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Algemeen bestuur toezicht 

Overzichtslijst besluiten gemeenteraad  

De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 19 december 2019 volgende beslissingen 

genomen: 

1. Notulen vorige zitting.  

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 28 november 2019 éénparig goed. 

2. Algemeen bestuur. Huishoudelijk reglement. Aanpassing artikel 37 betreffende de toekenning 
van presentiegelden voor de gemeenteraadscommissies. Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt de aanpassing van artikel 37 van het huishoudelijk reglement 
éénparig goed waarmee het presentiegeld voor de leden van gemeenteraadscommissies 
worden vastgesteld op het minimumbedrag 28,57 euro tegen 100% (gekoppeld aan de 
spilindex 138,01), zijnde op heden een bedrag van 48,77 euro onderhevig aan indexering.  

3. Algemeen bestuur. Gemeenteraadsleden. Presentiegeld gemeenteraadscommissies. 
Aanpassing per 3 januari 2019. Goedkeuring. 

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het presentiegeld voor de 
gemeenteraadscommissies éénparig goed waarmee het presentiegeld voor de leden van 
gemeenteraadscommissies worden vastgesteld op het minimumbedrag 28,57 euro tegen 
100% (gekoppeld aan de spilindex 138,01), zijnde op heden een bedrag van 48,77 euro 
onderhevig aan indexering. 

4. Algemene financiering. Gemeente-eigendommen. Verkoop eigendom Petegemplein 5. 
Goedkeuring aangepast ontwerp akte van verkoop.  

De gemeenteraad keurt met 10 stemmen voor (Open VLD) bij 6 stemmen tegen (N-VA, 
CD&V, Sp.a/Onafhankelijk en Onafhankelijk) ingevolge de gewijzigde oppervlakte het 
aangepaste ontwerp van akte van verkoop goed.  

5. Algemene financiering. Burgerlijke stand. Retributiereglement huwelijksplechtigheden. 
Afschaffing retributie huwelijk in Domein de Ghellinck. Goedkeuring. 

De gemeenteraad keurt éénparig de afschaffing van de retributie voor huwelijken in het 
Domein de Ghellinck goed.  
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6. Algemeen bestuur. Gemeentebelastingen en gemeentelijke retributies. Aanslagjaar 2020. 

a. Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Vaststelling. 

De gemeenteraad stelt éénparig de belasting op de afgifte van administratieve 
stukken vast. 

b. Gemeentebelasting 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 
recyclagepark en op de huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen 
en van snoeihout – DIFTAR. Vaststelling. 

De gemeenteraad stelt met 15 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en 
Sp.a/Onafhankelijk) bij 1 stem tegen (Onafhankelijk) de DIFTAR-gemeentebelasting 
vast. 

c. Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijke openbaar domein. 
Vaststelling. 

De gemeenteraad stelt éénparig de retributie op werken aan nutsvoorzieningen 
op het gemeentelijk openbaar domein vast.  

7. Algemeen bestuur. Gemeentebelastingen en gemeentelijke retributies. Aanslagjaar 2020-2025. 

a. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Vaststelling. 

De gemeenteraad stelt éénparig de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende 
voorheffing vast.    

b. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Vaststelling. 

De gemeenteraad stelt éénparig de aanvullende gemeentebelasting op de 
personenbelasting vast.   

c. Gemeentebelasting op tweede verblijven en weekendhuisjes. Vaststelling. 

De gemeenteraad stelt met 13 stemmen voor (Open VLD en N-VA) bij 2 onthoudingen 
(CD&V en Sp.a/Onafhankelijk)  bij  1 stem tegen (Onafhankelijk) de gemeentebelasting op 
tweede verblijven en weekendhuisjes vast.  

d. Gemeentebelasting op leegstand van gebouwen en woningen. Vaststelling. 

De gemeenteraad stelt met 15 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en 
Sp.a/Onafhankelijk) bij 1 onthouding (Onafhankelijk) de gemeentebelasting op leegstand 
van gebouwen en woningen vast.     
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e. Retributie op de afgifte van een toegangsbadge voor het gemeentelijk recyclagepark. 
Vaststelling. 

De gemeenteraad stelt éénparig de retributie op de afgifte van een toegangsbadge voor 
het gemeentelijk recyclagepark vast.  

f. Gemeentelijke retributie op de afgifte van PMD-zakken. Vaststelling. 

De gemeenteraad stelt éénparig de gemeentelijke retributie op de afgifte van PMD-
zakken vast. 

g. Gemeentelijke retributie op de afgifte van zakken voor luierafval. Vaststelling. 

De gemeenteraad stelt éénparig de gemeentelijke retributie op de afgifte van zakken 
voor luierafval vast.  

h. Stedenbouwkundige inlichtingen, stedenbouwkundige uittreksels en aanvragen 
omgevingsvergunning. Vaststelling. 

De gemeenteraad stelt éénparig de retributie op het afleveren van het formulier 
stedenbouwkundig uittreksel-inlichten-vastgoedinformatie, uittreksel uit het 
plannenregister en uittreksel uit het vergunningenregister en de gemeentebelasting op de 
beslissing inzake de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning vast.  

i. Algemene gemeentelijke milieubelasting. Vaststelling. 

De gemeenteraad stelt met 15 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en 
Sp.a/Onafhankelijk) bij 1 stem tegen (Onafhankelijk) de algemene gemeentelijke 
milieubelasting vast.  

j. Gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk en van 
gelijkgestelde producten. Vaststelling. 

De gemeenteraad stelt met 15 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en 
Sp.a/Onafhankelijk) bij 1 onthouding (Onafhankelijk) de gemeentebelasting op de 
verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk en van gelijkgestelde producten vast.  

k. Gemeentebelasting op masten en pylonen. Vaststelling. 

De gemeenteraad stelt éénparig de gemeentebelasting op masten en pylonen vast.  

8. Algemene financiering. Politiediensten. Vaststelling en toekenning gemeentelijke dotaties 
2020 aan de politiezone Vlaamse Ardennen. 

De gemeenteraad stelt éénparig de gemeentelijke dotaties aan de politiezone Vlaamse 
Ardennen voor het dienstjaar 2020 voor zowel de gewone dienst (werking) als de 
buitengewone dienst (investeringen) vast.  
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9. Algemene financiering. Brandweer. Goedkeuring gemeentelijk luik inzake 
meerjarenbeleidsplan van de brandweerzone Vlaamse Ardennen. 

De gemeenteraad keurt éénparig het gemeentelijk luik inzake het meerjarenbeleidsplan van de 
brandweerzone Vlaamse Ardennen goed.  

10. Algemene financiering. Brandweer. Vaststelling en toekenning gemeentelijke dotaties 2020 
aan de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. 

De gemeenteraad stelt éénparig de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen voor het dienstjaar 2020 voor zowel de gewone dienst (werking) als de 
buitengewone dienst (investeringen) vast.  

11. Algemene financiering. Beleids- en beheerscyclus. Gemeentefinanciën. Jaarrekening 2018. 
Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 
2018 van de gemeente Wortegem-Petegem. Kennisgeving. 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur d.d. 28 november 2019 tot 
goedkeuring van de jaarrekening van de gemeente over het financiële boekjaar 2018. 

12. Algemene financiering. Beleids- en beheerscyclus. Gemeentefinanciën. Budgetwijziging 2019_1. 
Vaststelling. 

De gemeenteraad stelt met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en Sp.a/Onafhankelijk) 
bij 1 stem tegen (Onafhankelijk) de budgetwijziging 2019 nummer 1 vast.  

13. Algemene financiering. Beleids- en beheerscyclus. Gemeentefinanciën. Meerjarenplan 2020-
2025. Vaststelling deel gemeente. 

De gemeenteraad stelt met 11 stemmen voor (Open VLD) bij 5 onthoudingen (N-VA, CD&V en 
Sp.a/Onafhankelijk) en 1 stem tegen (Onafhankelijk) het gemeentelijk deel van het 
meerjarenplan 2020-2025 vast.  

14. Algemene financiering. Beleids- en beheerscyclus. Gemeentefinanciën. Meerjarenplan 2020-
2025. Goedkeuring deel OCMW.  

De gemeenteraad keurt met 11 stemmen voor (Open VLD) bij 5 onthoudingen (N-VA, CD&V en 
Sp.a/Onafhankelijk) en 1 stem tegen (Onafhankelijk) het door de OCMW-raad vastgesteld deel 
van het meerjarenplan 2020-2025 goed.  

15. Algemene financiering. Beleids- en beheerscyclus. Gemeentefinanciën. 

a. Delegatie nominatieve lijst overheidsopdrachten 2020 aan het schepencollege. 
Goedkeuring. 

De gemeenteraad keurt met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en 
Sp.a/Onafhankelijk) bij 1 onthouding (Onafhankelijk) de delegatie voor de nominatieve lijst 
overheidsopdrachten voor het dienstjaar 2020 aan het schepencollege goed.  
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b. Nominatieve lijst toegekende subsidies 2020. Toekenning.  

De gemeenteraad keurt éénparig de nominatieve lijst van toegekende subsidies voor het 
dienstjaar 2020 goed.  

16. Algemeen bestuur. Veiligheid. Politieverordening Ronde van Vlaanderen 5 april 2020. 

De gemeenteraad keurt éénparig de politieverordening voor de Ronde van Vlaanderen van 5 
april 2020 goed. 

17. Algemeen bestuur. Gemeentelijke adviesorganen. Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening.  Aanduiding geledingen. 

De gemeenteraad keurt met 13 stemmen voor (Open VLD, CD&V en Sp.a/Onafhankelijk) bij 4 
stemmen tegen (N-VA en Onafhankelijk) de aanduiding van de geledingen voor de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening goed.  

18. Wonen en leefomgeving. Vernieuwen Omgevingscontract tussen gemeente Wortegem-
Petegem en de provincie Oost-Vlaanderen voor de periode 2020-2025. Goedkeuring. 

De gemeenteraad keurt éénparig het afsluiten van het Omgevingscontract met de provincie 
Oost-Vlaanderen voor de periode 2020-2025 goed.  

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

De gemeenteraad neemt 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-besluiten: 

1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: 

- In zitting van 3 december 2019 gaat het college, in functie van het gebruik van het 

notuleringspakket Cobra, over tot aankoop van 24 Ipads voor de mandatarissen die de 

mogelijkheid moeten hebben dagorden, bijhorende stukken en notulen van thuis uit te 

consulteren. De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder 

(rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Coolblue nv, 

Boomsesteenweg 560 te 2610 Antwerpen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 

van 8.741,75 euro exclusief btw of 10.577,52 euro inclusief 21% btw. Er werden 3 firma’s 

aangeschreven. 
 

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 

- In zitting van 26 november 2019 verleent het college goedkeuring aan het verslag van 

nazicht van de offertes van 14 november 2019 voor de opdracht “Drukken van het 

gemeentelijk informatieblad”, met inbegrip van de vereiste optie ‘Opmaak van het 

gemeentelijk informatieblad”,opgesteld door de dienst secretariaat. Bij wijze van een 
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onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt deze opdracht 

gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs) voor het 

jaar 2020, zijnde Drukkerij Arijs bvba, Molenstraat 89 te 9690 Kluisbergen. De 

vermoedelijke totale prijs voor het jaar 2020 is minimum 8.078,88 euro excl. btw of 

8.563,61 euro incl. 6% btw en maximum 14.847,96 euro excl. btw of 15.738,84 euro incl. 

6% btw. Er werden 6 firma’s aangeschreven waarvan 4 een offerte indienden. 

- In zitting van 3 december 2019 wordt Vandasin bvba, Burg. Vandenbogaerdelaan 54, 

8870 Izegem, aangewezen voor het leveren en installeren van een centraal 

registratiesysteem voor het Lokaal Loket Kinderopvang tegen de eenmalige 

opstartkost van 450 euro exclusief btw of 544,50 euro inclusief 21% btw en de 

jaarlijkse onderhoudskost van 350 euro exclusief btw of 423,50 euro inclusief 21% btw. 

Deze opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht 

van beperkte waarde). 

 
20. Rapportering lopende projecten. Oprichting buitenschoolse kinderopvang Knipoog.  

De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering betreffende de oprichting van de locatie 
buitenschoolse kinderopvang Knipoog.  

 

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

Bestuur, op de webtoepassing van de gemeente op 24 december 2019. 

 

Wortegem-Petegem, 23 december 2019. 

  De Burgemeester, 

 

 Luc Vander Meeren. 

 


