
 

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem 
Beknopte opgave besluiten 

Kennisgeving publiek 
De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 27 september 2018 volgende beslissingen 
genomen: 
1. Notulen vorige zitting. 

De notulen van de zitting van 26 juni 2018 worden éénparig goedgekeurd mits aanpassing 
in punt 8:   
“Art. 1 – Op het Wortegemplein ter hoogte van de huisnummers 7 en 8 …..  
Art. 2 – Op de Waregemseweg ter hoogte van de huisnummers 3 en 5 …. “.  

2. Algemeen bestuur. Ontslag gemeenteraadslid Nancy Geeraerts. Kennisname. 
De voorzitter deelt het ontslag van raadslid Nancy Geeraerts en de kennisname ervan mee 
aan de gemeenteraad.  Gezien er geen opvolgers meer zijn op de lijst van Open VLD, zal de 
fractie tot het einde van de legislatuur met 1 raadslid minder zetelen.  

3. Algemeen bestuur. Vaststellen rangorde gemeenteraadsleden. 
Na het ontslag van Nancy Geeraerts dient de rangorde van de gemeenteraadsleden 
opnieuw te worden vastgesteld.  

Naam en voornamen Hoedanigheid* In aanmerking komende 
anciënniteit 

Datum van 
de laatste 
verkiezing 

Aantal 
bekomen 
stemmen 

Vervaeck Marnix Steenhouwer 25/04/83 14/10/12 577 
Dhondt Willy Analist-programmeur 25/04/83 tot 30/05/89 

02/01/95 
14/10/12 521 

Van Der Straeten Nicole Lerares lichamelijke 
opvoeding 

02/01/95 14/10/12 309 

Aelvoet Carlos Bediende 02/01/95 tot 02/01/07 
22/02/07 

14/10/12 462 

Nachtegaele Veerle Arts 02/01/01 14/10/12 1321 
Van Driessche Gert Leraar 02/01/01 14/10/12 558 
Van Merhaeghe Pascal Landbouwer 02/01/01 14/10/12 315 
Vander Meeren Luc Verzekeringsmakelaar 03/01/07 tot 09/03/07 

05/07/07 
14/10/12 1494 

Cnudde Frank Bediende 03/01/07 tot 09/03/07 
05/07/07 

14/10/12 826 

Van den Dorpe Isabelle Winkelierster 03/01/07 tot 09/03/07 
05/07/07 

14/10/12 583 



 

De Cordier Koen Zaakvoerder 03/01/07 tot 09/03/07 
05/07/07 

14/10/12 361 

Cousaert Yves Commercieel bediende 24/11/11 14/10/12 359 
Van Tieghem Maarten Commercieel assistent 02/01/13 14/10/12 514 
Speleers Piet Metaalarbeider 02/01/13 14/10/12 446 
Van Cauwenberghe 
Olivier 

Handelaar 02/01/13 14/10/12 395 

Desloovere Koen Schrijnwerker 02/01/13 14/10/12 371 
* gegevens volgens bevolkingsregisters 

4. Algemeen bestuur. Ontslag van Nicole Van Der Straeten uit de CD&V-fractie en zetelen als 
onafhankelijke. Kennisname. 

De voorzitter geeft mededeling aan de raad van de indiening van het ontslag van mevrouw 
Nicole Van Der Straeten uit de CD&V-fractie en de wens om verder als onafhankelijk 
raadslid te zetelen.  

5. Algemeen bestuur. Van rechtswege aanstelling financieel directeur. Kennisname.  
De raad neemt kennis van de van rechtswege aanstelling van de financieel  directeur van 
Wortegem-Petegem, mevrouw Marie-Thérèse Leutenez, volgens het artikel 583 §2 van het 
Decreet Lokaal Bestuur, met ingang van 29 juli 2018. 

6. Algemene bestuur. O.C.M.W. Jaarrekening 2017. Kennisname. 
Door de voorzitter van het O.C.M.W. wordt aan de gemeenteraad toelichting gegeven over 
het resultaat van de jaarrekening 2017 van het O.C.M.W. 

7. Algemene financiering. Beleids- en beheerscyclus. Tussentijdsrapport 1e semester 2018. 
Door de financieel directeur wordt kennis gegeven d.m.v. het tussentijds financieel 
rapport. Dit rapport heeft betrekking op de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 
2018. 

8. Grondbeleid. Gemeente-eigendommen. Kosteloze overname wegenis verkaveling Bijen-
goed. Goedkeuring ontwerpakte. 

De raad keurt met algemeenheid van stemmen goed de ontwerpakte ‘Kosteloze afstand 
van onroerend goed’, opgesteld tussen enerzijds de nv HBP en de nv Project HBP en 
anderzijds de gemeente Wortegem-Petegem, voor de inlijving bij het openbaar domein 
van de gemeente van de wegenis met de infrastructuur- en nutsleidingen, de voetpaden 
(grasdallen), de opritten, de parkeerplaatsen, het fietspad en de groenvoorzieningen in de 
verkaveling ‘Bijengoed’ met een gemeten oppervlakte van 14 a 26 ca en 22 dm². 

9. Grondbeleid. Verkavelingen. Riolerings- en bestratingswerken verkaveling Beerstraat 39. 
Goedkeuren nutsleidingentracé. 

De raad keurt met algemeenheid van stemmen goed het nutsleidingentracé, de plannen, 
het bestek en de raming ter waarde van 28.585,04 euro voor het bouwproject van DnA-



architecten, gelegen langs de Beerstraat 39 te Wortegem-Petegem. De kosten zijn volledig 
ten laste van de verkavelaar.   

10. Grondbeleid. Gemeente-eigendommen. Aankoop gronden voor wijzigen voetweg nr. 61 
ter hoogte van de gemeentelijke sporthal ‘De Ruffel’. Goedkeuring ontwerpakte aankoop. 

De raad keurt éénparig goed de ontwerpakte voor verkoop, opgesteld door notaris 
Vandewalle Marleen, zijnde: 
- verkoop door FC Petegem –Schelde aan de gemeente Wortegem-Petegem van een stuk 

grond met een oppervlakte van 1 a 17 ca 40 dm², mits de prijs van 880,50 euro  
- verkoop door FC Petegem-Schelde aan de gemeente Wortegem-Petegem van een stuk 

grond met een oppervlakte van 49 ca 70 dm², mits de prijs van 372,75 euro  
- verkoop door De Vreese Logistic nv en de heer Filip De Vreese aan de gemeente 

Wortegem-Petegem van een stuk grond met een oppervlakte van 52 ca 70 dm² , mits de 
prijs van 395,25 euro. 

11. Grondbeleid. Aanvullend politiereglement betreffende het invoeren van verkeers-
beperkende maatregelen in de Biesbosstraat, Loweg, Lozerstraat en Doornstraat. 
Goedkeuring. 

Het aanvullend politiereglement betreffende het invoeren van verkeersbeperkende 
maatregelen in de Biesbosstraat, Losweg, Lozerstraat en Doornstraat wordt met 8 
stemmen voor (Open VLD)bij 7 onthoudingen {NVA (5), CD&V (1) en Onafhankelijk (1)} 
goedgekeurd. 

12. Algemeen bestuur. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten van dagelijks 
bestuur. Kennisgeving. 

In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 krijgt de gemeenteraad 
kennis van navolgende besluiten met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van 
dagelijks bestuur: 

1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: 
- In zitting van 3 juli 2018 werd door het college goedkeuring verleend aan het bestek en 

de raming voor de opdracht “Opmaken van een ontwerp voor het uitvoeren van 
wegenis- en rioleringswerken in de Kalverstraat en de Karmstraat (fase 2 Ooike)”, 
opgesteld door TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De opdracht wordt gegund bij wijze 
van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging aan 
de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Ingenieursbureau Goegebeur-D'Hauwer bvba, 
Valleistraat 75 te 9402 Meerbeke, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van 
deze inschrijver en voor de prijs van 101.505,60 euro exclusief btw, waarvan 

o 79.577,52 euro exclusief btw ten laste van TMVW en 
o 21.928,08 euro exclusief btw ten laste van de gemeente Wortegem-Petegem. 

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 
- In zitting van 19 juni 2018 besliste het college om over te gaan tot aankoop van een 

nieuw anti-viruspakket ‘Sophos endpoint protection’ waarbij de opdracht wordt 
gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 



bekendmaking aan de nv Cevi, Bisdomplein 3 te 9000 Gent, mits een maandelijkse prijs 
van 229,76 euro exclusief btw of 278,01 euro inclusief 21% btw. 

- In zitting van 19 juni 2018 besliste het college om de opdracht “Schoonmaak van de 
gemeentegebouwen tijdens het jaar 2018”, bij collegebesluit van 21 november 2017 
gegund aan Cleaning Professionals nv, Industrielaan 4 - K23 te 9320 Erembodegem, uit 
te breiden met de schoonmaak in sporthal De Ruffel voor de prijs van 7.851,94 euro 
exclusief btw of 9.500,85 euro inclusief 21% btw.  

- In zitting van 14 augustus 2018 besliste het college om de opdracht “Leveren en 
plaatsen van 2 speeltuigen op het stukje gras naast de petanquebaan te Ooike” te 
gunnen bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) 
aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Kompan nv, 
Bosstraat 15 te 8780 Oostrozebeke, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 
1.897,00 euro exclusief btw of 2.295,37 euro inclusief btw. 

- In zitting van 14 augustus 2018 besliste het college om, in navolging van de verbreking 
van de opdracht “Maaien van de bermen, grachten en taluds langs de wegen in 2018, 
met mogelijkheid tot verlenging in 2019 en in 2020”, die bij collegebesluit van 20 
maart 2018 toegewezen was aan de Vreese Logistic nv, Petegemplein 29, 9790 
Wortegem-Petegem, deze opdracht te gunnen aan Delgro bvba, Stooktstraat 175 te 
9600 Ronse, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 21.580,69 euro exclusief 
btw of 26.112,63 euro inclusief btw bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 




