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Zitting van de gemeenteraad 

28 februari 2019 

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter gemeenteraad; 

 Vander Meeren Luc, Burgemeester; 

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten en Van den Dorpe Isabelle, Schepenen; 

Dhondt Willy Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Cauwenberghe 

Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, Van De Populiere Marleen, Maes 

Rosette, De Donder Sven, De Wulf Nico en Baert Leen, Raadsleden; 

 Buysschaert An, Algemeen Directeur.  

Verontschuldigd : Kurt Fonteyne, Schepen. 

DAGORDE : 

1. Algemeen bestuur. Ontslag van Gert Van Driessche uit de N-VA-fractie en zetelen als 

onafhankelijke. Kennisname. 

2. Notulen vorige zitting.  

3. Algemeen bestuur. Beheersorgaan bibliotheek. Aanpassing samenstelling. Goedkeuring. 

4. Algemeen bestuur. Concessie cafetaria De Ruffel. Vraag tot tijdelijke aanpassing 

concessieprijs. Goedkeuring. 

5. Algemeen bestuur. Veiligheid. Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 14 februari 

2019 inzake het inrichten van alle eenmalige of bijkomende commerciële of publicitaire 

activiteiten en veiligheidszones georganiseerd in het kader van de Ronde van Vlaanderen 

2019. 

6. Wonen en leefomgeving. Aanvullend verkeersreglement betreffende het instellen van een 

voetgangersoversteekplaats in de Zonnestraat. Goedkeuring. 

7. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging IMWV ov. Goedkeuring van de agenda voor 

de buitengewone algemene vergadering van IMWV ov van 12 maart 2019. 

8. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging TMVS dv. Goedkeuring van de agenda voor 

de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van 20 maart 2019.  

9. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging TMVW ov. Goedkeuring van de agenda voor 

de buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2019. 

10. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging Gaselwest. Goedkeuring van de agenda 

voor de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2019. 

11. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging I.VL.A.. Goedkeuring van de agenda voor de 

buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2019.  

12. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging SOLVA. Goedkeuring van de agenda voor 

de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2019. 

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

Kennisgeving. 
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13bis. Petegemplein 5 – bijkomend agendapunt ingediend door Nico De Wulf, fractieleider 

sp.a/onafhankelijk. 

13ter. Verkeersituatie Kwadenbulk wegens verkaveling Bostoen – bijkomend agendapunt 

ingediend door Nico De Wulf, fractieleider sp.a/onafhankelijk. 

Vragen gesteld door N-VA-fractie 

Geheime zitting :  

14. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging. Algemene vergaderingen.  

a. Gaselwest. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger.  

b. I.M.W.V. ov. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger . 

c. T.M.V.W. ov. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

d. T.M.V.W. ov. Aanduiden lid regionaal adviescomité domeindiensten.  

e. T.M.V.S. dv. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger.  

f. I.VL.A. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger.  

g. Regionaal landschap Vlaams Ardennen. Aanduiding vertegenwoordiger en plaats-

vervanger.  

h. Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw (RATO). Aanduiden vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger.  

i. De Lijn. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

j. Medisch Oost-Vlaanderen (MEDOV). Aanduiden  vertegenwoordiger en plaatsvervanger.  

k. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger.  

l. Toerisme Vlaamse Ardennen vzw. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger.  

m. Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap 

(O.V.S.G.) Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

n. Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen. Aanduiden 

vertegenwoordiger algemene vergadering vzw ERSV.  

o. Strategisch Plan Zuid-Oost-Vlaanderen. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger 

in de regioraad.  

p. SOLVA. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger.  

q.  Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger Kringwinkel Vlaamse Ardennen. 

Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger.  

r. Cevi. Aanduiden van vertegenwoordiger en plaatsvervanger.  

15. Algemeen bestuur. Zefier cvba. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger.  

16. Burger en Welzijn. Logo Gezond+. Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in 

de algemene vergaderingen.  

17. Burger en Welzijn. vzw Knipoog. Aanduiden vertegenwoordigers in de algemene 

vergaderingen. 
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18. Burger en Welzijn. Onderwijs. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger in het 

beheerscomité van de scholengemeenschap Schelde-Leie.  

19. Burger en Welzijn. Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Waregem vzw (RSVK Waregem). 

Aanduiden vertegenwoordigers in de algemene vergaderingen.   

20. Vrije Tijd. Bibliotheek. Plaatselijke openbare bibliotheeksamenwerkingsverband “Vlaamse 

Ardennen”. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger.  

21. Vrije Tijd. Cultuur. Erfgoed. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger beheerscomité 

interlokale vereniging ‘Erfgoed Vlaamse Ardennen’.  

22. Vrije Tijd. Sport. Interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Aanduiden 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger.  

23. Integraal Waterbeleid. Leiebekken (West-Vlaanderen). Aanduiden vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger.  

24. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen / samenwerking . Voordrachten.  

a. IMWV ov. Voordracht kandidaat bestuurder in de raad van bestuur.  

b. Gaselwest. Voordracht van een kandidaat lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) OOST 

en voor de raad van bestuur.  

c. TMVW ov. Voordracht kandidaat bestuurder voor de activiteit domeindiensten.  

d. I.VL.A. Voordracht van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur.  

e. SOLVA. Voordracht van een kandidaat- bestuurder in de raad van bestuur.  

f. Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA). Voordracht kandidaat bestuurder in de raad 

van bestuur.  

g. Regionaal Verhuurkantoor Waregem vzw (RSVK). Voordracht kandidaat bestuurders in de 

raad van bestuur.  

h. Logo gezond+. Voordracht kandidaat bestuurder in raad van bestuur.  

Alle leden zijn aanwezig, behalve Kurt Fonteyne, verontschuldigd. Raadsleden Gert Van Driessche 
en Willy Dhondt vervoegen de zitting vanaf punt 4. 

1. 

De Gemeenteraad, 

De voorzitter geeft mededeling aan de raad van de indiening van het ontslag van de heer 

Gert Van Driessche uit de N-VA-fractie en de wens om verder als onafhankelijk gemeenteraadslid 

te zetelen. Dit ontslag werd per mail van 7 februari 2019 ingediend bij de voorzitter. De brief werd 

geregistreerd in het gemeentelijk register van de briefwisseling op 7 februari 2019 en de 

kennisname van dit ontslag uit de N-VA-fractie en de wens te zetelen als onafhankelijk 

gemeenteraadslid werd door de voorzitter opgenomen in het notulenboek van de voorzitter. 

Conform de regelgeving deelt de voorzitter dit ter kennisgeving aan de gemeenteraad in de 

eerstvolgende zitting.  

2. 

De Gemeenteraad, 

keurt de notulen van de zitting  van 31 januari 2019 éénparig goed. 
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3. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische 

strekking gewaarborgd wordt; 

Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 november 1997 houdende  de oprichting en 

samenstelling van een beheersorgaan voor de bibliotheek Wortegem-Petegem; 

Overwegende dat dit besluit bepaald dat het beheersorgaan bestaat uit 10 leden bestaat, 

zijnde 5 leden van de gemeenteraad en 5 gebruikers van de diensten van de bibliotheek.  

Dat de 5 leden uit de gemeenteraad volgens het principe van de evenredigheid over de 

fracties verdeeld worden; 

Overwegende dat voor de legislatuur 2019-2024 de gemeenteraad voor het eerst sinds de 

oprichting van het beheersorgaan samengesteld is uit vier fracties in plaats van uit drie fracties; 

Dat het dan ook aangewezen is om het aantal leden voor het beheersorgaan hieraan aan te 

passen zodat elke fractie minimum 1 vertegenwoordiger kan afvaardigen; 

Gelet op het voorstel om het totaal aantal leden voor het beheersorgaan van de bibliotheek 

te verhogen tot 16, zijnde 8 leden afgevaardigd vanuit de gemeenteraad en 8 leden als 

vertegenwoordigers van de gebruikers; 

Dat voor de berekening van de evenredige vertegenwoordiging vanuit de verschillende 

fracties kan verwezen worden  naar de berekeningswijze voor de samenstelling van het BCSD (art. 

91 van het DLB); 

Dat dit concreet volgende afvaardiging oplevert: 5 leden voor Open VLD, 1 lid voor N-VA, 1 lid 

voor CD&V en 1 lid voor Sp.a/onafhankelijk; 

Dat er anders geen wijzigingen worden aangebracht aan het gemeenteraadsbesluit van 20 

november 1997; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. Het beheer van de gemeentelijke plaatselijke bibliotheek wordt, overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 9B van de wet van 16 juli 1973, waarbij de bescherming van de 

ideologische en filosofische strekkingen wordt gewaarborgd en het decreet van 28  januari 

1974, toevertrouwd aan een beheersorgaan dat is samengesteld uit de vereniging van de 

afgevaardigden van de gemeenteraad met de vertegenwoordigers van de gebruikers en 

de strekkingen. 

Art. 2. Vanaf de legislatuur 2019-2024 is het beheersorgaan voor de bibliotheek Wortegem-

Petegem samengesteld uit 16 leden, zijnde 8 leden afgevaardigd vanuit de gemeenteraad 

en 8 leden als vertegenwoordigers van de gebruikers. 

Art. 3. Het beheersorgaan kiest onder haar leden een voorzitter en 1 ondervoorzitter. 
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Art. 4. In het beheersorgaan wordt de functie van secretaris waargenomen door de 

bibliothecaris. Die persoon beschikt niet over stemrecht. 

Art. 5. Het beheersorgaan wordt steeds in haar geheel vernieuwd, uiterlijk 3 maanden na de 

installatie van de nieuwe gemeenteraad. Zolang die vernieuwing niet heeft plaats gehad, 

blijft het oude in functie. 

Art. 6. Het beheersorgaan stelt, voor het goede verloop van de inwendige aangelegenheden, een 

huishoudelijk reglement op, dat aan de goedkeuring van de gemeenteraad is 

onderworpen. 

Art. 7. Alle mandaten worden kosteloos waargenomen. 

4. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de concessieovereenkomst dd. 31 juli 2018 tussen het gemeentebestuur en de 

Brouwerij Roman nv voor het uitbaten van de cafetaria in de gemeentelijke sporthal ‘De Ruffel’ 

vanaf 1 augustus 2018 mits een maandelijkse concessievergoeding van 800,00 euro; 

Overwegend dat de concessieovereenkomst op 6 september 2018 werd geregistreerd door 

het Registratiekantoor Oudenaarde; 

Gelet op het schrijven dd. 12 februari 2019 van Brouwerij Roman nv waarbij wordt 

meegedeeld dat na lange tijd onafgebroken zoeken naar geschikte kandidaat-uitbaters eindelijk 

een kandidaat werd gevonden die bereid is de cafetaria uit te baten vanaf 1 maart 2019 mits 

volgende gunstige voorwaarden: 

• een concessievergoeding (basis) van 700,00 euro per maand, doch met 

• een tijdelijke vermindering van die vergoeding met 400,00 euro per maand 

vanaf 1 maart 2019 tot en met 31 augustus 2019 

én 

• een volledige kwijtschelding van die vergoeding voor de maand juli 2019; 

Overwegend dat de nv Brouwerij Roman in haar schrijven verzoekt om een tijdelijke 

halvering van de tussen haar vennootschap en het gemeentebestuur overeengekomen 

concessievergoeding te overwegen gedurende de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 juli 2019, 

als tussenkomst in de bovenvermelde gunstige voorwaarden voor de kandidaat-uitbater; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met 13 stemmen vóór (Open VLD, CD&V, sp.a/onafhankelijk en onafhankelijk) bij 3 

 onthoudingen (N-VA). 

Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan de vraag van de nv Brouwerij Roman tot tijdelijke 

halvering (400,00 euro/maand) van de tussen haar vennootschap en het 

gemeentebestuur overeengekomen concessievergoeding gedurende de periode van 1 

maart 2019 tot en met 31 juli 2019. 
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Art. 2. Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de Financieel Directeur en 

aan de nv Brouwerij Roman, Hauwaart 105 te 9700 Oudenaarde. 

5. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 betreffende de bekendma-

king en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze 

waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het 

register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverle-

ningszones; 

Gelet op het besluit van de burgemeester van 14 februari 2019 inzake het inrichten van alle 

eenmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteiten en veiligheidszones 

georganiseerd in het kader van de Ronde Van Vlaanderen die doorgaat op 7 april 2019; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. Het besluit van de heer burgemeester van 14 februari 2019 inzake het inrichten van alle 

eenmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteiten en veiligheidszones 

georganiseerd in het kader van de Ronde Van Vlaanderen 2019, wordt bekrachtigd. 

Art. 2. Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de procureur des Konings, de griffie 

van de rechtbank van eerste aanleg, de griffie van de politierechtbank en aan de lokale 

politie Vlaamse Ardennen. 

6. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 betreffende de bekendma-

king en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze 

waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het 

register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverle-

ningszones; 

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. In de Zonnestraat ter hoogte van het kruispunt met het Spreeuwengoed wordt volgende 

maatregel ingevoerd: 

voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken. 

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode. 

Art. 2. De wegmarkeringen worden aangebracht conform het artikel 5 van het K.B. van 1 

december 1975, met andere woorden voldoende zichtbaar, regelmatig naar vorm en 

overeenkomstig de voorschriften van het algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer. 

Art. 3. Dit besluit wordt bekendgemaakt, overeenkomstig de artikelen 285 tot 287 van het 

Decreet Lokaal Bestuur en artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 

2018, door publicatie op de gemeentelijke website en, overeenkomstig artikel 12 van de 

wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het K.B. van 16 maart 

1968, door personen die de kentekens van hun ambt dragen en ter plaatse opgesteld zijn 

of door passende verkeerstekens. 

Art. 4. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams 

Huis voor de Verkeersveiligheid. 

7. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij IMWV ov ; 

Gelet op de statuten van IMWV ov ;  

Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van IMWV ov op 

12 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld ;  

Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 

BESLUIT : met 13 stemmen vóór {Open VLD (10), CD&V (1), sp.a./onafhankelijk (1) en Onafh (1)}  

 bij 3 onthoudingen (N-VA).  

Art. 1. De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de 

buitengewone algemene vergadering IMWV ov van 12 maart 2019 en de daarbij behorende 

documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :  

• Benoemingen bestuurders 

• Mededelingen 
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Varia 

Art. 2. De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger 

op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone 

algemene vergadering van IMWV ov vastgesteld op 12 maart 2019, te onderschrijven en 

haar/zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van 

heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene 

vergadering. 

Art. 3. Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden: 

• hetzij per post t.a.v. IMWV ov, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  

• hetzij per elektronische post, 20190312BAVIMWV@farys.be. 

8. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

Overwegende dat de gemeente als vennoot is aangesloten bij TMVS dv ;  

Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 

20 maart 2019, waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden 

toegelicht ;  

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ;  

Gelet op de besprekingen in de raad ;  

BESLUIT : met 13 stemmen vóór {Open VLD (10), CD&V (1), sp.a/onafhankelijk (1) en Onafh (1)}  

 bij 3 onthoudingen (N-VA).  

Art. 1. De raad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone 

algemene vergadering TMVS dv op 20 maart 2019 en de daarbij horende documentatie 

nodig voor het onderzoek van de agendapunten :   

 1. Toetredingen en uitbreidingen.  

 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en 

  uit tredingen  

 3  Benoeming raad van bestuur   

 4  Mededelingen   

Varia. 

Art. 2. De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op 

om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone 

algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 20 maart 2019, te onderschrijven en 

haar/zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van 

heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene 

vergadering.  

Art. 3. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan :   

- hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,   

- hetzij per elektronische post op 20190320BAVTMVS@farys.be. 
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9. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

Overwegende dat de gemeente als vennoot is aangesloten bij TMVW ov ;  

Gelet op de statuten van TMVW ov ;  

Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op 

22 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld ;   

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ;  

Gelet op de besprekingen in de raad ;  

BESLUIT :  met 13 stemmen vóór {Open VLD (10), CD&V (1), sp.a/onafhankelijk (1) en Onafh (1)}  

 bij 3 onthoudingen (N-VA).  

Art. 1. De raad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene 

vergadering TMVW ov op 22 maart 2019 en de daarbij horende documentatie nodig voor het 

onderzoek van de agendapunten :   

1.  Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen  

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen,  

 uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen  

3. Benoemingen raad van bestuur   

4.  Benoemingen regionale adviescomités Domeindiensten  

5.  Benoemingen adviescomité Secundaire Diensten  

6. Mededelingen.   

Varia.  

Art. 2. De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger 

op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone 

algemene vergadering van TMVW ov vastgesteld op 22 maart 2019, te onderschrijven en 

haar/zijn stembedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van 

heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene 

vergadering.  

Art. 3. Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt :   

- hetzij per post t.a.v.  TMVW ov., Stropstraat 1 te 9000 Gent  

- hetzij per elektronische post, 20190322BAVTMVW@farys.be 

10. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest  ;  

Dat de gemeente per aangetekend schrijven van 21 december 2018 opgeroepen wordt om 

deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest die op 25 

maart 2019  plaats heeft te 8520 Kuurne, Domein Maelstede, Brugsesteenweg 455 ; 
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Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente op 19 november 2018 per 

brief overgemaakt werd ;  

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ;  

Gelet op de besprekingen in de raad ;  

BESLUIT :  met 13 stemmen vóór {Open VLD (10), CD&V (1), sp.a/onafhankelijk (1) en Onafh (1)}  

 bij 3 onthoudingen (N-VA).  

Art. 1. De raad keurt goed de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 

de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 25 maart 2019 . 

 Statutaire ontslagnemingen en benoemingen  

Art. 2. de vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de algemene vergadering 

in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 25 maart 2019 

op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 

gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige 

raadsbeslissing. 

Art. 3. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de opdrachthoudende vereniging  

Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle of  
op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

11. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale Vereniging voor 

Verwijdering van Huishoudelijke Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, afgekort I.VL.A. ; 

Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan een 

buitengewone algemene vergadering van I.VL.A. die bijeengeroepen wordt op 25 maart 2019 ; 

Overwegend dat deze buitengewone algemene vergadering bijeenkomt met volgende 

agenda :   

1. Aanstelling en benoeming van de bestuurders in toepassing van het Decreet Lokaal Bestuur en 

 de gecoördineerde statuten van I.VL.A. ;  

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ;   

Gelet op de besprekingen in de raad ; 

BESLUIT :  met 13 stemmen vóór {Open VLD (10), CD&V (1), sp.a/onafhankelijk (1) en Onafh (1)}  

 bij 3 onthoudingen (N-VA).  

Art. 1. Goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 

I.VL.A. van 25 maart 2019. 

Art. 2. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 

vergadering van I.VL.A. van 25 maart 2019 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op 

de beslissingen genomen in de gemeenteraad.  

Art. 3. Afschrift van dit besluit over te maken aan I.VL.A., Meersbloem 46/A te 9700 Oudenaarde. 

12. 
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De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2009 houdende de aanvraag om te 

kunnen toetreden tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLvA ;  

Gelet op het feit dat de gemeente per email van 14 februari 2019 wordt opgeroepen deel te 

nemen aan een buitengewone algemene vergadering van SOLvA, die bijeengeroepen wordt 28 

maart 2019 ; 

Vaststellende dat de agenda van deze algemene vergadering omvat :   

1. Samenstelling van het bureau  

2. Aanpassen kapitaalsaandeel van de deelnemende steden en gemeenten  

3. Benoemen van de bestuurders op voordracht van de deelnemers. 

Overwegende dat de gemeente het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de 

algemene vergadering bepaalt ;  

Gelet op de besprekingen in de raad ;  

Gelet op de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur ; 

BESLUIT :  met 12 stemmen vóór {Open VLD (10), CD&V (1) en sp.a/onafhankelijk (1)} en  

 bij 4 stemmen tegen {N-VA (3) en Onafh (1)}.  

Art. 1. De agenda van de algemene vergadering van SOLvA van 28 maart 2019 goed te keuren, nl. 

1. Samenstelling van het bureau  

2. Aanpassen kapitaalsaandeel van de deelnemende steden en gemeenten  

3. Benoemen van de bestuurders op voordracht van de deelnemers 

Art. 2. Afschrift van dit besluit over te maken aan de bestuursorganen van SOLvA voor verder 

gevolg.  

13. 

De Gemeenteraad, 

krijgt kennis, overeenkomstig artikel 3 van het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 

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 : 

• Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: 

• / 

• Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 

• In zitting van het college van 5 februari 2019 wordt de opdracht met als voorwerp het 

leveren van fluohesjes voor alle kleuter, lagere schoolkinderen en hun leerkrachten 

binnen het basisonderwijs van Wortegem-Petegem toegewezen  via een 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking aan T-Fashion, 

Driesstraat 7, 9790 Wortegem-Petegem voor de prijs van 2,46 € per exemplaar (incl. 

BTW). Hiervoor werden 3 firma’s aangeschreven. 

• In zitting van het college van 5 februari 2019 wordt de opdracht met als voorwerp het 

leveren van de middagmalen tijdens de sportkampen en de gemeentelijke 
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speelpleinwerking ‘Speelkriebels’ 2019 toegewezen  via een onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking aan Traiteur Willequet-Lefebvre N.V., Grote 

Herreweg 223 te 9690 Kluisbergen, voor de prijs van € 1,80 voor kinderen van 3 tot 6 

jaar (met nagerecht), € 3,20 voor kinderen van 6 tot 12 jaar (met nagerecht), en € 6,00 

voor de begeleiders. Hiervoor werden 6 traiteurs aangeschreven. 

13bis. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur (DLB) d.d. 22 december 2017, gewijzigd bij decreet van 

21 december 2018; 

Gelet op de agenda van de gemeenteraad van 28 februari 2019; 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd in zitting van 

31 januari 2019, inzonderheid op art. 3; 

Gelet op het verzoek van raadslid Nico De Wulf, fractieleider van S.pa/Onafhankelijk, van 22 

februari 2019 tot toevoeging van een agendapunt aan de gemeenteraadszitting van 28 februari 

2019; 

Overwegende dat conform de bepalingen het agendapunt en bijhorende toelichting werd 

overgemaakt; dat dit aan alle gemeenteraadsleden samen met de uitnodiging tot de raadszitting 

op 25 februari 2019 werd overgemaakt; 

Gelet op de toelichting door raadslid De Wulf tijdens de zitting waarbij hij stelde dat 

Sp.a/onafhankelijk bezwaren heeft tegen de omgevingsvergunning van de site Petegemplein 5, 

dat  de buurtbewoners zich te weinig betrokken voelen bij dit project en dat er na de 

infovergadering nog geen concrete maatregelen zijn ingevoerd; 

Dat er al heel wat nieuwe verkavelingen en sociale woningen gebouwd zijn in Petegem maar 

dat daar geen structurele maatregelen tegenover staan om de leefbaarheid in het dorp te 

bewaken,  

Dat ze dan ook vragen naar dorpskernversterking met onder andere een mobiliteits- en 

verkeersplan met duidelijke, concrete, bijkomende maatregelen om de verkeersveiligheid te 

verhogen voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen; Dat het betrekken van de 

buurtbewoners bij deze actie is erg belangrijk is; 

Dat Sp.a/onafhankelijk en ook een aantal buurtbewoners een bezwaar indienden tijdens het 

openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor het dossier Petegemplein 5; 

Overwegende dat de burgemeester meer duiding geeft bij o. a. de creatie van de openbare 

groene parkzone en aanliggende omgeving, en een antwoord formuleert op de gestelde vragen 

van o. a. de grootte van het project en de impact op de omgeving qua parkeermogelijkheden en 

mobiliteit; 

Gelet op het audio-zittingverslag; 

Er wordt geen stemming georganiseerd over dit punt; 

BESLUIT:   
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Art. 1. Het bestuur neemt kennis van de bezorgdheden van de Sp.a/onafhankelijk-fractie omtrent 

de leefbaarheid in Petegemdorp, de mobiliteitsproblemen in en rond de site, en het gebruik 

van inheemse planten- en bomensoorten bij de (her)aanplant op de site. 

Art. 2. Het bestuur probeert waar mogelijk de suggesties mee te nemen in het verdere verloop van 

het dossier Petegemplein 5. 

13ter. 

De Gemeenteraad,   

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur (DLB) d.d. 22 december 2017, gewijzigd bij decreet van 

21 december 2018; 

Gelet op de agenda van de gemeenteraad van 28 februari 2019; 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd in zitting van 

31 januari 2019, inzonderheid op art. 3; 

Gelet op het verzoek van raadslid Nico De Wulf, fractieleider van S.pa/Onafhankelijk, van 22 

februari 2019 tot toevoeging van een agendapunt aan de gemeenteraadszitting van 28 februari 

2019; 

Overwegende dat conform de bepalingen het agendapunt en bijhorende toelichting werd 

overgemaakt; dat dit aan alle gemeenteraadsleden samen met de uitnodiging tot de raadszitting 

op 25 februari 2019 werd overgemaakt; 

Gelet op de toelichting door raadslid De Wulf tijdens de zitting waarbij hij stelde dat de 

verkeersveiligheid in de gemeente een prioriteit is voor Sp.a/onafhankelijk.  

Dat rond de spoorweg komt in Elsegem de veiligheid serieus in het gedrang komt, doordat 

er een enorme verkeerstoename zal zijn langs de smalle Kwadenbulk als gevolg van de 

verkavelingen van projectontwikkelaars Bostoen en Daneels; 

Dat buurtbewoners massaal bewaar aantekenden tijdens het openbaar onderzoek voor de 

laatste verkaveling Daneels, net als het gemeentebestuur van Anzegem; Dat dit project te 

grootschalig is, en er opnieuw een open ruimte volgebouwd wordt met een verkaveling; 

Dat de vraag gesteld wordt naar welke maatregelen het bestuur voorziet en of er 

alternatieven zoals een duurzame wijk worden overwogen; 

Overwegende dat de burgemeester meer duiding geeft dat de verkaveling Bostoen reeds 

een aantal jaren vergund is en dat voor de verkaveling Daneels het openbaar onderzoek net is 

afgelopen; Dat de verkaveling Daneels door de ligging van de gronden (deels grondgebied 

Anzegem - provincie West-Vlaanderen en deels grondgebied Wortegem-Petegem - provincie Oost-

Vlaanderen) beoordeeld zal worden door Ruimte Vlaanderen; 

Dat het schepencollege van bij het begin aangedrongen heeft op een tweede bijkomende 

ontsluiting via de Gijzelbrechtegemstraat om een extra verkeersdruk op het grondgebied 

Wortegem-Petegem via de Kwadenbulk te vermijden; Dat het schepencollege een voorwaardelijk 

gunstig advies afleverde voor de verkaveling Daneels gezien de mobiliteit ook voor het bestuur 

een prioriteit is; 

Gelet op de suggestie van de Sp.a/onafhankelijk-fractie om komende van de verkaveling een 

‘STOP’ te maken lang de spoorweg t.h.v. de Kwadenbulk die naar beneden komt (waar nu voorrang 
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van rechts geldt) zodat het verkeer dat langs de Kwadenbulk naar beneden komt voorrang heeft; 

Dat een andere suggestie de plaatsing van een spiegel inhoudt komende uit de tegenoverliggende 

richting zodat men zicht heeft op het verkeer dat langs de Kwadenbulk naar beneden komt; 

Gelet op het audio-zittingsverslag; 

Er wordt geen stemming georganiseerd over dit punt; 

BESLUIT:   

Art. 1. Het bestuur neemt kennis van de bezorgdheden van de Sp.a/onafhankelijk-fractie omtrent 

de mobiliteit in en rond de Kwadenbulk met de verkaveling Bostoen en de mogelijke 

ontwikkeling van een verkaveling Daneels. 

Art. 2. Het bestuur zal waar mogelijk de suggesties om vb. een STOP te maken (i.p.v. een 

voorrang van rechts) en het plaatsen van een spiegel mee te nemen in het verdere verloop 

van het dossier verkaveling Daneels ter hoogte van de Kwadenbulk. 

Schriftelijke vragen gesteld door de N-VA-fractie: 

1. Mogelijkheid tot creatie van een standplaats voor mobilhomes op het oude containerpark. 

Antwoord : In navolging van hetzelfde idee dat reeds in het najaar 2018 in de Denktank 

Toerisme werd geformuleerd, onderzoeken de technische dienst en de dienst 

milieu actueel hoe de noodzakelijke voorzieningen (o.a. water, elektriciteit, 

afvalinzameling, septiek, …) het best kunnen gerealiseerd worden op de site van 

het oude containerpark. Indien dit lukt, is het bestuur principieel akkoord om een 

mobilhomeparking ( 2 plaatsen ) op de site van het oude containerpark in te 

richten. Hiertoe zal aansluitend ook nog een politiereglement met de na te leven 

voorwaarden moeten opgesteld worden. 

2. Mogelijkheid tot het gebruik van het oude containerpark voor de vrachtwagens die nu in 

de bebouwde kom geparkeerd staan en dit na 17u ‘s avonds en in het weekend. 

Antwoord : Bij de herinrichting van het oude containerpark naar parking werd bewust reeds 

een zone (rechts) voorbehouden voorvrachtwagens gezien in het politieoverleg de 

problematiek van de vrachtwagens in de dorpskern van Wortegem reeds eerder 

aan bod kwam. Momenteel is de afspraak dat de Lokale Politie start met  een 

sensibilisatie naar de vrachtwagenchauffeurs om gebruik te maken van de nieuwe 

parking achter het gemeentehuis indien men langer dan 8u wil parkeren ’s avonds, 

’s nachts en in het weekend. Na een periode van gedoogzaamheid zal dan 

opgetreden worden met opmaak van een PV.  

3. Standpunt van de meerderheid over de fusie van onze gemeente. 

Antwoord : Op vandaag praat het bestuur niet met andere gemeenten omtrent een fusie. Het 

is verder ook afwachten wat de verkiezingen van 26 mei 2019 zullen brengen qua 

standpunt van de nieuwe Vlaamse Regering over eventuele fusies. Net als de N-VA-

fractie, is het behouden van het landelijk karakter van onze gemeente voor het 

bestuur een aandachtspunt en is men de idee van vrijwillige fusies meer genegen 

dan verplichte fusies.  Qua eventuele fusiepartners liggen alle mogelijkheden met 

omliggende gemeenten open. 

GEHEIME ZITTING : 

14. a. 
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De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ; 

Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest. ; 

Gelet op het schrijven van 21 december 2018  van Gaselwest  ; 

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ; 

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt ; 

Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid 

kunnen worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024 ;  

Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het 

punt 2 van het documentatiedossier dat een de deelnemende gemeente overgemaakt werd, ook 

gelden voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers 

NIET als kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het Regionaal Bestuurscomité of voor de 

Raad van Bestuur  

Gelet op de bepalingen van Decreet Lokaal Bestuur (DLB)  ;  

Gelet op de voordracht van   

- Marcel Steenmans, raadslid als effectief vertegenwoordiger   

- Olivier Van Cauwenberghe, raadslid als plaatsvervangend vertegenwoordiger  

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 16 raadsleden deelnemen ; 

BESLUIT : met 13 stemmen vóór bij 3 onthoudingen. 

Art. 1. De Heer Marcel Steenmans, raadslid, Karmstraat 21 te 9790 Wortegem-Petegem (email 

steenmansmarcel@gmail.com) wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente in 

de(buitengewone)  algemene vergaderingen en buitengewone algemene vergaderingen van 

Gaselwest. 

Art. 2. De Heer Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, Peeshoek 7 te 9790 Wortegem-Petegem (email 

ollive@skynet.be) wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 

gemeente in de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van Gaselwest. 

Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 

vernieuwing van de gemeenteraad.  

Art. 4. Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan Gaselwest, aan het Secretariaat, p/a 

Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

14. b. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd; 

Overwegend dat de gemeente voor de waterdistributie aangesloten is bij de 

intercommunale IMWV; 

Gelet op de statuten van IMWV ov; 



88 
 

Gelet op de oproepingsbrief  voor de buitengewone algemene vergadering van IMWV ov op 

12 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld; 

Gelet op artikel 26 van de statuten van IMWV ov en op artikel 445 van het Decreet Lokaal 

Bestuur, bepalend dat de vertegenwoordigers van de vennoten voor de algemene en 

buitengewone algemene vergaderingen drager moeten zijn van een volmacht; 

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019; 

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB); 

Gelet op de voordracht van   

- Marcel Steenmans, raadslid als effectief vertegenwoordiger   

- Olivier Van Cauwenberghe, raadslid als plaatsvervangend vertegenwoordiger  

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 16 raadsleden deelnemen; 

BESLUIT : met 13 stemmen vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. De Heer Marcel Steenmans, raadslid, Karmstraat 21 te 9790 Wortegem-Petegem (email 

steenmansmarcel@gmail.com) wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in 

de algemene vergaderingen van IMWV ov en wordt gevolmachtigd om in naam van de 

gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 

aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat 

nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen. 

Art. 2. De Heer Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, Peeshoek 7 te 9790 Wortegem-Petegem (email 

ollive@skynet.be) wordt aangeduid als plaatsvervanger. 

Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 

vernieuwing van de gemeenteraad.  

Art. 4. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt   

- hetzij per post aan IMWV, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent;  

- hetzij per elektronische post via 20190312BAVIMWV@farys.be. 

14. c. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ; 

Gelet op het feit dat de gemeente Wortegem-Petegem aangesloten is bij TMVW ov ;  

Gelet op de statuten van de TMVW  ov ;  

Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov OP 

22 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld ;  

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ; 

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt ; 
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Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid 

kunnen worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024 ;  

Gelet op de bepalingen van Decreet Lokaal Bestuur (DLB)  ;  

Gelet op de voordracht van   

- Marcel Steenmans, raadslid als effectief vertegenwoordiger   

- Olivier Van Cauwenberghe, raadslid als plaatsvervangend vertegenwoordiger  

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 16 raadsleden deelnemen ; 

BESLUIT : met 13 stemmen vóór bij 3 onthoudingen. 

Art. 1. De Heer Marcel Steenmans, raadslid, Karmstraat 21 te 9790 Wortegem-Petegem (email 

steenmansmarcel@gmail.com) aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in TMVW 

ov en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de 

beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten 

te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente 

te behartigen op deze vergaderingen 

Art. 2. De Heer Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, Peeshoek 7 te 9790 Wortegem-Petegem (email 

ollive@skynet.be) wordt aangeduid als plaatsvervanger. 

Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 

vernieuwing van de gemeenteraad. 

Art. 4. Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt :   

- hetzij per post t.a.v.  TMVW ov., Stropstraat 1 te 9000 Gent  

- hetzij per elektronische post, 20190322BAVTMVW@farys.be 

14. d. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ; 

Gelet op het feit dat de gemeente Wortegem-Petegem aangesloten is bij TMVW ov ;  

Gelet op de statuten van de TMVW  ov ;  

Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov OP 

22 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld ;  

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ; 

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt ; 

Gelet op de bepalingen van Decreet Lokaal Bestuur (DLB)  ;  

Gelet op de voordracht van Luc Vander Meeren, burgemeester als lid regionaal adviescomité 

domeindiensten ;  

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 16 raadsleden deelnemen ; 

BESLUIT : met 13 stemmen vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. De Heer Luc Vander Meeren, Elsegemplein 44 te 9790 Wortegem-Petegem (email 

burgemeester@wortegem-petegem.be) wordt aangeduid al lid van het regionaal 
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adviescomité Domeindiensten van TMVW ov en wordt gevolmachtigd in naam van de 

gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 

aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat 

nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen in het regionaal adviescomité 

Domeindiensten van TMVW ov.  

Art. 2. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 

vernieuwing van de gemeenteraad. 

Art. 3. Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt :   

- hetzij per post t.a.v.  TMVW ov., Stropstraat 1 te 9000 Gent  

- hetzij per elektronische post, 20190322BAVTMVW@farys.be 

14. e. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ; 

Gelet op het feit dat de gemeente Wortegem-Petegem aangesloten is bij TMVS dv ;  

Gelet op de statuten van de TMVS dv ; 

Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv OP 

20 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld ;  

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ; 

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt ; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur  

Gelet op de voordracht van :   

-  Luc Vander Meeren, burgemeester als effectief vertegenwoordiger;  

- Olivier Van Cauwenberghe als plaatsvervangend vertegenwoordiger  

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 16 raadsleden deelnemen ; 

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. De Heer Luc Vander Meeren, burgemeester, Elsegemplein 44 te 9790 Wortegem-Petegem, 

(email burgemeester@wortegem-petegem.be) wordt aangeduid om de gemeente te 

vertegenwoordigen in TMVS dv en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te 

nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en 

andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de 

belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen. 

Art. 2. De Heer Olivier Van Cauwengerghe, raadslid, Peeshoek 7  te 9790 Wortegem-Petegem 

(email ollive@skynet.be)  wordt aangeduid als plaatsvervanger. 

Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 

vernieuwing van de gemeenteraad. 

Art. 4. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan :   

- hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,   

- hetzij per elektronische post op 20190320BAVTMVS@farys.be. 
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14. f. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 oktober 1985 houdende toetreding van de 

gemeente Wortegem-Petegem tot de intercommunale I.VL.A. ; 

Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, inzonderheid op 

artikel 12 ; 

Overwegend op artikel 19 van de statuten van IVLA en artikel 445 van het Decreet Lokaal 

Bestuur, dienen de vertegenwoordigers van de vennoten voor de algemene en buitengewone 

algemene vergaderingen drager moeten zijn van een volmacht ; 

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ; 

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB),  dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt; 

Gelet op de bepalingen van Decreet Lokaal Bestuur (DLB)  ;  

Gelet op de voordracht van :   

- Luc Vander Meeren, burgemeester  als effectief vertegenwoordiger   

- Olivier Van Cauwenberghe, raadslid als plaatsvervangend vertegenwoordiger  

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 16 raadsleden deelnemen ; 

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. De Heer Luc Vander Meeren, burgemeester, Elsegemplein 44 te 9790 Wortegem-Petegem, 

(email burgemeester@wortegem-petegem.be) aan te duiden als vertegenwoordiger van de 

gemeente in de algemene vergaderingen en buitengewone algemene vergaderingen van 

I.VL.A.. 

Art. 2. De heer Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, Peeshoek 7 te 9790 Wortegem-Petegem, 

(email ollive@skynet.be) aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 

gemeente in de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van I.VL.A.. 

Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 

vernieuwing van de gemeenteraad.  

Art. 4. Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de I.VL.A., Meersbloem 46A te 9700 

Oudenaarde. 

14. g. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd; 

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt; 

Gelet op de statuten van de vzw Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen; 
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Gelet op het schrijven van 24 januari 2019 van de vzw Regionaal Landschap Vlaamse 

Ardennen; 

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB); 

Gelet op de voordracht van  

- Sandy Vermeulen, raadslid. als effectief vertegenwoordiger ;  

- Rosette Maes, raadslid  als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 16 raadsleden deelnemen; 

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. Mevrouw Sandy Vermeulen, raadslid, Eekhoutstraat 21 te 9790 Wortegem-Petegem, (email 

sandy.vermeule@gmail.com ) wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente in 

de algemene vergaderingen van de vzw Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.  

Art. 2. Mevrouw Rosette Maes, raadslid, Elsegemplein 4 te 9790 Wortegem-Petegem, (email 

maesrosette@telenet.be) wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 

gemeente in de algemene vergaderingen van de vzw Regionaal Landschap Vlaamse 

Ardennen. 

Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het gelden tot de eerste algemene 

vergadering volgend op de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Art. 4. Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de vzw Regionaal Landschap Vlaamse 

Ardennen, Veemarkt 27 te 9600 Ronse. 

14. h. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 april 2005 houdende toetreding van het 

gemeentebestuur als werkend lid tot de vereniging Rato vzw; 

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019; 

Overwegend dat, luidens de statuten van RATO vzw, de vertegenwoordigers van de 

werkende leden voor de algemene en buitengewone algemene vergaderingen drager moeten zijn 

van een volmacht, maar wel mogen aangesteld worden voor de volledige legislatuur; 

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB); 

Gelet op de voordracht van  

- Marcel Steenmans, raadslid als effectief vertegenwoordiger;  

- Olivier Van Cauwenberghe, raadslid als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 16 raadsleden deelnemen; 

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  
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Art. 1. De Heer Marcel Steenmans, raadslid, Karmstraat 21 te 9790 Wortegem-Petegem, (email 

steenmansmarcel@gmail.com )wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente 

om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van Rato vzw. 

Art. 2. De Heer Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, Peeshoek 7 te 9790 Wortegem-Petegem, 

(email ollive@skynet.be) wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 

gemeente om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van RATO vzw.  

Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 

vernieuwing van de gemeenteraad.  

Art. 4. Afschrift van deze beslissing over te maken aan Rato vzw, p/a Gouvernementstraat 1, 9000 

Gent.  

14. i. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ; 

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ; 

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB),  dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt; 

Gelet op de bepalingen van Decreet Lokaal Bestuur (DLB)  ;  

Gelet op de voordracht van :   

- Luc Vander Meeren, burgemeester als effectief vertegenwoordiger   

- Marcel Steenmans, raadslid  als plaatsvervangend vertegenwoordiger  

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 16 raadsleden deelnemen ; 

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. De Heer Luc Vander Meeren, burgemeester, Elsegemplein 44 te  9790 Wortegem-Petegem, 

(email burgemeester@wortegem-petegem.be) aan te duiden als vertegenwoordiger van de 

gemeente in de algemene vergaderingen van “De Lijn”. 

Art. 2. De Heer Marcel Steenmans, raadslid, Karmstraat 21 te 9790 Wortegem-Petegem (email 

steenmansmarcel@gmail.com)  aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van 

de gemeente in de algemene vergaderingen van “De Lijn”. 

Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het gelden tot de eerste algemene 

vergadering volgend op de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Art. 4. Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan “De Lijn”, Hendrik Consciencestraat 1B te 

2800 Mechelen.  

14. j. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ; 

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt; 
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Gelet op de statuten van de vzw Medov, inzonderheid op artikel 11 ; 

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019; 

Gelet op de desbetreffende artikelen van het Decreet Lokaal Bestuur ;  

Gelet op de voordracht van    

- Marcel Steenmans, raadslid. als effectief vertegenwoordiger   

- Veerle Nachtegaele, schepen  als plaatsvervangend vertegenwoordiger  

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 16 raadsleden deelnemen ; 

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. De Heer Marcel Steenmans, raadslid, Karmstraat 21 te 9790 Wortegem-Petegem (email 

steenmansmarcel@gmail.com ) wordt aangeduid  als vertegenwoordiger van de gemeente 

in de algemene vergaderingen van Medov. 

Art. 2. Mevrouw Veerle Nachtegaele, schepen, Oudenaardseweg 73 te 9790 Wortegem-Petegem 

(email veerle.nachtegaele@gmail.com) wordt aangeduid als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen van Medov.  

Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het gelden tot de eerste algemene 

vergadering volgend op de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad.  

Art. 4. Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de MEDOV, Gouvernementstraat 1 te 

9000 Gent.  

14. k. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ; 

Gelet op artikel 11 van de statuten van vzw Vlaamse Ardennen inzake de aanduiding van de 

vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen ;  

Gelet op de email van 25 januari 2019  van Toerisme Vlaamse Ardennen ;  

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ; 

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB),  dat de bevoegdheid bij de 

gemeenteraad legt m.b.t. de beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in 

instellingen, verenigingen en ondernemingen ; 

Gelet op de voordracht van :   

- Sandy Vermeulen, raadslid  als effectief vertegenwoordiger;  

- Koen Desloovere, voorzitter raad  als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 16 raadsleden deelnemen; 

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. Mevrouw Sandy Vermeulen, raadslid, Eekhoutstraat 21 te9790 Wortegem-Petegem, (email 

sandy.vermeule@gmail.com) wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente in 

de algemene vergaderingen van de vzw Toerisme Vlaamse Ardennen. 

Art. 2. De Heer Koen Desloovere, voorzitter raad, Peeshoek 17b te 9790 Wortegem-Petegem,  

(email koenenheidi.desloovere@skynet.be) aangeduid als plaatsvervangend 



95 
 

vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen van de vzw Toerisme 

Vlaamse Ardennen. 

Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het gelden tot de eerste algemene 

vergadering volgend op de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Art. 4. Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de vzw Toerisme Vlaamse Ardennen, De 

Biesestraat 5 te 9600 Ronse. 

14. l. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd; 

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt; 

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019; 

Gelet op artikel 11 van de statuten van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw dat bepaalt dat de 

werkende leden vertegenwoordigd worden door 1 natuurlijk persoon, aangeduid door het daartoe 

wettelijk of statutair bevoegd orgaan; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB); 

Gelet op de voordracht van :   

- Sandy Vermeulen, raadslid  als effectief vertegenwoordiger;  

- Koen Desloovere, voorzitter raad  als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 16 raadsleden deelnemen; 

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. Mevrouw Sandy Vermeulen, raadslid, Eekhoutstraat 21 te9790 Wortegem-Petegem, (email 

sandy.vermeule@gmail.com)wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente in 

de algemene vergaderingen van Toerisme Oost-Vlaanderen. 

Art. 2. De Heer Koen Desloovere, voorzitter raad, Peeshoek 17b te 9790 Wortegem-Petegem,  

(email koenenheidi.desloovere@skynet.be) wordt aangeduid als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen van Toerisme Oost-

Vlaanderen. 

Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het gelden tot de eerste algemene 

vergadering volgend op de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Art. 4. Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan Toerisme Oost-Vlaanderen,  PAC Het 

Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent. 

14. m. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd; 

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt; 
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Gelet op de e-mail van 24 januari 2019 van de OVSG; 

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019; 

Gelet op de voordracht van  

- Veerle Nachtegaele, schepen  als effectief vertegenwoordiger;  

- Isabelle Van den Dorpe, schepen als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 16 raadsleden deelnemen; 

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. Mevrouw Veerle Nachtegaele, schepen, Oudenaardseweg 73 te 9790 Wortegem-Petegem, 

(email veerle.nachtegaele.gmail.com) wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de 

gemeente in de algemene vergaderingen van de O.V.S.G. 

Art. 2. Mevrouw Isabelle Van den Dorpe, schepen, Zonnestraat 23 te  9790 Wortegem-Petegem, 

(email isabellevandendorpe@hotmail.com) wordt aangeduid als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen van de O.V.S.G. 

Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het gelden tot de eerste algemene 

vergadering volgend op de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Art. 4. Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de O.V.S.G., Ravensteingalerij 3 bus 7 B, 

1000 Brussel. 

14. n. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ; 

Overwegende dat de gemeente tot de vzw “Strategisch Plan Zuid-Oost-Vlaanderen” is 

toegetreden ; 

Gelet op het schrijven van 12 februari 2019 van de vzw ERSV Oost-Vlaanderen ;  

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019;  

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) ;  

Gelet op de voordracht van   

- Isabelle Van den Dorpe, schepen als effectief vertegenwoordiger   

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 16 leden deelnemen ;  

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. Mevrouw Isabelle Van den Dorpe, schepen, Zonnestraat 23 te 9790 Wortegem-Petegem, 

(email isabellevandendorpe@gmail.com) wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de 

gemeente in de algemene vergaderingen van de vzw ERSV Oost-Vlaanderen. 

Art. 2. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het gelden tot de eerste algemene 

vergadering volgend op de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 
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Art. 3. Eensluidend afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de vzw ERSV Oost-

Vlaanderen via ersv@oost-vlaanderen.be. 

14. o. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ; 

Overwegende dat de gemeente tot de vzw “Strategisch Plan Zuid-Oost-Vlaanderen” is 

toegetreden ; 

Gelet op het schrijven van 29 januari  2019 van de Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen 

waarbij zij vragen om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor het ESF-

project “Versterkt streekbeleid” in Zuid-Oost-Vlaanderen ;  

Dat in dit actuele projectdossier voorzien is dat elk bestuur één effectief en één 

plaatsvervangend mandaat kan opnemen in de Regioraad (soort algemene vergadering) ;  

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019;  

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) ;  

Gelet op de voordracht van   

- Luc Vander Meeren, burgemeester als effectief vertegenwoordiger   

- Marcel Steenmans, raadslid als effectief vertegenwoordiger ;  

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 16 leden deelnemen ;  

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. De Heer Luc Vander Meeren, burgemeester, Elsegemplein 44 te 9790 Wortegem-Petegem, 

(email burgemeester@wortegem-petegem.be) wordt aangeduid als vertegenwoordiger van 

de gemeente in de algemene vergaderingen van de Regioraad. 

Art. 2. De Heer Marcel Steenmans, raadslid, Karmstraat 21 te 9790 Wortegem-Petegem, (email 

steenmansmarcel@gmail.com) wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente in 

de algemene vergaderingen van de Regioraad. 

Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het gelden tot de eerste algemene 

vergadering volgend op de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Art. 4. Eensluidend afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de vzw Streekoverleg 

Zuid-Oost-Vlaanderen via info@streekoverlegzov.be. 

14. p. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 januari 2009 houdende toetreding van de 

gemeente Wortegem-Petegem tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke 

ordening en socio-economische expansie (SOLVA) ; 

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019;  
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Overwegend dat, luidens de statuten van SOLVA, de vertegenwoordigers van de vennoten 

voor de algemene en buitengewone algemene vergaderingen drager moeten zijn van een 

volmacht, maar wel mogen aangesteld worden voor de volledige legislatuur ;  

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) ;  

Gelet op de voordracht van  

- Maarten Van Tieghem, schepen  als effectief vertegenwoordiger ;  

- Kurt Fonteyne, schepen als plaatsvervangend vertegenwoordiger ; 

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 16 raadsleden deelnemen ; 

BESLUIT : met 12 stemmen  vóór bij 4 stemmen tegen .  

Art. 1. De Heer Maarten Van Tieghem, schepen, Vrezeveld 19 te 9790 Wortegem-Petegem, (email 

maarten.vantieghem@wortegem-petegem.be) wordt aangeduid  als vertegenwoordiger 

van de gemeente om deel te nemen aan de algemene en buitengewone algemene 

vergaderingen van SOLVA. 

Art. 2. De Heer Kurt Fonteyne, schepen, Groenstraat 11a te 9790 Wortegem-Petegem, (email 

kurt.fonteyne@wortegem-petegem.be) wordt aangeduid als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene en buitengewone 

algemene vergaderingen van SOLVA  

Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 

vernieuwing van de gemeenteraad. .  

Art. 4. Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan SOLVA 

14. q. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ;  

Dat de gemeente sinds 2000 een overeenkomst afgesloten heeft met Kringwinkel Vlaamse 

Ardennen vzw voor de ophaling van herbruikbare goederen ;  

Gelet op het schrijven van 4 februari 2019 van de Kringwinkel Vlaamse Ardennen vzw ;  

Gelet op de statuten van de vzw Kringwinkel Vlaamse Ardennen vzw ;  

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ; 

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt ; 

Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid 

kunnen worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur ;  

Gelet op de bepalingen van Decreet Lokaal Bestuur (DLB)  ;  
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Gelet op de voordracht van :   

- Rosette Maes, raadslid als effectief vertegenwoordiger   

- Sandy Vermeulen, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger ;  

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 16 raadsleden deelnemen ; 

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. Mevrouw Rosette Maes, Elsegemplein 4 te 9790 Wortegem-Petegem (email telenet.be) aan 

te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene 

vergadering van Kringwinkel Vlaamse Ardennen vzw. 

Art. 2. Mevrouw Sandy Vermeulen, Eekhoutstraat 21 te 9790 Wortegem-Petegem (email 

sandy.vermeule@gmail.com) aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 

gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van Kringwinkel Vlaamse 

Ardennnen vzw.  

Art. 3. Afschrift van deze beslissing over te maken aan Kringwinkel Vlaamse Ardennen vzw, p/a 

Alexander Louis Vanhovestraat 14 te 9000 Ronse.  

14. r. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ; 

Gelet op het feit dat de gemeente Wortegem-Petegem aangesloten is bij CEVI vzw ;  

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ; 

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt ; 

Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid 

kunnen worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur;  

Gelet op de bepalingen van Decreet Lokaal Bestuur (DLB)  ;  

Gelet op de voordracht van :   

- Maarten Van Tieghem, raadslid als effectief vertegenwoordiger   

- Willy Dhondt, schepen als plaatsvervangend vertegenwoordiger ;  

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 16 raadsleden deelnemen ; 

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. De Heer Maarten Van Tieghem, schepen, Vrezeveld 19 te  9790 Wortegem-Petegem, (email 

maarten.vantieghem@wortegem-petegem.be) aan te duiden als vertegenwoordiger van de 

gemeente in de algemene vergaderingen van CEVI. 

Art. 2. De Heer Willy Dhondt, raadslid, Rijborgstraat 7 te 9790 Wortegem-Petegem, (email 

dhontwilly@telenet.be) aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 

gemeente in de algemene vergaderingen van CEVI. 

Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het gelden tot de eerste algemene 

vergadering volgend op de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Art. 4. Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan CEVI, Bisdomplein 3 te 9000 Gent.  
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15. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ;  

Dat de gemeente vennoot is bij ZEFIER cvba ;  

Dat de gemeente bij brief van 4 februari 2019  werd opgeroepen om de vertegenwoorders 

aan te duiden voor de algemene vergaderingen van ZEFIER cvba ;  

Gelet op de statuten van de cvba –Zefier inzonderheid de artikelen 24 en 28 ;  

Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180 ;  

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur, en in het bijzonder op artikel 41 ;  

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ;  

Gelet op de voordracht van   

- Marcel Steenmans, raadslid als effectief vertegenwoordiger   

- Olivier Van Cauwenberghe, raadslid als plaatsvervangend vertegenwoordiger  

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 16 leden deelnemen ;  

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. De Heer Marcel Steenmans, raadslid, Karmstraat 21 te 9790 Wortegem-Petegem (email 

steenmansmarcel@gmail.com) aan te duiden als volmachthouder van de gemeente om deel 

te nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van de 

cvba Zefier. 

Art. 2. De Heer Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, Peeshoek 7 te 9790 Wortegem-Petegem (email 

ollive@skynet.be) aan te duiden als plaatsvervangend volmachthouder van de gemeente om 

deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van de 

cvba Zefier. 

Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit  niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 

vernieuwing van de gemeenteraad.  

Art. 4. Afschriften van deze beslissing over te maken aan Zefier cvba, Koning Albert II-laan 37, 1030 

Brussel.  

16. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2009 waarbij de gemeente toetrad tot 

Logo Gezond+  ;  

Dat de gemeente Wortegem-Petegem vertegenwoordigd is in de algemene vergaderingen 

van Logo Gezond+ ;  

Gelet op het schrijven van 20 december 2018  van Logo Gezond+ vzw ;  

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ; 
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Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB),  dat de bevoegdheid bij de 

gemeenteraad legt m.b.t. de beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in 

instellingen, verenigingen en ondernemingen ; 

Gelet op de desbetreffende bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) ;  

Gelet op de voordracht van :   

- Sandy Vermeulen, raadslid,  als effectief vertegenwoordiger   

- Marcel Steenmans, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger  

Gaat over tot de stemming, waaraan 16 raadsleden deelnemen ; 

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. Mevrouw Sandy Vermeulen, raadslid, Eekhoutstraat 21, 9790 Wortegem-Petegem, (email 

sandy.vermeule@gmail.com) aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente in de 

vzw Logo Gezond+. 

Art. 2. De heer Marcel Steenmans, raadslid, 9790 Wortegem-Petegem, (email 

steenmansmarcel@gmail.com) aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 

vzw Logo Gezond+.  

Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 

vernieuwing van de gemeenteraad.  

Art. 4. Eensluidend afschrift van dit besluit wordt overgemaakt  aan de vzw Logo Gezond+, 

Baudehof 2 te 9000 Gent. 

17. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ;  

Gelet op de statuten van de vzw Buitenschoolse Kinderopvang Wortegem-Petegem ; 

Dat conform artikel 6 van de statuten elke fractie binnen de gemeenteraad zal vertegen-

woordigd zijn in deze v.z.w. ;  

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3  januari 2019 ;  

Gelet op het schrijven van 23 januari 2019 van het gemeentebestuur aan de verschillende 

fracties met de vraag een schriftelijke voordracht in te dienen vóór 20 februari 2019 ;  

Dat door de fracties de volgende kandidaat schriftelijk werd voorgedragen :   

- Open VLD- fractie :   

 Koen Desloovere, voorzitter raad, als effectief vertegenwoordiger   

- CD&V-fractie :   

 Leen Baert, raadslid, als effectief vertegenwoordiger    

- N-VA-fractie :   

 Nicole Vander Straeten, raadslid,  als effectief vertegenwoordiger ;   

- Sp.a/onafhankelijke :  

 Nico De Wulf, raadslid als effectief vertegenwoordiger  

Gaat over tot de stemming waaraan 16 raadsleden deelnemen ;  

BESLUIT : met algemeenheid van stemmen.  
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Art. 1. De heer Koen Desloovere, voorzitter raad, Peeshoek 17b te 9790 Wortegem-Petegem, (email 

koenenheidi@skynet.be) voorgedragen door de Open VLD-fractie, wordt aangeduid als 

effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de vzw Buitenschoolse Kinderopvang 

Knipoog.  

Art. 2. Mevrouw Leen Baert, raadslid, Kloosterhoek 7 te 9790 Wortegem-Petegem, (email  

daneels.baert@gmail.com)  voorgedragen door de CD&V-fractie, wordt aangeduid als 

effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de vzw Buitenschoolse Kinderopvang 

Knipoog.  

Art. 3. Mevrouw Nicole Vander Straeten, Bouvelostraat 9.te 9790 Wortegem-Petegem, (email  

nicole.vds@gmail.com ) voorgedragen door de N-VA-fractie, wordt aangeduid als effectief 

vertegenwoordiger van de gemeente in de vzw Buitenschoolse Kinderopvang Knipoog. 

Art. 4. De Heer Nico De Wulf, Kastanjeplein 35 te 9790 Wortegem-Petegem, (email  

nico.de.wulf@telenet.be) voorgedragen door de Sp.a/onafhankelijk-fractie,  

Art. 5. Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de vzw Buitenschoolse Kinderopvang 

Knipoog. 

18. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2004 houdende goedkeuring van de 

vorming van een scholengemeenschap tussen de inrichtende machten van de gemeenten 

Kluisbergen, Maarkedal, Nazareth, Wortegem-Petegem, Zingem en Zulte; 

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ; 

Gelet op het schrijven van 21 januari 2019 van de scholengemeenschap Schelde-Leie met de 

vraag om over te gaan tot aanduiding van een vertegenwoordiger en van een plaatsvervanger in 

het beheerscomité; 

Overwegend dat, overeenkomstig artikel 4 § 2 van de betreffende overeenkomst, de 

vertegenwoordigers in het beheerscomité lid dienen te zijn van het college van burgemeester en 

schepenen ;  

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt ; 

Gelet op de voordracht van  

- Luc Vander Meeren, burgemeester, als effectief vertegenwoordiger en  

- Veerle Nachtegaele, schepen voor onderwijs, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Gelet op de geheime stemming waaraan 16 raadsleden deelnemen; 

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. De Heer Luc Vander Meeren, Burgemeester, Elsegemplein 44 te 9790 Wortegem-Petegem, 

(email burgemeester@wortegem-petegem.be) wordt aangeduid als effectief 

vertegenwoordiger in het beheerscomité van de scholengemeenschap Schelde-Leie. 
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Art. 2. Mevrouw Veerle Nachtegaele, Schepen, Oudenaardseweg 73 te 9790 Wortegem-Petegem, 

(email veerle.nachtegaele@gmail.com) wordt aangeduid als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger in het beheerscomité van de scholengemeenschap Schelde-Leie. 

Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 

vernieuwing van de gemeenteraad.  

Art. 4. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan :   

- de Scholengemeenschap Gemeentelijk Onderwijs Schelde-Leie, p.a. Gemeentelijke basis

 school ‘De Bosrank’, Kerkplein 24 te 9750 Zingem;  

- de gemeentelijke lagere school ‘De Kouter’, Lindestraat 30 te 9790 Wortegem-Petegem. 

19. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ;  

Dat de gemeente en OCMW Wortegem-Petegem sedert 2015 toetraden tot de RSVK 

Waregem vzw ;  

Dat de gemeente bij email van 14 januari 2019 werd opgeroepen om de vertegenwoordigers 

aan te duiden voor de algemene vergaderingen van RSVK Waregem ;  

Gelet op de statuten van de vzw RSVK Waregem  inzonderheid de artikelen 11;  

Dat de gemeente Wortegem-Petegem 1 vertegenwoordiger mag afvaardigen ;  

Dat het OCMW Wortegem-Petegem 3 vertegenwoordigers mag afvaardigen ;  

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ;  

Gelet op de bepalingen in het decreet Lokaal Bestuur;  

Gelet op de voordracht van   

- Isabelle Van den Dorpe, schepen als vertegenwoordiger   

- Petra Van Butsele, lid BCSD als 2
e
 vertegenwoordiger   

- Aaron Bonaert, lid BCSD als 3
e
 vertegenwoordiger   

- Tessa Geeraert, lid BCSD als 4
e
 vertegenwoordiger  

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 16 leden deelnemen ;  

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. Mevrouw Isabelle Van den Dorpe, schepen, Zonnestraat 23 te 9790 Wortegem-Petegem 

(email isabellevandendorpe@hotmail.com ) aan te duiden als volmachthouder van de 

gemeente om deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene 

vergaderingen van de vzw RSVK Waregem. 

Art. 2. Mevrouw Petra Van Butsele, Kortrijkstraat 99 te 9790 Wortegem-Petegem (email ) aan te 

duiden als plaatsvervangend volmachthouder van de gemeente om deel te nemen aan de 

buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van de vzw RSVK Waregem. 

Art. 3. De Heer Aaron Bonaert, Kruishoutemseweg 3 te 9790 Wortegem-Petegem (email  

boonaertaaron@gmail.com ) aan te duiden als plaatsvervangend volmachthouder van de 

gemeente om deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene 

vergaderingen van de vzw RSVK Waregem. 



104 
 

Art. 4. Mevrouw Tessa Geeraert, Vijverhoek 20 te 9790 Wortegem-Petegem (email  

tessageeraert@hotmail.com ) aan te duiden als plaatsvervangend volmachthouder van de 

gemeente om deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene 

vergaderingen van de vzw RSVK Waregem. 

Art. 5. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 

vernieuwing van de gemeenteraad.  

Art. 6. Afschriften van deze beslissing over te maken aan RSVK Waregem, Schakelstraat 41 te 8790 

Waregem.  

20. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ;  

Gelet op het besluit van 23 december 2004 houdende goedkeuring van de statuten van het 

Bibliotheeksamenwerkingsverband “Interlokale Vereniging Vlaamse Ardennen”, bestaande uit de 

gemeenten Brakel, Kluisbergen, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse en Wortegem-Petegem ;  

Gelet op de statuten van het Bibliotheeksamenwerkingsverband “Interlokale Vereniging 

Vlaamse Ardennen” ;  

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ; 

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt ; 

Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid 

kunnen worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024 ;  

Gelet op de voordracht van :   

- Sandy Vermeulen, raadslid als effectief vertegenwoordiger   

- Isabelle Van den Dorpe, schepen , als plaatsvervangend vertegenwoordiger ;  

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 16 raadsleden deelnemen ; 

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. Mevrouw Sandy Vermeulen, raadslid, Eekhoutstraat 21  te 9790 Wortegem-Petegem, (email : 

sandy.vermeule@gmail.com) aan te duiden als vertegenwoordiger in het beheerscomité 

van het Bibliotheeksamenwerkingsverband “Interlokale Vereniging Vlaamse Ardennen”.  

Art. 2. Mevrouw Isabelle Van den Dorpe, schepen,  Zonnestraat 23 te 9790 Wortegem-Petegem, 

(email isabellevandendorpe@gmail.com) aan te duiden als plaatsvervanger in het 

beheerscomité van het Bibliotheeksamenwerkingsverband “Interlokale Vereniging Vlaamse 

Ardennen”.  

Art. 3. Een afschrift van dit besluit zal via de bibliotheek overgemaakt worden aan alle 

deelnemende gemeenten.  

21. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ;  
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Overwegend dat de gemeenteraad in zitting van 28 april 2016 de statuten van de interlokale 

vereniging ‘Erfgoed Vlaamse Ardennen’ goedgekeurd heeft ;  

Overeenkomstig artikel 12 van de statuten worden de gemeenten in het beheerscomité 

uitsluitend vertegenwoordigd door gemeenteraadsleden en dat voor elk effectief lid ook een 

vervanger aangeduid wordt ;  

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ; 

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt ; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ;  

Gelet op de voordracht van :   

- Veerle Nachtegaele, schepen,, als effectief vertegenwoordiger  

- Willy Dhondt, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger  ;  

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 16 leden deelnemen ;  

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. Mevrouw Veerle Nachtegaele, schepen, Oudenaardseweg 73 te 9790 Wortegem-Petegem 

(email veerle.nachtegaele@gmail.com) wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger 

van de gemeente in het Beheerscomité van de Interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse 

Ardennen. 

Art. 2. De Heer Willy Dhondt, raadslid, Rijborgstraat 7 te 9790 Wortegem-Petegem, (email ) aan te 

duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Interlokale 

vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen. 

Art. 3. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Volkshogeschool Vlaamse Ardennen-

Dender vzw. 

22. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ;  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 november 2004 waarbij de goedkeuring 

werd verleend aan de oprichting van de interlokale vereniging burensportdienst Vlaamse 

Ardennen en de oprichtingsovereenkomst met statutaire draagkracht ;  

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ; 

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt ; 

Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid 

kunnen worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024 ;  

Gelet op de bepalingen van Decreet Lokaal Bestuur (DLB)  ;  

Gelet op de voordracht van :   

- Maarten Van Tieghem, Schepen, als effectief vertegenwoordiger   

- Sandy Vermeulen, raadslid  als plaatsvervangend vertegenwoordiger ;  
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Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 16 raadsleden deelnemen ; 

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. De heer Maarten Van Tieghem, schepen, Vrezeveld 19 te 9790 Wortegem-Petegem (email 

maarten.vantieghem@wortegem-petegem.be) wordt aangeduid als effectief 

vertegenwoordiger in het beheerscomité van de interlokale vereniging burensportdienst 

Vlaamse Ardennen.  

Art. 2. Mevrouw Sandy Vermeulen, raadslid, Eekhoutstraat 21 te 9790 Wortegem-Petegem (email 

sandy.vermeule@gmail.com) wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in 

het beheerscomité van de interlokale burensportdienst Vlaamse Ardennen.  

Art. 3. Afschrift van onderhavig besluit zal via de sportdienst overgemaakt worden aan de 

beherende gemeente van de BSD Vlaamse Ardennen.  

23. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ;  

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid ;  

Gelet op het schrijven van 4 februari 2019 van de provinciegouverneur West-Vlaanderen, 

voorzitter van het bekkenbestuur van het Leiebekken m. b. t. de vraag tot aanduiding van een 

gemeentelijke mandataris voor alle steden en gemeente die zich op het grondgebied van het 

bekken bevinden ;  

Overwegende dat het bekkenbestuur tot taak heeft :  

• Het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen ;  

• Het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te keuren, 

rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en met de 

resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 37, binnen een termijn van 90 dagen 

na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden voor het begin van de 

periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft ;  

• Het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te 

keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht ;  

• Advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 37, § 1 ;  

• Advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9 § 3, van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de 

scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de 

vaststelling van de zoneringsplannen ;  

• Advies te verlenen over :   

a) ontwerpen van investeringsprogramma’s met een rechtstreekse invloed op de water- 

 systemen   

b) ontwerpen van investeringsprogramma’s over openbare rioleringen en groot-- en klein- 

 schalige rioolwaterzuiveringsinstallaties ;  
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• Het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de 

onbevaarbare waterkopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter 

beheer te realiseren ;  

• Indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties binnen 

het bekken te agenderen .  

Gelet op de desbetreffende bepalingen in het Decreet Lokaal Bestuur ;  

Gelet op de voordracht van :   

-  Luc Vander Meeren, burgemeester als effectief vertegenwoordiger   

- Willy Dhondt, raadslid als plaatsvervangend vertegenwoordiger ;  

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 16 raadsleden deelnemen ;  

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. Zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente Wortegem-Petegem in het 

Leiebekken onder voorzitterschap van de gouverneur West-Vlaanderen.  

Art. 2. De heer Luc Vander Meeren, burgemeester, Elsegemplein 44 te 9790 Wortegem-Petegem 

(mail burgemeester@wortegem-petemgem.be ) wordt aangeduid als effectief 

vertegenwoordiger in de vergaderingen van het bekkenbestuur ‘Leiebekken’. 

Art. 3. De heer Willy Dhondt, raadslid, Rijborgstraat 7 te 9790 Wortegem-Petegem (mail 

dhondtwillyb@telenet.be) wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 

vergaderingen van het bekkenbestuur ‘Leiebekken’.  

Art. 4. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 

vernieuwing van de gemeenteraad. 

Art. 5. Afschrift van dit besluit en het antwoordformulier wordt verzonden naar het secretariaat 

Leiebekken, Zondvoordestraat 375 te 8400 Oostende of 

secretariaatLeiebekken@vlaamsewaterweg.be. 

24. a. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd; 

Overwegend dat de gemeente voor de waterdistributie aangesloten is bij de 

intercommunale IMWV ov; 

Gelet op de statuten van IMWV ov; 

Gelet op de oproepingsbrief  voor de buitengewone algemene vergadering van IMWV ov op 

12 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld; 

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019; 

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB); 

Gelet op de voordracht van Luc Vander Meeren als kandidaat-bestuurder; 

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 16 raadsleden deelnemen; 
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BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. De heer Luc Vander Meeren, burgemeester, Elsegemplein 44 te 9790 Wortegem-Petegem 

(e-mail burgemeester@wortegem-petegem.be), wordt voorgedragen als kandidaat-

bestuurder in de raad van bestuur van IMWV ov. 

Art. 2. Afschrift van deze beslissing over te maken  

- hetzij per post aan IMWV ov, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent;  

- hetzij per elektronische post via 20190312BAVIMWV@farys.be. 

24. b. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ; 

Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest. ; 

Gelet op het schrijven van 21 december 2018  van Gaselwest  ; 

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ; 

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij 

Gaselwest onmiddellijk vervallen na voornoemde Algemene vergadering en dat deze tot een 

algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan ;  

Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij een Regionaal Bestuurscomité (RBC) ;  

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17. punt 2 van de statuten elke gemeente het 

recht heeft om één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) ;  

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12. punt 2 van de statuten de deelnemende 

gemeente het recht hebben om maximaal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het  om 

hetzelfde persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC .  

Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 

§2 74° en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in 

de toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd ;  

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt ; 

Gelet op de bepalingen van Decreet Lokaal Bestuur (DLB)  ;  

Gelet op de voordracht van   

- Maarten Van Tieghem, schepen,  als kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) Oost 

- Maarten Van Tieghem, schepen,  als kandidaat-bestuurder  

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 16 raadsleden deelnemen ; 

BESLUIT :met 13 stemmen vóór bij 3 onthoudingen. 

Art. 1. De heer Maarten Van Tieghem, schepen, Vrezeveld 19 te 9790 Wortegem-Petegem (email 

maarten.vantieghem@wortegem-petegem.be) wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor 

het Regionaal Bestuurscomité (RBC) Oost van de opdrachthoudende vereniging. 
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Art. 2. Dezelfde persoon vermeld in artikel 1 wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor de Raad 

van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging. 

Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 

vernieuwing van de gemeenteraad.  

Art. 4. Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan Gaselwest, aan het Secretariaat, p/a 

Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

24. c. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ; 

Gelet op het feit dat de gemeente Wortegem-Petegem aangesloten is bij TMVW ov ;  

Gelet op de statuten van de TMVW  ov ;  

Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov OP 

22 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld ;  

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ; 

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt ; 

Gelet op de bepalingen van Decreet Lokaal Bestuur (DLB)  ;  

Gelet op de voordracht van Luc Vander Meeren, burgemeester als kandidaat bestuurder 

voor de raad van bestuur van TMVW ov voor de activiteit Domeindiensten 

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 16 raadsleden deelnemen ; 

BESLUIT : met 13 stemmen vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. De Heer Luc Vander Meeren, Elsegemplein 44  te 9790 Wortegem-Petegem (email : 

burgemeester@wortegem-petegem.be) wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder in 

de raad van bestuur van TMVW ov voor de activiteit Domeindiensten. 

Art. 2. Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt :   

- hetzij per post t.a.v.  TMVW ov., Stropstraat 1 te 9000 Gent  

- hetzij per elektronische post, 20190322BAVTMVW@farys.be 

24. d. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 oktober 1985 houdende toetreding van de 

gemeente Wortegem-Petegem tot de intercommunale I.VL.A. ; 

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB),  dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt; 

Gelet op de bepalingen van Decreet Lokaal Bestuur (DLB)  ;  
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Overwegende dat de gemeente, overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de I.VL.A., 

recht heeft op voordracht van één kandidaat-bestuurder ; 

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ; 

Gelet op de voordracht van de heer Willy Dhondt, raadslid als kandidaat-bestuurder ;  

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 16 raadsleden deelnemen ; 

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. De heer Willy Dhondt, raadslid,  Rijborgstraat 7, 9790 Wortegem-Petegem, (email )  voor te 

dragen als kandidaat-bestuurder bij de I.VL.A.. 

Art. 2. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het gelden tot de eerste algemene 

vergadering volgend op de eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Art. 3. Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan de I.VL.A., Meersbloem-Melden 46A te 

9700 Oudenaarde. 

24. e. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ;  

Overwegende dat de gemeente Wortegem-Petegem aangesloten is bij SOLVA, 

intergemeentelijk samenwerkingsverband in de vorm van een dienstverlenende vereniging; 

Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

Gelet op de statuten van SOLVA, zoals laatst gewijzigd bij besluit van de algemene 

vergadering van 12 december 2018; 

Gelet op art. 445 van voormeld decreet en op art. 16 van voormelde statuten, volgens 

dewelke - binnen de eerste drie maanden van het jaar dat volgt op dat van de verkiezingen met 

oog op de algehele vernieuwing van de gemeenteraden - een algemene vergadering 

bijeengeroepen wordt, waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt 

overgegaan; 

Gelet op art. 445 van voormeld decreet en op art. 14/1 van voormelde statuten, volgens 

dewelke de raad  van bestuur max. 15 leden mag bedragen die allemaal gemeenteraadsleden 

moeten zijn; dat deze bestuursleden voorgedragen worden door de deelnemers van SOLVA; 

Gelet op art. 445 van voormeld decreet en op art. 14/2 van voormelde statuten, volgens 

dewelke de voorgedragen bestuursleden zich kunnen laten bijstaan door deskundigen; 

Gelet op art. 445 van voormeld decreet en op art. 14/3 van voormelde statuten, volgens 

dewelke tenslotte aan de vergaderingen van de raad van bestuur kan deelgenomen worden door 

ten hoogste vijf bestuurders met raadgevende stem, die steeds gemeenteraadsleden zijn die 

verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van 

burgemeester en schepenen; 

Gelet op de voordracht van :   

- Tineke Van Hooland, raadslid Stad Oudenaarde als bestuurder (periode 28 maart 2019 tot en met 

 31 maart 2022)  

- Luc Vander Meeren, burgemeester als bestuurder (periode 1 april 2022 tot aan volgende algehele 

 vernieuwing  van de raad van bestuur)  
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- Luc Vander Meeren, burgemeester als deskundige (periode 28 maart 2019 tot en met 31 maart 

 2022).  

Gelet op de geheime stemming, waaraan 16 raadsleden deelnemen,  

BESLUIT: met 12 stemmen vóór bij 4 stemmen tegen. 

Art. 1. De gemeente draagt Tinke Van Hooland, raadslid Stad Oudenaarde, Herlegem 76, 9700 

Oudenaarde voor als bestuurder in de raad van bestuur van SOLVA, vanaf de algemene 

vergadering van 28 maart 2019 tot en met 31 maart 2022. 

Art. 2. De gemeente draagt Luc Vander Meeren, burgemeester, Elsegemplein 44 te 9790 

Wortegem-Petegem (email burgemeester@wortegem-petegem.be) voor als bestuurder in 

de raad van bestuur van SOLVA, vanaf 1 april 2022 tot aan de volgende algehele 

vernieuwing van de raad van bestuur ingevolge de verkiezingen met oog op de algehele 

vernieuwing van de gemeenteraden. 

Art. 3. De gemeente draagt Luc Vander Meeren, burgemeester, Elsegemplein 44 te 9790 

Wortegem-Petegem (email burgemeester@wortegem-petegem.be) voor als deskundige in 

de raad van bestuur van SOLVA, vanaf de algemene vergadering van 28 maart 2019 tot en 

met 31 maart 2022. 

Art. 4. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 

vernieuwing van de gemeenteraad.  

Art. 5. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan SOLVA.  

24. f. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd; 

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) dat de bevoegdheid m.b.t. de 

beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en 

ondernemingen bij de gemeenteraad legt; 

Gelet op de statuten van de vzw Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen; 

Gelet op het schrijven van 24 januari 2019 van de vzw Regionaal Landschap Vlaamse 

Ardennen; 

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019; 

Gelet op de bepalingen van Decreet Lokaal Bestuur (DLB); 

Gelet op de voordracht van Veerle Nachtegaele als kandidaat bestuurder; 

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 16. raadsleden deelnemen; 

BESLUIT : met 13 stemmen  vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. Mevrouw Veerle Nachtegaele, schepen, Oudenaardseweg 73 te 9790 Wortegem-Petegem, 

(email veerle.nachtegaele@gmail.com) wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder in de 

raad van bestuur van de vzw Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. 

Art. 2. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het gelden tot de eerstvolgende 

vernieuwing van de gemeenteraad. 
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Art. 3. Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de vzw Regionaal Landschap 

Vlaamse Ardennen, Veemarkt 27 te 9600 Ronse. 

24. g. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ;  

Dat de gemeente en OCMW Wortegem-Petegem sedert 2015 toetraden tot de RSVK 

Waregem vzw ;  

Dat de gemeente bij email van 14 januari 2019 werd opgeroepen om de 

vertegenwoordigerers aan te duiden voor de algemene vergaderingen van RSVK Waregem ;  

Gelet op de statuten van de vzw RSVK Waregem  inzonderheid de artikelen 11 en 20;  

Dat het OCMW Wortegem-Petegem 2 bestuurders  mag afvaardigen ;  

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ;  

Gelet op de bepalingen in het decreet Lokaal Bestuur;  

Gelet op de voordracht van   

- Kurt Fonteyne, schepen als 1
ste

 bestuurder   

- Maes Rosette, raadslid  als 2
e
 bestuurder   

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 16 leden deelnemen ;  

BESLUIT : met 13 stemmen vóór bij 3 onthoudingen  

Art. 1. De heer Kurt Fonteyne, schepen, Groenstraat 11a te 9790 Wortegem-Petegem (email 

kurt.fonteyne@wortegem-petegem.be) aan te duiden als kandidaat bestuur van de 

gemeente in de raad van bestuur van de vzw RSVK Waregem. 

Art. 2. Mevrouw Rosette Maes, raadslid, Elsegemplein 4 te 9790 Wortegem-Petegem (email 

maesrosette@telenet.be) aan te duiden als kandidaat bestuur van de gemeente in de raad 

van bestuur van de vzw RSVK Waregem. 

Art. 3. Indien de gemeenteraad dit besluit  niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 

vernieuwing van de gemeenteraad.  

Art. 4. Afschriften van deze beslissing over te maken aan RSVK Waregem vzw, Schakelstraat 41, 

8790 Waregem. 

24. h. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2009 waarbij de gemeente toetrad tot 

Logo Gezond + ;  

Gelet op de statuten van de Logo Gezond+ ;  

Gelet op het schrijven van 20 december 2018 van Logo gezond + vzw ;  

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019 ;  

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat een kandidaat-bestuurder voor te dragen ;  
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Gelet op de desbetreffende artikelen van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB)  ;  

Gelet op de voordracht van mevrouw Van den Dorpe Isabelle, Schepen, als kandidaat 

bestuurder ;  

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 16 raadsleden deelnemen ; 

BESLUIT : met 13 stemmen vóór bij 3 onthoudingen.  

Art. 1. Mevrouw Isabelle Van den Dorpe, Schepen, Zonnestraat 23 te 9790 Wortegem-Petegem, 

(email isabellevandendorpe@gmail.com) aan te duiden als kandidaat-bestuurder in de vzw 

Logo Gezond+. 

Art. 2. Eensluidend afschrift van onderhavig besluit in tweevoud over te maken aan de vzw Logo 

Gezond+, Baudelokaai 8 te 9000 Gent. 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter Gemeenteraad, 

 

 

 

An Buysschaert. Koen Desloovere.  


