Gemeentebestuur Wortegem-Petegem
Beknopte opgave besluiten
Kennisgeving publiek
De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 29 november 2018 volgende beslissingen
genomen:
1. Notulen vorige zitting.
De notulen van de zitting van 25 oktober 2018 worden éénparig goedgekeurd.
2. Vrije Tijd. Sport. Buurtbouwers. Zwemmen aan voordeeltarief in zwembad ‘De Treffer’ in
Waregem en zwembad ‘zwem.com’ in Oudenaarde. Goedkeuring.
De raad keurt éénparig een gedeeltelijke tussenkomst goed in de toegangsprijs van het
zwembad te Waregem en het zwembad te Oudenaarde voor alle inwoners van WortegemPetegem, naar analogie met het verlaagde tarief voor inwoners van respectievelijk
Waregem/Oudenaarde.
3. Grondbeleid. Aanvullend reglement betreffende verkeerssignalisatie voor de toegangsweg nieuw recyclagepark. Goedkeuring.
Het aanvullend verkeersreglement wordt éénparig goedgekeurd waarbij voor de
toegangsweg naar het nieuwe recyclagepark de nodige signalisatie zal aangebracht
worden zodat de gebruikers van de Waregemseweg voorrang hebben op de gebruikers
van de toegangsweg.
4. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen
a) SOLvA. Algemene vergadering van 12 december 2018. Goedkeuring agenda en
statutenwijziging.
De statutenwijziging en de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 12
december 2018 van SOLvA wordt met 9 stemmen voor (Open VLD en CD&V) bij 5
stemmen tegen (N-VA en Onafhankelijk) goed.
b) I.M.W.V. Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2018. Goedkeuring
agenda.
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2018 van
I.M.W.V. wordt éénparig goedgekeurd.
c) TMVS dv. Buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018. Goedkeuring
agenda.
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 van TMVS
dv wordt éénparig goedgekeurd.
d) IVLA. Buitengewone algemene vergadering van 20 december 2018. Goedkeuring
agenda.
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2018 van I.VL.A.
wordt éénparig goedgekeurd.

e) TMVW ov. Buitengewone algemene vergadering van 21 december 2018. Goedkeuring
agenda.
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2018 van
TMVW ov wordt éénparig goedgekeurd.
5. 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:
-

geen.

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn:
-

In zitting van 30 oktober 2018 besliste het college de opdracht ‘Leveren van infoborden
voor het gemeentelijk containerpark’ bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking te gunnen aan de economisch meest voordelige
bieder (op basis van de prijs), zijnde Drukkerij Arijs bvba, Molenstraat 89 te 9690
Kluisbergen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 1.954,86 euro exclusief
btw of 2.365,38 euro inclusief 21% btw. Er werden in totaal drie firma’s aangeschreven.

-

In zitting van 30 oktober 2018 besliste het college de opdracht ‘Uitvoeren van
herstellingswerken aan de vloer in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool De
Kouter’ bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de
prijs), zijnde Bouwbedrijf De Puydt bvba, Kastanjeplein 51 te 9790 Wortegem-Petegem,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 3.778,56 euro exclusief btw of
4.005,27 euro inclusief 6% btw. Eventuele bijkomende werken zullen worden
verrekend aan 34,00 euro per uur, plus materialen en btw. Er werden in totaal drie
firma’s aangeschreven.

-

In zitting van 30 oktober 2018 besliste het college de opdracht ‘Leveren en plaatsen
van kunstgras in de speeltuin van de gemeentelijke basisschool De Kouter’ bij wijze van
de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te gunnen aan de
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Kunstgrasservice,
Kwatrechtsteenweg 144 te 9230 Wetteren, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 6.949,40 euro exclusief btw of 7.366,36 euro inclusief 6% btw.
Er werden in totaal drie firma’s aangeschreven.

-

In zitting van 6 november 2018 werd goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht
van de offertes van 25 oktober 2018 voor de opdracht “Schoonmaak van de
gemeentegebouwen in 2019 (januari tot en met juni)” opgesteld door de dienst
secretariaat. Deze opdracht werd gegund aan de enige regelmatige bieder, zijnde
Cleaning Professionals nv, Industrielaan 4 - K23 te 9320 Erembodegem (Aalst), tegen
het nagerekende inschrijvingsbedrag van 33.865,85 euro exclusief btw of 40.977,68
euro inclusief 21% btw. Er werden 5 firma’s aangeschreven waarvan 1 een offerte
indiende.

-

In zitting van 6 november 2018 werd goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht
van de offertes van 30 oktober 2018 opgesteld door de dienst secretariaat. Deze
opdracht werd gegund aan de economisch meest voordelige (op basis van de totale
prijs van alle percelen) bieder, zijnde JJ Cleaning, Processiestraat 2H te 9790
Wortegem-Petegem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 5.488,00 euro
exclusief btw of 6.640,48 euro inclusief 21% btw. Er werden 5 firma’s aangeschreven
waarvan 2 een offerte indienden.

