
 

Beknopte opgave besluiten gemeenteraad 

Kennisgeving publiek 

De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 28 november 2019 volgende beslissingen 
genomen: 

1. Notulen vorige zitting.  

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 24 oktober 2019 éénparig goed. 
2. Algemeen bestuur. Presentiegelden. Toevoeging commissiezittingen. Goedkeuring. 

Het voorliggend agendapunt wordt met algemeenheid van stemmen verdaagd naar de 
gemeenteraadszitting van 19 december 2019 waarbij enerzijds de aanpassing van artikel 37 
van het huishoudelijk reglement betreffende het presentiegeld en anderzijds de 
aanpassing van de gemeenteraadsbeslissing van 31 januari 2019 betreffende de 
vaststelling van de presentiegelden voor de gemeenteraadsleden, wordt geagendeerd. 

3. Algemene financiering. Gemeente-eigendommen. Verkoop eigendom Petegemplein 5. 
Goedkeuring aangepast ontwerpakte van verkoop.  

Wegens de onvolledigheid van het dossier op het moment van de gemeenteraadszitting, 
wordt de bespreking van dit punt met algemeenheid van stemmen verdaagd naar de 
zitting van 19 december 2019. 

4. Wonen en leefomgeving. Collector Volkaartsbeekstraat – project Aquafin nr. 22.188. Aanleg van 
de collector en vernieuwing en optimalisatie van de wegenis. Samenwerkingsovereenkomst en 
addenda. Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de nv Aquafin, het 
gemeentebestuur van Wortegem-Petegem, het stadsbestuur van Oudenaarde en de 
TMVW met algemeenheid van stemmen goed voor de aanleg van de collector 
Volkaartsbeekstraat en de optimalisatie van de wegenis in de Volkaartsbeekstraat, een 
deel van het Moregemplein en een deel van de Heerbaan.  

5. Wonen en leefomgeving. Aanvullend politiereglement betreffende het inrichten van de straat 
Ridobel als woonerf, het invoeren van een eenrichtingsverkeer in de Ommegangstraat en een 
deel van de St.-Martinusstraat, het instellen van een parkeerverbod op een deel van de 
Lindestraat en het voorbehouden van een wegel voor voetgangers en fietsers. Goedkeuring.   

De gemeenteraad keurt het aanvullend politiereglement betreffende het inrichten van 
de straat Ridobel als woonerf, het invoeren van een eenrichtingsverkeer in de 
Ommegangstraat en een deel van de St. Martinusstraat, het instellen van een 
parkeerverbod op een deel van de Lindestraat en het voorbehouden van een wegel voor 
voetgangers en fietssters met algemeenheid van stemmen goed.  



6. Vrije Tijd. Sport. Reglement ‘Zwemmen aan voordeeltarief in zwembad De Treffer in Waregem 
en het zwembad Sportoase zwem.com in Oudenaarde’. Goedkeuring. 

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen het reglement ‘Zwemmen aan 
voordeeltarief in zwembad De Treffer in Waregem en het zwembad Sportoase zwem.com 
in Oudenaarde’ voor de volledige legislatuur goed. 

7. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke samenwerkingen. 

a. Toetreding tot de Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Vlaamse Ardennen (IOED 
Vlaamse Ardennen). Goedkeuring. 

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de toetreding tot de 
Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Vlaamse Ardennen goed.   

b. TMVS dv. Statutenwijziging. Goedkeuring. 

De gemeenteraad keurt met 14 stemmen vóór (Open VLD, CD&V, Sp.a/Onafhankelijk en 
Onafhankelijk) bij 3 onthoudingen (N-VA) de statutenwijziging van TMVS dv goed.   

c. TMVS dv. Buitengewone algemene vergadering van 10 december 2019. Goedkeuring 
agenda. 

De gemeenteraad keurt met 14 stemmen vóór (Open VLD, CD&V, Sp.a/Onafhankelijk en 
Onafhankelijk) bij 3 onthoudingen (N-VA) de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van 10 december 2019 van TMVS dv goed.   

d. SOLvA. Bijkomend agendapunt bij hoogdringendheid voor de algemene vergadering van 11 
december 2019. Goedkeuring. 

De gemeenteraad keurt met 16 stemmen vóór (Open VLD, CD&V, N-VA, 
Sp.a/Onafhankelijk) bij 1 stem tegen (Onafhankelijk) de aangepaste agenda voor de 
buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019 goed.    

8. Algemeen bestuur. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten dagelijks bestuur. 
Kennisgeving.  

De gemeenteraad krijgt, 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, 
kennis van navolgende college-besluiten: 

1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: 
- / 

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 
- In zitting van 22 oktober 2019 verleende het college goedkeuring aan het verslag van 

nazicht van de offertes van 18 oktober 2019 voor de opdracht ‘Schoonmaak van de 
ramen van de gemeentegebouwen tijdens het jaar 2020’ opgesteld door de dienst 
secretariaat. Bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking werd deze opdracht gegund aan de enige bieder, zijnde Jonas 
Schiettecatte, Processiestraat 2H te 9790 Wortegem-Petegem, tegen het nagerekende 



inschrijvingsbedrag van 6.002,50 euro exclusief btw of 7.263,03 euro inclusief 21% 
btw. Er werden 3 firma’s aangeschreven. 

- In zitting van 29 oktober 2019 verleende het college goedkeuring aan het verslag van 
nazicht van de offertes van 24 oktober 2019 voor de opdracht “Schoonmaak van de 
gemeentegebouwen tijdens het jaar 2020”, opgesteld door de dienst secretariaat. Bij 
wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking werd 
deze opdracht gegund aan de firma Cleaning Professionals nv, Industrielaan 4 - K23 te 
9320 Erembodegem (Aalst), die voor de percelen 1, 3, 4 en 5 als enige een offerte 
indiende en die voor het perceel 2 de economisch meest voordelige offerte (rekening 
houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding) indiende, tegen het totale 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 59.707,07 euro exclusief btw of 72.245,56 euro 
inclusief 21% btw. Er werden 6 firma’s aangeschreven. 

8 bis.  Wonen en leefomgeving. Opstart procedure tot aanleg van een gescheiden fietspad op de 
 N494 tussen Kruisem en het kruispunt Oudenaardseweg–Kruishoutemseweg. 
 (toegevoegd punt door N-VA-fractie)  

Het toegevoegd agendapunt omtrent de opstart van de procedure voor de aanleg van 
een gescheiden fietspad op de N494 tussen Kruisem en het kruispunt Oudenaardse-
weg-Kruishoutemseweg wordt verdaagd. In tussentijd neemt het bestuur contact met 
het kabinet van de bevoegde Vlaamse minister van mobiliteit, mevr. Lydia Peeters. 

8 ter.  Wonen en leefomgeving. Herstel en herinrichting wegenisinfrastructuur Wortegem-
 Petegem. Opname in het meerjarenplen 2020-2025. (toegevoegd punt door N-VA-fractie)  

Er wordt de komende legislatuur de nodige prioriteit gegeven aan herstel en 
(her)inrichting van de wegeninfrastructuur in Wortegem-Petegem. De nodige bedragen 
zijn hiervoor opgenomen in het nog goed te keuren voorstel van meerjarenplanning 
2020-2025. 

Schriftelijke vragen gesteld door de CD&V-fractie:  
1. Hoe komt het dat de muur aan het kerkhof te Petegem nog steeds niet hersteld is?  

Antwoord: Er zijn twee schadegevallen aan de kerkhofmuur te Petegem. Een eerste in de 
Ommegangstraat en een tweede aan de voorzijde van de muur, kant 
Petegemplein. De aannemer die instaat voor het herstel wil beide werken liefst in 
één keer uitvoeren. 
Momenteel zijn er wegeniswerken in de St. Martinusstraat in het kader van de 
sociale verkaveling Ridobel en binnenkort ook aan het kruispunt 
St. Martinusstraat/Ommegangstraat. Voor het herstel van de muur in de 
Ommegangstraat is het nodig dat een deel van de Ommegangstraat wordt 
afgesloten waarbij doorgaand verkeer niet mogelijk zal zijn. Op vandaag zou dit 
betekenen dat bepaalde woningen in de Ommegangstraat volledig ingesloten 
zitten. De kerkhofmuur wordt derhalve pas na de uitvoering van de 
wegeniswerken hersteld. Planning voorjaar 2020.  

2. In de Lozerstraat is de ene kant van de weg (Wortegem-Petegem) gemaaid en de andere 
kant (Oudenaarde) niet. Is het mogelijk om met stad Oudenaarde in dialoog te gaan zodat 
dit kan opgelost worden en beide kanten kunnen gemaaid worden? 
Antwoord: Het stuk Lozerstraat waarover sprake, is, op basis van de voorliggende foto, 

vermoedelijk volledig op grondgebied Oudenaarde gelegen. Het ene perceel is 



weiland waarbij de landbouwer bij het maaien, wellicht ook de berm heeft mee-
gemaaid, terwijl het perceel aan de overkant akkerland is. 
Niettemin zal deze melding opgenomen worden met de bevoegde diensten van 
stad Oudenaarde met de vraag om deze bermen ook te maaien. 

 
Deze overzichtslijst wordt bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal 
Bestuur, op de webtoepassing van de gemeente op 11 december 2019. 

 


