Gemeentebestuur Wortegem-Petegem
Beknopte opgave besluiten
Kennisgeving publiek
De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 25 oktober 2018 volgende beslissingen
genomen:
1. Notulen vorige zitting.
De notulen van de zitting van 27 september 2018 worden éénparig goedgekeurd.
2. Algemeen bestuur. Erediensten. Kerkbesturen.
a. Budgetwijziging 2018. Aktename.
De raad neemt akte van de budgetwijziging 2018 van de kerkbesturen Sint-Amandus Ooike
en Sint-Martinus Petegem.
b. Budget 2019. Aktename.
De raad neemt akte van het budget 2019 van de kerkbesturen O.-L.-Vrouw Wortegem, SintAmandus Ooike, Sint-Martinus Petegem, Sint-Maurus Elsegem en Sint-Pietersstoel
Moregem.
De bedragen van de exploitatietoelage 2019 zijn de volgende (in euro):
Budget 2019

Meerjarenplan

Resultaat

O.-L.-Vrouw Wortegem

0,00

21.218,70

Lager

Sint-Amandus Ooike

0,00

19.611,59

Lager

Sint-Martinus Petegem

21.606,54

29.109,09

Lager

Sint-Maurus Elsegem

10.303,87

10.420,70

Lager

12.312,25

27.053,00

Lager

Sint-Pietersstoel Moregem

De investeringstoelagen 2019 (in euro) vallen binnen de voorzieningen van het MJP,
behalve voor de kerkbesturen Sint-Maurus Elsegem en Sint-Pietersstoel Moregem, waar de
investeringstoelage 2019 het resultaat is van een doorschuiving.
Budget 2019

Meerjarenplan

Investering

O.-L.-Vrouw Wortegem

0,00

7.000,00

Sint-Amandus Ooike

0,00

0,00

--

Sint-Martinus Petegem

0,00

0,00

--

373.207,39

0,00

buitenrestauratie
kerkgebouw
(doorschuiving)

58.089,88

0,00

binnenschilderwerken
kerk
(doorschuiving)

Sint-Maurus Elsegem
Sint-Pietersstoel Moregem

werken worden niet
uitgevoerd

3. Grondbeleid. Gemeente-eigendommen. Kosteloze grondafstand van een strook grond
langs de Sint-Martinusstraat. Goedkeuren ontwerpakte.
De raad gaat over tot kosteloze overname van familie Nuyttens-D’hondt van een perceel
de
grond, ten kadaster bekend 2 afdeling, sie B nr. 148X2 met een oppervlakte van 70 ca, en
keurt éénparig goed de bepalingen in de afzonderlijke ontwerpakte ‘Kosteloze afstand van
onroerend goed’.
4. Grondbeleid. Gemeente-eigendommen. Kosteloze overname grond met wegenis en
infrastructuur verkaveling Noordbos. Goedkeuring ontwerparkte.
De raad keurt éénparig goed de ontwerpakte tot kosteloze overname van de nv Danneels
Development van een perceel grond met wegenis en infrastructuur in de verkaveling
ste
‘Noordbos’, met een oppervlakte van 22a 24ca en 14dm² en kadastraal gekend 1 afdeling,
sie C nr. 171G3.
5. Grondbeleid. Aanvullend politiereglement betreffende het aanbrengen van een zebrapad
in de Krauwelstraat ter hoogte van de voetgangersdoorsteek van het Vrezeveld.
Het aanvullend politiereglement voor het aanbrengen van een zebrapad in de
Krauwelstraat ter hoogte van de voetgangersdoorstek naar Vrezeveld wordt éénparig
goedgekeurd.
6. Grondbeleid. Begraafplaatsen. Aanpassing reglement.
De aanpassing aan het reglement op de begraafplaatsen, waarbij voertuigen worden
toegelaten op het kerkhof in de deelgemeente Wortegem:
- op elke laatste woensdag van de maand vanaf 14u tot 16u
- 2 zaterdagen vóór 1 november van 9u tot 16u
- 1 zaterdag na 1 november van 9u tot 16u
wordt éénparig goedgekeurd.
7. Vrije Tijd. Toerisme. Toelage filmproject “Adam & Eva”. Bekrachtiging besluit college van
burgemeester en schepenen van 18 september 2018.
Het collegebesluit van 18 september 2018, waarbij een toelage van 2.000 euro aan OZ Kort
als financiële steun voor het filmproject ‘Adam & Eva’ werd toegekend, wordt éénparig
bekrachtigd door de gemeenteraad.
8. Intergemeentelijke samenwerkingen.
a. Gaselwest. Algemene vergadering van 17 december 2018. Goedkeuren van de agenda,
partiële splitsing door overneming en vaststelling van het mandaat.
De agenda van de algemene vergadering van 17 december 2018 van Gaselwest en de
partiële splitsing door overneming worden éénparig goedgekeurd.
b. IMWV. Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2018. Statutenwijziging.
Goedkeuring.
Het ontwerp van statutenwijziging van IMWV wordt éénparig goedgekeurd.

9.

Algemeen bestuur. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten van dagelijks
bestuur.
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:
-

2.

geen.

Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn:
- In zitting van 25 september 2018 besliste het college bij hoogdringendheid om over
te gaan tot de aankoop van een zitmaaier voor het onderhoud van de
gemeentelijke kerkhoven waarbij de opdracht werd gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking aan de firma Beel,
Waregemweg 75 te 9790 Wortegem-Petegem, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 6.033,06 euro, exclusief BTW of 7.300,00 euro inclusief
21% BTW.

