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Algemeen bestuur toezicht

Overzichtsl ijst besluiten gemeenteraad

De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 24 oktober 2019 volgende beslissingen

genomen:

1. Notulen vorige zitting.

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 26 september 2019 éénpariggoed.

2. Algemeen bestuur. Oprichting gemeenteraadscommissie financiën 2019-2024.

Goedkeuring en installatie.

De gemeenteraad gaat met algemeenheid van stemmen akkoord met de oprichting van

een gemeenteraadscommissie financiën en begroting. De commissie financiën en

begroting is samengesteld uit volgende raadsleden :

- Open VLD: Luc Vander Meeren, Maarten Van Tieghem, Koen Desloovere, Willy

Dhondt, Olivier Van Cauwenberghe en Rosette Maes

- N-VA: Sven De Donder en Marleen Van De Populiere

- CD&V: Leen Baert

- S.palonafhankelijk : Nico De Wulf.

3. Algemeen bestuur. Beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW. Goedkeuring.

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de beheersovereenkomst tussen

de gemeente en het OCMW goed.

4. Algemeen bestuur. Organisatiebeheersing. Goedkeuring kader en charter.

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen het kader, zijnde de leidraad

organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen, en het charter organisatiebeheersing goed.

5. Algemeen bestuur. Reglement participatie en inspraak. Goedkeuring.

De gemeenteraad keurt met 14 stemmen vóór (Open VLD, N-VA, CD&V en

S.pa/onafhankehjk) en 1 onthouding (onafhankelijk) het reglement participatie en

inspraak goed.

6. Algemeen bestuu r. Vervangi ngsregeli ng algemeen di recteu r. Goedkeu ri ng.

De stafmedewerker en de administratief hoofdmedewerker worden met algemeenheid
van stemmen aangeduid als plaatsvervangend algemeen directeur voor de gemeente in

geval van afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur.
De stafmedewerker en 2 maatschappelijk werkers worden met algemeenheid van

stemmen aangeduid als plaatsvervangend algemeen directeur voor wat betreft (OCMW)

BCSD-materie in geval van afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur.



7. Algemeen bestuur. Vervangingsregeling financieel directeur. Goedkeuring.

De financieel deskundige wordt met algemeenheid van stemmen aangeduid als

plaatsvervangend financieel directeur voor de gemeente en het OCMW in geval van

afwezigheid of verhindering van de financieel directeur.

8. Algemeen bestuur. lnformatieveiligheid. Beleid informatieveiligheidsincidenten en
data lekken. Goedkeu ri ng.

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen het 'beleid

informatievei ligheidsincidenten en datalekken' goed.

9. Algemeen bestuur. Informatieveiligheid. Beleid raadpleging bevolkingsregister voor
interne doeleinden. Goedkeuring.

De gemeenteraad keurt mef algemeenheid van stemmen het 'beleid raadplegingen

bevolki ngsregisters i nterne doelei nden (legislatu u r 2O2O-2O25)' goed.

1O. Wonen en leefomgeving. Openbare verlichting. lnbreng 'Verlichtingstoestellen,
lichtbronnen en steunen'. Goedkeuring aanbod openbare verlichting door de
distributienetbeheerder Gaselwest en kennisneming bijhorend reglement.

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de beheersoverdracht inzake de

verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare
verlichtingsinstallaties, daaraan verbonden de automatische overdracht van de eigendom
van de in de toekomst nog op te richten verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en

desgevallend de semi-openbare verlichtingsinsta llaties goed.

Bijgevolg hecht de gemeenteraad de goedkeuring aan de uitbreiding van de huidige
aansluiting van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest voor de

activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en

diensten als onderdeel van 'licht als dienstverlening' en zo deel te nemen aan het aanbod
Fluvius openbare verlichting en de opdrachthoudende vereniging te verzoeken om de
'aanvaarding van de uitbreiding van deze aansluiting' voor te leggen aan de eerstvolgende
algemene vergadering.

11. Wonen en leefomgeving. Motorhomeparking. Aanvullend reglement betreffende het
instellen van een parkeerplaats voor motorhomes op de parking achter het gemeentehuis.
Goedkeuring.

De gemeenteraad keurt éénparig het aanvullend reglement betreffende het instellen van

een parkeerplaats voor motorhomes op de parking achter het gemeentehuis goed.

l2.Wonen en leefomgeving. Motorhomeparking. Gebruikersreglement voor de parkeerplaats
voor motorhomes op de parking achter het gemeentehuis. Goedkeuring.

De gemeenteraad keurt éénparig het gebruiksreglement voor de parkeerplaats voor
motorhomes op de parking achter het gemeentehuis goed.

1 3. Algemeen bestuu r. I ntergemeentelijke samenwerkingen.

a. IMWV. Algemene vergadering van 5 november 2019. Goedkeuring agenda.

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de agenda van de algemene
vergadering van 5 november 2019 van IMWV goed.



b. SOLvA. Buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019. Goedkeuring

statutenwi jziging e n a genda.

De gemeenteraad keurt met 14 stemmen vóór (Open VLD, N-VA, CD&V

S.pa/Onafhankelrjk) bij I stem tegen (Onafhankelik) de statutenwijziging en de agenda

van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019 van SOLVA goed.

c. Gaselwest. Buitengewone algemene vergadering van 12 december 2O19. Goedkeuring

agenda, statutenwijziging en vaststelling van het mandaat.

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de statutenwijziging en de

agenda van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2O19 goed en stelt

het mandaat vast.

d. |.VL.A. Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2O19. Goedkeuring

statutenwijzigi ng en agenda.

De gemeenteraad keurt éénparig de statutenwijziging en de agenda van de

buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019 van IVLA goed.

e. TMVW ov. Buitengewone algemene vergadering van 19 december 2019. Goedkeuring

statutenwijziging.

De gemeenteraad keurt éénparigde statutenwijziging van TMVW ov goed.

l4.Algemeen bestuur. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten dagelijks bestuur.

Kennisgeving.

De gemeenteraad krijgt kennis, overeenkomstig artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van

26 september 2019 met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken,

leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur,

van navolgende college-beslu iten :

1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn:

- geen.

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn:

- geen.

Deze overzichtslijst wordt bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal

Bestuur, op de webtoepassing van de gemeente op 4 november 2019.

Wortegem-Petegem, 4 november 2019.

Burgemeester,

Luc Vander Meere


