incl. 21% btw).
Art.2 - Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
6.

Patrimonium - Verkoopdossier pastoriewoning Bossuit: akte verkoop - goedkeuring

De raad,
Overwegende dat de gemeente geen gemeentelijke invulling/functie voor de pastoriewoning in Bossuit
voor ogen heeft en het gebouw wenst te verkopen;
Overwegende dat bij deze verkoop niet enkel de prijs van belang is, maar ook de toekomstige functie
die aan de woning en tuin wordt gegeven en die een meerwaarde kunnen betekenen voor de
aanpalende kunstkerk van Bossuit, een pand met een belangrijke erfgoedwaarde;
Overwegende dat daarom gekozen wordt voor een verkoop onder voorwaarden met biedingen onder
gesloten omslag;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 april 2019 houdende
goedkeuren afsprakennota projectregie Leiedal, waarbij Leiedal o.a. instaat voor de begeleiding van
de verkoop van de pastoriewoning Bossuit;
Gelet op zijn beslissing van 23 september 2019 houdende goedkeuring verkoopdossier
pastoriewoning Bossuit;
Overwegende dat bij de vorige verkoopronden geen biedingen werden ingediend;
Overwegende dat ondertussen ook een nieuw schattingsverslag werd opgevraagd, waardoor de
minimumprijs kan teruggebracht worden tot 200.000 euro;
Overwegende dat het programma (40 punten van de 100 punten) als beoordelingscriterium wellicht te
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zwaar doorwoog en op die manier geïnteresseerden afschrikte;
Overwegende dat daarom werd voorgesteld om de verhouding tussen prijs en programma aan te
passen naar 80-20;
Overwegende dat het de bedoeling is om een nieuwe biedingsronde op te starten in november 2021;
Gelet op het aangepaste verkoopdossier pastoriewoning Bossuit van oktober 2021 opgemaakt door
Leiedal, waarin o.a. de procedure en beoordelingscriteria worden vastgelegd;
Gelet op zijn beslissing van 25 oktober 2021 houdende goedkeuring aanpassing verkoopdossier
pastoriewoning Bossuit;
Overwegende dat tegen de uiterste indieningsdatum van 26 november 2021 om 12 uur drie biedingen
werden ingediend;
Overwegende dat de kandidaat-kopers op woensdag 22 december 2021 hun bod via MS Teams
hebben toegelicht aan het onderhandelingsteam;
Gelet op het verslag van het onderhandelingsteam van 23 december 2021;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 januari 2022 houdende
vastleggen rangschikking en aanduiden voorkeurinschrijver voor het verkoopdossier pastoriewoning
Bossuit;
Overwegende dat de aangeduide voorkeurinschrijver VOF VAN-REY heeft aangegeven de
pastoriewoning te willen aankopen met een andere vennootschap, met name VOF Kinderdagverblijf
Pinokkio, tegen dezelfde voorwaarden;
Overwegende dat de vennootschap dezelfde zaakvoerders heeft;
Overwegende dat intussen een overeenkomst werd bereikt met de VOF Kinderdagverblijf Pinokkio;
Gelet op het ontwerp van akte verkoop onroerend goed, opgemaakt door Joris Platteau, commissaris
van de afdeling Vastgoedtransacties;
Overwegende dat de kandidaat koper bereid is om eventueel sanitair, elektriciteit en water te voorzien
in functie van activiteiten in de aanpalende kunstkerk indien de gemeente hiertoe de noodzaak ziet;
Overwegende dat exacte modaliteiten voor het gebruik ervan later in overleg met de gemeente
bepaald zullen worden éénmaal duidelijkheid over de wijze van het toekomstig gebruik van de
kunstkerk;
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 20 stemmen voor (Stijn Decraene, Lut Deseyn, 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, Dirk Lottin, Eva Deflo); 1 onthouding (Conny Rogie)
Art.1 - De akte verkoop van een pastorie en tuin met aanhorigheden op en met grond, gelegen
Doorniksesteenweg 424, kadastraal gekend als Avelgem, 5e afdeling, sectie A, nrs. 371D en 374C,
met een kadastrale oppervlakte van resp. 3a 96ca en 11a 94ca, aan de vennootschap VOF
Kinderdagverblijf Pinokkio, Doorniksesteenweg 511, 8583 Avelgem (Bossuit), goed te keuren.
7.

Patrimonium - Akten van verkoop perceel grond nabij Driesstraat 147 - goedkeuring

De raad,
Gelet op de vraag van de heer Domien Sobrie om het perceeltje grond naast zijn eigendom gelegen
Driesstraat 147 aan te kunnen kopen;
Overwegende dat het perceeltje grond eigendom is van de gemeente Avelgem;
Overwegende dat in 1984 door de gemeente een toelating tot bouwen werd gegeven aan
Gaselwest;
Overwegende dat Fluvius heeft laten weten dat de bestaande cabine van het perceel werd
verwijderd, dat er ook geen leidingen meer liggen en dat ze de grond niet meer nodig hebben;
Overwegende dat het perceeltje grond ook voor de gemeente Avelgem geen meerwaarde meer
heeft en dus niet meer in eigendom moet blijven;
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Gelet op zijn beslissing van 26 oktober 2020 houdende goedkeuring principiële beslissing tot verkoop
perceel grond nabij Driesstraat 147;
Gelet op het schattingsverslag van 8 maart 2021 opgemaakt door Joris Platteau, commissaris van de
afdeling Vastgoedtransacties;
Gelet op het opmetingsplan van 6 oktober 2021 van landmeter Pol Hautekiet waaruit blijkt dat het
perceel in werkelijkheid groter is dan op het terrein zichtbaar is;
Overwegende dat beide aanpalende eigenaars onder elkaar overeengekomen zijn om elk een stuk
van het perceel aan te kopen;
Overwegende dat lot 1 met een oppervlakte van 53 m² aangekocht wordt door de aanpalende
eigenaar wonende Driesstraat 145A;
Overwegende dat lot 2 met een oppervlakte van 24 m² aangekocht wordt door de aanpalende
eigenaar wonende Driesstraat 147;
Gelet op de ontwerpen van akte verkoop onroerend goed opgemaakt door Joris Platteau, commissaris
van de afdeling Vastgoedtransacties;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Burgerlijk Wetboek, artikelen 1582 t.e.m. 1701;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – De akte verkoop van een perceel grond, gelegen Driesstraat 147+, volgens prekadastratie
gekend als Avelgem, 1e afdeling, sectie A, nr. 1774G met een oppervlakte van 53 m² aan de heer
Jean-Marc Bulteel, Driesstraat 145A, 8580 Avelgem voor de prijs van 4.770 euro, goed te keuren.
Art.2 - De akte verkoop van een perceel grond, gelegen Driesstraat 147+, volgens prekadastratie
gekend als Avelgem, 1e afdeling, sectie A, nr. 1774H met een oppervlakte van 24 m² aan mevrouw
Jacqueline Deprez, Driesstraat 147, 8580 Avelgem voor de prijs van 2.160 euro, goed te keuren.
8.

Patrimonium - Bouw nieuw OC Kerkhove: consultatiereglement voor financiering met
projectbegeleiding - goedkeuring

De raad,
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten meer bepaald artikels 21 §2 en artikel 28 §1 6°;
Gelet op actie 2022 A-5.3.4. ‘Een nieuw ontmoetingscentrum bouwen in Kerkhove’;
Overwegende dat voor de realisatie ervan, het aangewezen is beroep te doen op een financiële
instelling, die naast het krediet ook zorgt voor technisch-financiële projectbegeleiding;
Overwegende dat de gemeente Avelgem beoogt een marktconsultatie te voeren met als doel het
organiseren van een mededinging, met respect van gelijke behandeling, transparantie en
proportionaliteit;
Overwegende dat het bestuur via deze marktconsultatie de offertes vergelijkt van verschillende
partijen en de kredietgever aanduidt die een financiering door middel van kredieten met technisch
financiële projectbegeleiding zal verzorgen;
Overwegende dat het hoofdvoorwerp van de opdracht de toekenning van een krediet betreft en de
technisch financiële begeleiding ondeelbaar en ondergeschikt is aan dit hoofdvoorwerp valt deze
opdracht onder de specifieke uitsluitingen voor opdrachten voor diensten welke niet onder toepassing
van de wet van 17 juni 2016 vallen;
Overwegende dat voor uitvoering van de marktconsultatie een consultatiereglement wordt opgemaakt;
Overwegende dat de totale kostprijs van de kredietverlening en projectbegeleiding wordt geraamd op
260.000 euro;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op het investeringsbudget van 2022, op
budgetcodes A-5.3.4./0705-00/221000/GEMEENTE/GR/IP-5.3.4.;
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 bestek ‘Marktconsultatie – consultatiereglement’ met betrekking tot de financiering met
projectbegeleiding voor bouw OC Kerkhove, goed te keuren.
9.

Patrimonium - Aanleg finse piste: lastvoorwaarden, raming en gunningswijze goedkeuring

De raad,
Gelet op actieplan A-5.3.1. ‘Een finse piste aanleggen’;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 21045 werd opgesteld door de
ontwerper, Studiebureau Jonckheere, Torhoutse Steenweg 378 c te 8200 Brugge;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 116.051,32 euro (incl. 21% btw);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget onder 2022/A-5.3.1./074200/222000;
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, Tom Beunens, Jules Lampole,
Annicq Verschuere, Caroline Valck, Sandra Platteau, Liesje Cartreul, Stefanie Christiaens,
Kenneth Hennion, Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens, Pascal Pauwels, Dirk Lottin);
7 onthoudingen (Koen Van Steenbrugge, Koen Byls, Bram Van den Bunder,
Paul Decoster, Michael Delbeke, Conny Rogie, Eva Deflo)
Art.1 - Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 21045 en de raming voor de opdracht “Aanleg
finse piste”, opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Jonckheere, Torhoutse Steenweg 378 c te
8200 Brugge. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
116.051,32 euro (incl. 21% btw).
Art.2 - Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Art.3 - De aankondiging van de opdracht in te vullen en bekend te maken op nationaal niveau.
10. Veiligheid - Samenwerkingsovereenkomst gemeentelijke administratieve sancties tussen
stad Kortrijk en gemeente Avelgem - goedkeuring
De raad,
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
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Overwegende dat de gemeente Avelgem de gemeentelijke administratieve sancties wenst in te
voeren;
Overwegende dat de sanctionering van administratief strafbaar gemaakte overtredingen de gemeente
de mogelijkheid geeft om sneller te reageren op problemen van lokale aard;
Overwegende dat een nieuwe Algemene Politieverordening met gemeentelijke administratieve
sancties ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 14 maart 2022;
Overwegende dat bij het in werking treden van de nieuwe Algemene Politieverordening de
gemeentelijke administratieve sancties worden ingevoerd;
Gelet op het feit dat een administratieve geldboete volgens art. 6 van de GAS-wet van 24 juni 2013
enkel kan worden opgelegd door een sanctionerend ambtenaar die beantwoordt aan de kwalificatieen onafhankelijkheidsvoorwaarden vastgelegd bij Koninklijk Besluit;
Overwegende dat de gemeente Avelgem beroep zal doen op het GAS-team van stad Kortrijk,
bestaande uit sanctionerende ambtenaren, een gas-coördinator en administratieve medewerkers voor
de behandeling van de GAS-dossiers van Avelgem;
Overwegende dat hiervoor een samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten met stad Kortrijk;
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 bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties tussen stad Kortrijk en gemeente Avelgem goed te keuren onder voorbehoud van
goedkeuring van de algemene politieverordening in de gemeenteraad van 14 maart 2022.
Art.2 - Afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
 de stad Kortrijk
 de politiezone MIRA
 het Parket van de Procureur des Konings
11. Veiligheid - Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Kortrijk en gemeente Avelgem
inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties goedkeuring
De raad,
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Overwegende dat de gemeente Avelgem de gemeentelijke administratieve sancties wenst in te
voeren;
Overwegende dat de sanctionering van administratief strafbaar gemaakte overtredingen de gemeente
de mogelijkheid geeft om sneller te reageren op problemen van lokale aard;
Overwegende dat een nieuwe Algemene Politieverordening met gemeentelijke administratieve
sancties ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 14 maart 2022;
Overwegende dat bij het in werking treden van de nieuwe Algemene Politieverordening de
gemeentelijke administratieve sancties worden ingevoerd;
Overwegende dat overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 er binnen het kader van GAS een
bemiddelingsprocedure verplicht moet worden aangeboden aan minderjarige overtreders en een
bemiddelingsprocedure kan worden aangeboden aan meerderjarige overtreders;
Gelet op het feit dat de regering een voltijdse bemiddelingsambtenaar ter beschikking stelt van de
steden en gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk voor een vlotte implementering van
de bemiddelingsprocedure in het kader van GAS;
Overwegende dat door het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen stad Kortrijk en
gemeente Avelgem de gemeente akkoord gaat dat de bemiddelingsambtenaar aangesteld voor het
gerechtelijk arrondissement Kortrijk alle bemiddelingsdossiers van de gemeente Avelgem in het kader
van GAS behartigt;
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst de praktische modaliteiten regelt met betrekking
tot deze terbeschikkingstelling;
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Overwegende dat Evi Holderbeke aangesteld is als voltijds bemiddelingsambtenaar door Kortrijk sinds
3 februari 2010;
Overwegende dat dat de aanstelling jaarlijks wordt hernieuwd;
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 bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen stad Kortrijk en gemeente Avelgem
betreffende de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties, in het kader van het
veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit goed te keuren
onder voorbehoud van goedkeuring van de algemene politieverordening in de gemeenteraad van 14
maart 2022.
Art.2 - In uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Avelgem en stad
Kortrijk wordt Evi Holderbeke door de gemeente Avelgem aangeduid als bemiddelingsambtenaar in
het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Deze aanstelling gebeurt met ingang van 1
april 2022 en geldt tot herroeping.
Art.3 - Afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:
 de stad Kortrijk
 de sanctionerende ambtenaren
 de betrokken bemiddelingsambtenaar
 de politiezone MIRA
 het Parket van de Procureur des Konings

Besloten zitting
Publieke ruimte
12. Veiligheid - Aanstelling van een intergemeentelijke GAS-vaststeller - goedkeuring
Eenparig goedgekeurd
13. Veiligheid - Aanstelling van personeelsleden van de gemeente Avelgem tot vaststellers
van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke
administratieve sanctie - goedkeuring
Eenparig goedgekeurd
14. Veiligheid - Aanstelling van gewestelijke GAS-vaststellers OVAM - goedkeuring
Eenparig goedgekeurd
15. Veiligheid - Aanstelling sanctionerende ambtenaren - goedkeuring
Eenparig goedgekeurd
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 22.10 uur.
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Aldus goedgekeurd in zitting van 14 maart 2022.
Namens de raad,
de algemeen directeur
David Claus

de voorzitter
Stijn Decraene
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