
 

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem 
Beknopte opgave besluiten 

Kennisgeving publiek 
De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 20 december 2018 volgende beslissingen 
genomen: 
1. Notulen vorige zitting. 

De notulen van de zitting van 29 november 2018 worden éénparig goedgekeurd.   

2. Algemene financiering. Gemeentefinanciën. Gemeentebelastingen voor het aanslagjaar 
2019.  
a)  Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Vaststelling.   

Het belastingsreglement op de afgifte van de administratieve stukken voor het 
aanslagjaar 2019 wordt met 10 stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 6 onthoudingen 
(N-VA en Onafhankelijk) goedgekeurd.   

Er wordt een gemeentebelasting gevestigd op de afgifte van: 
- elektronische identiteitskaarten voor Belgen en elektronische kaarten en verblijfsdocu-

menten uitgereikt aan vreemde onderdanen:  
 18,00 euro, zijnde 16,00 euro voor de door de federale overheid gevraagde kostprijs + 

2,00 euro gemeentebelasting, alsook voor elk duplicaat; 
- elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar: 
 6,40 euro, waarop geen bijkomende gemeentebelasting wordt gevestigd; 
- biometrische kaarten en verblijfstitels uitgereikt aan vreemde onderdanen van derde 

landen: 
 21,00 euro, zijnde 19,20 euro voor de door de federale overheid gevraagde kostprijs + 
 1,80 euro gemeentebelasting; 
- identiteitsbewijzen voor vreemde kinderen onder de 12 jaar met foto: 
 2,00 euro voor een identiteitsbewijs met een plastiekzakje; 
- nieuwe Europese rijbewijzen of duplicaat – bankkaartmodel: 
 25,00 euro (20,00 euro kostprijs en 5,00 euro belastingen); 
- nieuwe Europese voorlopige rijbewijzen of duplicaat – bankkaartmodel: 
 25,00 euro (20,00 euro kostprijs en 5,00 euro belastingen); 
- voorlopige rijbewijzen M12 (in voege vanaf 1 februari 2019): 
 25,00 euro (20,00 euro kostprijs en 5,00 euro belastingen); 
- internationale rijbewijzen (boekje): 
 21,00 euro (16,00 euro kostprijs en 5,00 euro belastingen); 
- paspoorten: 
 5,00 euro voor de afgifte van een nieuw paspoort; 
- trouwboekjes: 
 7,50 euro voor een trouwboekje. 

b)  DIFTAR. Belasting op het ophalen en verwijderen van restafval via huis-aan-huis-
inzameling, op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark 



en op de huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen en van snoeihout. 
Vaststelling.   
Het bedrag van de belasting voor de huis-aan-huisophaling van het restafval wordt 
gehandhaafd en voor het jaar 2019 vastgesteld als volgt: 
per aanbieding van de container: 
-    40 liter container 0,15 euro 
-  120 liter container 0,30 euro 
-  240 liter container 0,60 euro 
- 1100 liter container 2,93 euro 
per kilogram aangeboden afval: 0,25 euro. 
De minimumbelasting per aansluitpunt bedraagt 7,08 euro per 6 maanden. 
 
Ook de belasting op de inzameling, de recyclage en de verwijdering van huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark wordt 
gehandhaafd voor het aanslagjaar 2019. 
Het bedrag van de belasting wordt voorgesteld als volgt: 

 voor personen ingeschreven in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister: 
 0,08 euro/kg voor aanvoer van betalende fracties op het recyclagepark; 

 voor houders van een toegangsbadge: 
- verenigingen, bouwers en verbouwers, scholen, eigenaars en/of gebruikers van 

2de verblijven: 
0,08 euro/kg voor aanvoer van betalende fracties op het recyclagepark; 

- zelfstandigen en KMO’s: 
0,08 euro/kg voor aanvoer van betalende fracties op het recyclagepark. 

 
Er wordt voorgesteld om de bedragen van de belasting op de huis-aan-huisophalingen van 
grof vuil en/of oude metalen en van snoeihout te handhaven als volgt: 

 de prijs voor de huis-aan-huisophaling van grof vuil en/of oude metalen vast te 
leggen op 30,00 euro per afroep en de maximale hoeveelheid per aanbieding vast 
te stellen op 3 m³; 

 de prijs voor de huis-aan-huisophaling van snoeihout vast te leggen op 15,00 euro 
per afroep en de maximale hoeveelheid per aanbieding vast te stellen op 3 m³. 

Goedgekeurd met 10 stemmen vóór (Open VLD en CD &V) bij 6 onthoudingen (N-VA en 
Onafhankelijk). 

c)  Activeringsheffing. Opheffing.  
Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2015 houdende vestiging voor de 
aanslagjaren 2016, 2017, 2018 en 2019 van een gemeentelijke activeringsheffing op de niet-
bebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling ten bedrage van 150,00 euro 
per kavel wordt met 10 stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 6 onthoudingen (N-VA en 
Onafhankelijk) opgeheven voor wat het aanslagjaar 2019 betreft.  

3. Algemeen bestuur. Brandweer. Vaststelling en toekenning van de gemeentelijke dotaties 
2019 aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. 

De gemeentelijke dotaties aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen voor het 
dienstjaar 2019 ten laste van de gemeente Wortegem-Petegem worden éénparig 
vastgesteld als volgt:  



1. gewone dienst: 171.799 euro  
2. buitengewone dienst: 61.058 euro.  

4. Algemeen bestuur. Politiediensten. Vaststelling en toekenning gemeentelijke dotaties 
2019 aan de Politiezone Vlaamse Ardennen.  

De gemeentelijke dotaties aan de Politiezone Vlaamse Ardennen voor het dienstjaar 2019 
ten laste van de gemeente Wortegem-Petegem worden éénparig vastgesteld als volgt:  
1. gewone dienst: 380.531,42 euro  
2. buitengewone dienst: 16.701,54 euro.  

5. Algemeen bestuur. O.C.M.W. Beleids- en beheerscyclus.  
a) Budget 2018. Budgetwijziging 1 2018. Kennisgeving.  

Door de financieel directeur wordt kennis gegeven van de budgetwijziging 1 aan het 
budget 2018 van het O.C.M.W.   

b) Budget 2019. Kennisgeving.   
Door de financieel directeur wordt kennis gegeven van het budget 2019 van het O.C.M.W.   

6. Algemeen bestuur. Gemeentefinanciën. Beleids- en beheerscyclus.  
a) Budget 2018. Budgetwijziging 1 2018. Vaststelling.   

De budgetwijziging 1 2018 wordt goedgekeurd met 10 stemmen vóór (Open VLD en CD&V) 
bij 6 stemmen tegen (N-VA en Onafhankelijk).   

b) Budget 2019. Vaststelling.   
Het budget 2019 wordt goedgekeurd met 10 stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 6 
stemmen tegen (N-VA en Onafhankelijk).   

7. Algemeen bestuur. Veiligheid. Politieverordening Ronde van Vlaanderen 7 april 2019.  
De politieverordening voor de Ronde van Vlaanderen op 7 april 2019 wordt éénparig 
goedgekeurd.  

8. 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 13 november 2018 werd goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht 

van de offertes van 8 november 2018, opgesteld door de dienst secretariaat, 
betreffende de opdracht “Leveren van 2 snelheidsinformatieborden (projecten 17 en 21 
Buurtbouwers)”. Deze opdracht werd bij onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige bieder 
(rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Krycer bvba, Oude 
Brusselstraat 48 te 1740 Ternat, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 



4.170,00 euro exclusief btw of 5.045,70 euro inclusief 21% btw. Er werden 3 firma’s 
aangeschreven. 

- In zitting van 27 november 2018 werd goedkeuring verleend aan de raming voor de 
opdracht “Leveren en plaatsen van hardware naar aanleiding van volledige vernieuwing 
ICT-infrastructuur”. De raming bedroeg 61.983,47 euro exclusief btw of 75.000,00 euro 
inclusief 21% btw. Deze opdracht werd gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking aan CEVI nv, Bisdomplein 3 te 9000 Gent, tegen 
het nagerekende inschrijvingsbedrag van 53.031,17 euro exclusief btw of 64.167,72 euro 
inclusief 21% btw. 

- In zitting van 4 december 2018 werd goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht 
van de offertes van 27 november 2018, opgesteld door de dienst secretariaat, 
betreffende de opdracht “Leveren van een tweedehands minitractor en van een nieuwe 
3-punts gazonmaaier voor de gemeentelijke technische dienst (toegestane variante 1)”. 
Deze opdracht werd bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend 
met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Beel nv, Waregemseweg 75 te 9790 
Wortegem-Petegem, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van 
19.950,00 euro exclusief btw of 24.139,50 euro inclusief 21% btw (na onderhandeling en 
exclusief de optie ‘leveren van een nieuwe multitrimmer/klepelmaaier’). Er werden 3 
firma’s aangeschreven. 

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 
- In zitting van 4 december 2018 werd de opdracht voor het strooien van dooizout en het 

ruimen van sneeuw in de maanden januari, februari, maart, april, mei, oktober, 
november en december in de periode van 6 december 2018 tot en met 31 december 
2021 met toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund 
aan De Reycke Johan, Stoofstraat 7 te 9790 Wortegem-Petegem waarbij de vergoeding 
per prestatie-uur vastgesteld is op 75,00 euro. 

9. Goedkeuring notulen huidige zitting.  
De notulen van de huidige zitting worden staande de zitting goedgekeurd. 




