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 De Raad neemt kennis van en gaat akkoord met de vorderingsstaat voor de maand augustus 

2018 betreffende de werken voor de oprichting van het sociaal woonproject Processiestraat 3 

die wordt betaalbaar gesteld voor een totaal bedrag van 39.068,00 EUR (na prijsherziening en 

incl. 12% btw). 

 De Raad neemt kennis van en gaat akkoord met de vorderingsstaat voor de maand september 

2018 betreffende de werken voor de oprichting van het sociaal woonproject Processiestraat 3 

die wordt betaalbaar gesteld voor een totaal bedrag van 27.185,52 EUR (na prijsherziening en 

incl. 12% btw). 

 De Raad neemt kennis van en gaat akkoord met de voorgestelde verrekening nr. 1 met een 

minprijs van 21.149,28 EUR excl. btw,  waarbij de voorziene zonneboilers vervangen worden 

door zonnepanelen voor de oprichting van het sociaal woonproject Processiestraat 3. 

 De Raad gaat over tot indexatie van het basisbedrag voor de tussenkomst in de 

begrafeniskosten t.v.v. behoeftige personen ingeschreven in het bevolkingsregister van 

Wortegem-Petegem zoals bepaald in de princiepsbeslissing d.d. 19 september 2013. Met 

ingang van 1 oktober 2018 wordt het geïndexeerd bedrag vastgesteld op 1.515,51 EUR. 

 De Raad stelt de huurprijs voor de woning gelegen te 9790 Wortegem-Petegem, Rozenhof 120 

vast op 300,00 EUR per maand, jaarlijks indexeerbaar. 

 De Raad neemt kennis van het aangetekend schrijven d.d. 24 september 2018 waarbij het 

OCMW op de hoogte wordt gebracht van de bevoorrechte pachtoverdracht naar aanleiding 

van het overlijden van dhr. Roger De Waele op 1 maart 2018 naar zijn echtgenote mevr. Marie-

Louise Martens van de percelen bouwland afd. Moregem, Sectie C nr. 812b van 1ha 20a 11ca en 

afd. Moregem, Sectie C, nr. 858 van 20a 20ca. Deze bevoorrechte pachtoverdracht heeft 

pachtvernieuwing met ingang van Kerstdag 2018 tot gevolg. 

 De Raad neemt kennis van de huuropzeg per aangetekend schrijven d.d. 16 oktober 2018 

uitgaande van huurder van  de woning gelegen te 9790 Wortegem-Petegem, Waregemseweg 

2 bus 201 met ingang van 1 november 2018. De Raad gaat akkoord met een verkorte huuropzeg 

van 1 maand. 

 De Raad neemt kennis van en aanvaardt de schenking van 11.388,54 EUR van de PWA 

Wortegem-Petegem (vzw in ontbinding) en verbindt zich ertoe de geschonken middelen 

conform de statuten van vzw PWA Wortegem-Petegem aan te wenden in het kader van 

opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven. 

 


