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Zitting van de gemeenteraad 

25 april 2019 

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter gemeenteraad; 

 Vander Meeren Luc, Burgemeester; 

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle en  Kurt 

Fonteyne,  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. 

DAGORDE : 

1. Toelichting door Andi Vercruyssen, functionaris voor de gegevensbescherming, omtrent 

informatieveiligheid voor mandatarissen. 

2. Notulen vorige vergadering. Goedkeuring. 

3. Grondbeleid. Straatnamen. Naamgeving aan de nieuwe weg ter hoogte van de 

Waregemseweg 43a en leidend naar de achterliggende ruimte waar o.a. het recyclagepark 

werd aangelegd. Definitieve beslissing. 

4. Algemene financiering. Gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken. 

Aanslagjaar 2019. Aanpassing van de punten A en c van het artikel 2 van het gemeenteraads-

besluit van 20 december 2018. 

5. Algemeen bestuur. Digitalisering. Aanpassing GIS-overeenkomst provincie Oost-Vlaanderen. 

Bekrachtiging collegebesluit van 26 maart 2019. 

6. Algemeen bestuur. Kerkfabrieken. Jaarrekening 2018. Advies. 

7. Algemeen bestuur. Samenstelling gemeentelijke adviesorganen. 

a. Cultuur. GAC. Aanduiding vertegenwoordigers gebruikers. 

b. Beheerraad bibliotheek. Overheidsafvaardiging. Aanduiding gemeentelijk 

vertegenwoordigers van de fracties. 

c. Beheerraad bibliotheek. Aanduiding vertegenwoordigers gebruikers. 

d. Seniorenraad. Aanduiding vertegenwoordigers. 

8. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen. 

a. TMVS dv. Algemene vergadering van 11 juni 2019. Goedkeuring agenda. 

b. IMWV. Algemene vergadering van 25 juni 2019. Goedkeuring agenda. 

c. SOLVA. Algemene vergadering van 26 juni 2019. Goedkeuring agenda. 

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

Kennisgeving. 

9bis. Leefomgeving. Milieu. Afvalophaling en recyclage. Gebruik van de paarse P+MD zak 

 gemeente of de  uitbreiding van de blauwe PMD zak.   
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9ter. Leefomgeving. Milieu. Afvalophaling en recyclage. Ophaling GFT-afval. Onderzoek 

 mogelijkheden tot realisatie.  

9quater Leefomgeving.  Burger en Welzijn. Vraag tot het gebruik van de European  Disability 

 card voor mindervaliden. 

Geheime zitting: 

10. Integraal waterbeleid. Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in het 

bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken. 

Alle leden zijn aanwezig.  

1. 

De Gemeenteraad,  

Dhr. Andi Vercruyssen, aangesteld als functionaris voor de gegevens bescherming voor 

Wortegem-Petegem in het kader van de afgesloten samenwerkingsovereenkomst met de 

provincie Oost-Vlaanderen, geeft een korte uiteenzetting omtrent informatieveiligheid en 

inzagerecht voor mandatarissen.  

2. 

De Gemeenteraad, 

keurt de notulen van de zitting van 28 maart 2019 éénparig goed.  

3. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het principebesluit van de gemeenteraad van 31 januari 2019 waarbij de naam 

‘Boomzagerijstraat’ voorlopig werd aanvaard als straatnaam voor de nieuw aangelegde straat ter 

hoogte van de Waregemseweg 43 en leidend naar de achterliggende ruimte waar o.a. het nieuwe 

recyclagepark werd aangelegd; 

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare 

wegen en pleinen en latere wijzigingen; 

Gelet op de nota van de VVSG van 8 april 2014 inzake straatnaamgeving en huisnummering; 

Gelet op de principes inzake straatnaamgeving, aangenomen door de Provinciale Commissie 

van Oost-Vlaanderen van de Koninklijke Commissie van Advies voor Plaatsnaamgeving in de  

vergadering van 15 juni 1984; 

Dat hieruit blijkt dat bij het vaststellen van de naam van openbare wegen en pleinen of het 

wijzigen van deze naam, bij voorkeur geput wordt uit de gegevens van de plaatselijke 

geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde; 

Gelet op het onderzoek de commodo et incommodo dat gehouden werd van 13 februari 

2019 tot en met 18 maart 2019; 

Gelet op de stukken waaruit blijkt dat het openbaar onderzoek op de voorgeschreven wijze 

werd gehouden en tot geen bezwaren aanleiding heeft gegeven; 



130 
 

Overwegende dat het GAC geen bezwaar heeft aangetekend tegen de wijziging van de door 

hen voorgestelde naam Zagerijstraat naar Boomzagerijstraat, zoals meegedeeld in het schrijven 

van 13 februari 2019; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

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

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De nieuwe weg ter hoogte van de Waregemseweg 43 en leidend naar de achterliggende 

ruimte waar o.a. het nieuwe recyclagepark werd aangelegd, wordt ‘Boomzagerijstraat’ 

genoemd. 

Art. 2. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst stedenbouw, de dienst 

burgerzaken, b-post, de nutsmaatschappijen en de milieudienst.  

4. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2018 houdende heffing voor het 

aanslagjaar 2019 van een belasting op de afgifte van bepaalde administratieve stukken; 

Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de 

vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische 

identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen 

onder de twaalf jaar, de elektronische kaarten en elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd 

aan vreemde onderdanen, en de biometrische kaarten en biometrische verblijfstitels, afgeleverd 

aan vreemde onderdanen van derde landen, en op de wijzigingen; 

Gelet op de e-mail van 28 maart 2019 van de dienst Fiscaliteit van de Vlaamse Overheid, 

Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling West-Vlaanderen, waarin wordt meegedeeld dat - 

overeenkomstig artikel 2 § 1 van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten 

betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953 – het 

volgende geldt: 

“De gemeenten worden gemachtigd de retributies te innen welke zijn bestemd tot 

dekking van hun administratieve kosten, telkens als zij de verblijfsvergunning van 

een vreemdeling afleveren, vernieuwen, verlengen of vervangen. Die retributies zijn 

gelijk aan die welke van Belgische onderdanen worden gevorderd voor het afleveren 

van identiteitskaarten.”’; 

Overwegend dat de vergoeding, bestemd voor de dekking van de administratieve kosten 

van de gemeente, op de afgifte van biometrische kaarten en verblijftitels uitgereikt aan vreemde 

onderdanen van derde landen die de gemeente vraagt bovenop de door de FOD Binnenlandse 

Zaken aangerekende kostprijs (op basis van het ministerieel besluit van 15 maart 2013) dan ook 

gelijk dient te zijn aan deze die wordt gevorderd voor het afleveren van elektronische 

identiteitskaarten voor Belgen en elektronische kaarten en verblijfsdocumenten uitgereikt aan 

vreemde onderdanen; 

Dat uit nazicht van de punten A en C van artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 20 

december 2018 is gebleken dat de vergoeding die wordt gevraagd bovenop de door de FOD 

Binnenlandse Zaken aangerekende kostprijs voor afgifte van biometrische kaarten en verblijftitels 
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uitgereikt aan vreemde onderdanen van derde landen (1,80 euro) lager is dan deze die wordt 

gevraagd voor het afleveren van elektronische identiteitskaarten voor Belgen en elektronische 

kaarten en verblijfsdocumenten uitgereikt aan vreemde onderdanen (2,00 euro), wat niet in 

overeenstemming is met artikel 2 § 1 van bovenvermelde wet van 14 maart 1968; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de 

gemeentebelasting voor het afleveren van de betreffende documenten vast te stellen op 2,00 

euro; 

Gelet op de omzendbrief BB-2011/1 dd. 10 juni 2011 van het Agentschap voor Binnenlands 

Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen, Financiën en Personeel, houdende de coördinatie 

van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 (BS 4 juli 2008) betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij de 

decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art. 1. Het artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2018 houdende heffing voor 

het aanslagjaar 2019 van een belasting op de afgifte van bepaalde administratieve 

stukken, wordt vanaf heden als volgt vervangen:  

 

“Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald: 

A. Elektronische identiteitskaarten voor Belgen en elektronische kaarten en 

verblijfsdocumenten uitgereikt aan vreemde onderdanen 

18,00 euro, zijnde 16,00 euro voor de door de federale overheid gevraagde kostprijs + 

2,00 euro gemeentebelasting, alsook voor elk duplicaat. 

B. Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar 

6,40 euro, waarop geen bijkomende gemeentebelasting wordt gevestigd. 

C. Biometrische kaarten en verblijfstitels uitgereikt aan vreemde onderdanen van derde 

landen 

21,20 euro, zijnde 19,20 euro voor de door de federale overheid gevraagde kostprijs + 

2,00 euro gemeentebelasting. 

D. Identiteitsbewijs voor vreemde kinderen onder de 12 jaar met foto  

2,00 euro voor een identiteitsbewijs met een plastiekzakje. 

E. Europees rijbewijs of duplicaat – bankkaartmodel  

25,00 euro (20,00 euro kostprijs en 5,00 euro belastingen). 

F. Europees voorlopig rijbewijs of duplicaat – bankkaartmodel  

25,00 euro (20,00 euro kostprijs en 5,00 euro belastingen). 

G. Voorlopig rijbewijs M12 (in voege vanaf 1 februari 2019)  

25,00 euro (20,00 euro kostprijs en 5,00 euro belastingen). 
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H. Internationaal rijbewijs (boekje)  

21,00 euro (16,00 euro kostprijs en 5,00 euro belastingen). 

I. Paspoorten 

5,00 euro voor de afgifte van een nieuw paspoort. 

J. Trouwboekjes 

7,50 euro voor een trouwboekje.”. 

Art. 2. Onderhavig besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 

Art. 3. Deze bekendmaking met de datum ervan wordt aangetekend in het speciaal daartoe 

bestemde register. 

Art. 4. Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor 

Binnenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse 

regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het 

bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke 

overheid. 

5. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem 

Vlaanderen (GIS) en latere wijzigingen;  

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

Overwegende dat lokale overheden het steeds moeilijker hebben om efficiënt die 

specialismen inzake GIS te leveren die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de verplichte 

opdrachten inzake dit beleidsdomein en voor de goede werking van hun administratie;  

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2015 houdende de goedkeuring van 

samenwerkingsovereenkomsten tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Wortegem-

Petegem voor de terbeschikkingstelling van 2 neutrale, niet commercieel gebonden 

deskundigheid, zijnde een GIS-coördinator en een GIS-operator; 

Dat de samenwerking sinds 2015 heel vlot loopt, een meerwaarde voor de diensten betekent 

en aldus positief geëvalueerd kan worden; Dat  hierdoor blijvend kan voldaan worden aan de 

verplichte opdrachten die voortvloeien uit het decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch 

Informatie Systeem Vlaanderen (GIS) en latere wijzigingen; Dat een verlenging van deze 

samenwerking wenselijk is; 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst waarbij beide overeenkomsten van 

2015 in één nieuwe overeenkomst gebundeld worden vanaf 1 april 2019;  

Dat de samenwerking voorziet 9 dagen/jaar ondersteuning van een GIS-coördinator én 9 

dagen/jaar ondersteuning van een GIS-operator voor een totaal forfaitair jaarbedrag van 7.286,27 

EUR (indexeerbaar vanaf 2020);  

Gelet op de voorzieningen in het budget 2019 en dat dit ook in het meerjarenplan 2020-

2025 zal meegenomen worden;  
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Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 maart 2019 

houdende de principiële goedkeuring van de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst; 

Na beraadslaging ; 

BESLUIT:  met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen van 26 maart 2019 houdende de goedkeuring van de GIS-

samenwerkingsovereenkomst voor een GIS-coördinator en een GIS-operator met ingang 

van 1 april 2019 ter vervanging van de lopende overeenkomsten van 1 december 2014 en 17 

december 2014. 

Art. 2. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van deze 

overeenkomst 

6. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de artikelen 54 en 55 van het decreet van 7 mei 2004 en de latere wijzigingen 

betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten; 

Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2018 

- door de kerkraad O.-L.-Vrouw Wortegem op 28 januari 2019; 

- door de kerkraad Sint-Amandus Ooike op 22 januari 2019; 

- door de kerkraad Sint-Martinus Petegem op 27 februari 2019; 

- door de kerkraad Sint-Maurus Elsegem op 20 februari 2019; 

- door de kerkraad Sint-Pietersstoel Moregem op 18 februari 2019; 

Overwegend dat elk kerkbestuur de jaarrekening 2018 ingediend heeft bij het centraal 

kerkbestuur; 

Dat het centraal kerkbestuur de jaarrekening 2018 van elk kerkbestuur overgemaakt heeft 

aan de gemeente op 11 maart 2019; 

Gelet op de coördinatie van de jaarrekeningen 2018, opgemaakt door het centraal 

kerkbestuur op 28 februari 2019; 

Gelet op de door de gemeente opgemaakte coördinatie van de jaarrekeningen 2018, die als 

bijlage bij dit besluit is gevoegd; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

Gelet op de vigerende wetgeving; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art. 1. Gunstig advies wordt verleend aan de jaarrekening 2018 van 

a) de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Wortegem met als 

- exploitatieresultaat 60.216,19 euro;  

- investeringsresultaat 0,00 euro;  

de exploitatietoelage bedroeg 0,00 euro; 
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b) de kerkfabriek Sint-Amandus Ooike met als 

- exploitatieresultaat 33.698,49 euro; 

- investeringsresultaat 0,00 euro; 

de exploitatietoelage bedroeg 11.824,83 euro; 

c) de kerkfabriek Sint-Martinus Petegem met als 

- exploitatieresultaat 21.900,27 euro; 

- investeringsresultaat 0,00 euro; 

de exploitatietoelage bedroeg 18.866,90 euro; 

d) de kerkfabriek Sint-Maurus Elsegem met als 

- exploitatieresultaat 13.334,86 euro; 

- investeringsresultaat 0,00 euro; 

de exploitatietoelage bedroeg 10.017,71 euro; 

e) de kerkfabriek Sint-Pietersstoel Moregem met als 

- exploitatieresultaat 27.572,75 euro; 

- investeringsresultaat 0,00 euro; 

de exploitatietoelage bedroeg 14.444,52 euro. 

Art. 2. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de heer provinciegouverneur, het bisdom, 

het centraal kerkbestuur, alle respectievelijke kerkbesturen en de gemeentelijke financiële 

dienst. 

7. a. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder op artikel 41 

13° ;  

Gelet op onze beslissing van 28 februari 2019 houdende vaststelling van de keuze en het 

aantal leden van het beheerraad van de plaatselijke openbare bibliotheek; 

Dat overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 20 november 1997, de politieke 

strekkingen uit de gemeenteraad hun afvaardiging aanduiden volgens het beginsel van 

evenredige vertegenwoordiging; 

Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad ingevolge de verkiezingen van 14 oktober 

2018; 

Dat derhalve de verschillende fracties recht hebben op volgende mandaten: Open VLD-

fractie: 5 leden, NV-A-fractie: 1 lid, CD&V-fractie: 1 lid en sp.a/onafhankelijk-fractie: 1 lid; 

Gelet op de schriftelijke voordrachten van de onderscheiden fracties van de politieke 

strekkingen uit de gemeenteraad: 

- Open VLD-fractie:  

1. Ilse Callens, Waregemseweg 89a, 9790 Wortegem-Petegem,  

2. Hilde De Clercq, Waregemseweg 28a, 9790 Wortegem-Petegem,  

3. Aaron Boonaert, lid BCSD, Kruishoutemseweg 3, 9790 Wortegem-Petegem  

4. Sandy Vermeulen, raadslid, Eekhoutstraat 21, 9790 Wortegem-Petegem  

5. Koen Desloovere, voorzitter gemeente- en OCMW-raad, Peeshoek 17, 9790 

 Wortegem-Petegem  
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- NV-A-fractie: Nicole van der Straten, raadslid, Bouvelostraat 9, 9790 Wortegem-Petegem 

- CD&V-fractie: Anne Vanmaercke, Petegemplein 23, 9790 Wortegem-Petegem  

- Sp.a/onafhankelijk-fractie: Pablo Delrue, Blaarhoek 1, 9790 Wortegem-Petegem  

Overwegende dat voldaan is aan het artikel 304 van het decreet lokaal bestuur i.v.m. de 

genderverhouding ;  

Gaat over tot de aanduiding van:  

- 1. Ilse Callens, Waregemseweg 89a, 9790 Wortegem-Petegem,  

2. Hilde De Clercq, Waregemseweg 28a, 9790 Wortegem-Petegem,  

3. Aaron Boonaert, lid BCSD, Kruishoutemseweg 3, 9790 Wortegem-Petegem  

4. Sandy Vermeulen, raadslid, Eekhoutstraat 21, 9790 Wortegem-Petegem  

5. Koen Desloovere, voorzitter gemeente- en OCMW-raad, Peeshoek 17, 9790 

 Wortegem-Petegem  

voorgedragen door de Open VLD-fractie  

- Nicole van der Straten, raadslid, Bouvelostraat 9, 9790 Wortegem-Petegem, voorgedragen 

door de N-VA-fractie  

- Anne Vanmaercke, Petegemplein 23, 9790 Wortegem-Petegem, voorgedragen door CD&V-

fractie  

- Pablo Delrue, Blaarhoek 1, 9790 Wortegem-Petegem, voorgedragen door de 

sp.a./onafhankelijk-fractie  

Gaat over tot de stemming, waaraan 17 raadsleden deelnemen; 

BESLUIT : met algemeenheid van stemmen  

Art. 1.   Worden aangeduid als leden van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de beheerraad 

van de plaatselijke openbare bibliotheek: 

1. Mevrouw Ilse Callens, Waregemseweg 89a, 9790 Wortegem-Petegem,   

2. Mevrouw Hilde De Clercq, Waregemseweg 28a, 9790 Wortegem-Petegem,   

3. De Heer Aaron Boonaert, lid BCSD, Kruishoutemseweg 3, 9790 Wortegem-Petegem  

4. Mevrouw Sandy Vermeulen, raadslid, Eekhoutstraat 21, 9790 Wortegem-Petegem  

5. De Heer Koen Desloovere, voorzitter gemeente- en OCMW-raad, Peeshoek 17, 9790 

 Wortegem-Petegem  

voorgedragen door de Open-VLD-fractie . 

Art. 2. Mevrouw Nicole van der Straten, raadslid, Bouvelostraat 9, 9790 Wortegem-Petegem, 

voorgedragen door de NV-A-fractie wordt aangeduid als lid van de gemeentelijke 

vertegenwoordiging in de beheerraad van de plaatselijke openbare bibliotheek.  

Art. 3. Mevrouw Anne Vanmaercke, Petegemplein 23, 9790 Wortegem-Petegem, voorgedragen 

door de CD&V-fractie wordt aangeduid als lid van de gemeentelijke vertegenwoordiging in 

de beheerraad van de plaatselijke openbare bibliotheek. 

Art. 4. De heer Pablo Delrue, Blaarhoek 1, 9790 Wortegem-Petegem, voorgedragen door de 

sp.a./onafhankelijk-fractie wordt aangeduid als lid van de gemeentelijke 

vertegenwoordiging in de beheerraad van de plaatselijke openbare bibliotheek. 

Art. 5. De gemeenteraad bevestigt de erkenning van de beheerraad van de plaatselijke openbare 

bibliotheek als adviesraad. 
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Art. 6. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Afdeling Volksontwikkeling en 

Bibliotheken. 

7. b.  

De Gemeenteraad,  

In openbare  zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder op artikel 41, 

13° ; 

Gelet op onze beslissing van 28 februari 2019 houdende vaststelling van de keuze en het 

aantal leden van de beheerraad van de plaatselijke openbare bibliotheek; 

Dat overeenkomstig artikel 2 van het raadsbesluit van 28 februari 2019 8 leden de 

gebruikers mogen vertegenwoordigen in de beheerraad; 

Gelet op de oproep in het gemeentelijk infoblad waarbij geïnteresseerden vóór 1 april 2019 

hun kandidatuur schriftelijk konden indienen bij het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de vernieuwing van de gemeenteraad ingevolge de verkiezingen van 14 oktober 

2018; 

Gelet op de schriftelijke voordrachten van: 

- Mevrouw Katrien Maertens, Karmstraat 29, 9790 Wortegem-Petegem 

- De heer Johan Veys, Muurstraat 7, 9790 Wortegem-Petegem 

- Mevrouw Annie Lens, Heuzelstraat 20, 9790 Wortegem-Petegem 

- De heer Jozef De Zaeytijd, Peeshoek 16, 9790 Wortegem-Petegem 

Overwegende dat voldaan is aan het artikel 304 van het decreet lokaal bestuur i.v.m. de 

genderverhouding ; 

Gaat over tot de stemming, waaraan 17 raadsleden deelnemen ; 

BESLUIT : met algemeenheid van stemmen.  

Art. 1. Worden aangeduid als leden van de beheerraad van de plaatselijke openbare bibliotheek 

voor wat de vertegenwoordiging van de gebruikers betreft: 

- Mevrouw Katrien Maertens, Karmstraat 29, 9790 Wortegem-Petegem 

- De heer Johan Veys, Muurstraat 7, 9790 Wortegem-Petegem 

- Mevrouw Annie Lens, Heuzelstraat 20, 9790 Wortegem-Petegem 

- De heer Jozef De Zaeytijd, Peeshoek 16, 9790 Wortegem-Petegem. 

Art. 2. De gemeenteraad bevestigt de erkenning van de beheerraad van de plaatselijke openbare 

bibliotheek als adviesraad.  

Art. 3. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de bibliothecaris en aan de Afdeling 

Volksontwikkeling en Bibliotheken. 
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7. c.  

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting  vergaderd; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder op artikel 41, 

13° ; 

Gelet op de beslissing van 18 september 2013 houdende de statuten, het huishoudelijk 

reglement en de samenstelling van het GAC; 

Dat overeenkomstig artikel 6 c) van het huishoudelijk reglement de cultuurraad min de helft 

plus één vertegenwoordigers omvat van de door de gemeente gesubsidieerde culturele 

verenigingen, met een max van 21 leden. 

Gelet op de oproep in het gemeentelijk infoblad en een schrijven naar alle socioculturele 

verenigingen op 14 februari 2019 waarbij geïnteresseerden stemgerechtigde leden vóór 1 april 

2019 hun kandidatuur schriftelijk konden indienen bij het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de schriftelijke voordrachten van: 

- Jimmy Santens, Waregemseweg 67, 9790 Wortegem-Petegem, vertegenwoordiger 

toneelvereniging De Vagebonden 

- Jacques Vancraeyenest, Tjammelsstraat 28, 9790 Wortegem-Petegem, vertegenwoordiger 

toneelverenging tsouffleurke 

- Karel Van Crombrugge, Kortrijkstraat 14, 9790 Wortegem-Petegem, vertegenwoordiger 

Landelijke Gilde - Elsegem-Petegem 

- Stijn Laurez, Cijnskouter 14, 9790 Wortegem-Petegem, vertegenwoordiger vzw Ons dorp 

- Marie-Claire Taelman, Lindestraat 2, 9790 Wortegem-Petegem, vertegenwoordiger De Blauwe 

Lotus 

- Vanheulenberghe Mieke, Molenkouter 4, 9790 Wortegem-Petegem, vertegenwoordiger 1 mei 

comité 

- Mariette Cnockaert, Peeshoek 4, 9790 Wortegem-Petegem  

- Sofie Van Hamme, Oudenaardseweg 8, 9790 Wortegem-Petegem 

- Annie Lens, Heuzelstraat 20, 9790 Wortegem-Petegem 

- Lieve De Buck, Rottestraat 4, 9790 Wortegem-Petegem 

- Frans Vandenhende, Rottestraat 4, 9790 Wortegem-Petegem  

Gaat over tot de stemming, waaraan 17 raadsleden deelnemen; 

BESLUIT : met algemeenheid van stemmen  

Art. 1. Vertegenwoordiging socio-culturele verenigingen :  

- Jimmy Santens, Waregemseweg 67, 9790 Wortegem-Petegem, vertegenwoordiger 

toneelvereniging De Vagebonden 

- Jacques Vancraeyenest, Tjammelsstraat 28, 9790 Wortegem-Petegem, 

vertegenwoordiger toneelverenging tsouffleurke 
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- Karel Van Crombrugge, Kortrijkstraat 14, 9790 Wortegem-Petegem, vertegenwoordiger 

Landelijke Gilde - Elsegem-Petegem 

- Stijn Laurez, Cijnskouter 14, 9790 Wortegem-Petegem, vertegenwoordiger vzw Ons 

dorp 

- Marie-Claire Taelman, Lindestraat 2, 9790 Wortegem-Petegem, vertegenwoordiger De 

Blauwe Lotus 

- Vanheulenberghe Mieke, Molenkouter 4, 9790 Wortegem-Petegem, vertegenwoordiger 

1 mei comité 

worden aangeduid als leden van het gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur voor wat de 

vertegenwoordiging van de gebruikers betreft. 

Art. 2. Vertegenwoordiging inwoners :  

- Mariette Cnockaert, Peeshoek 4, 9790 Wortegem-Petegem  

- Sofie Van Hamme, Oudenaardseweg 8, 9790 Wortegem-Petegem 

- Annie Lens, Heuzelstraat 20, 9790 Wortegem-Petegem 

- Lieve De Buck, Rottestraat 4, 9790 Wortegem-Petegem 

- Frans Vandenhende, Rottestraat 4, 9790 Wortegem-Petegem  

worden aangeduid als leden van het gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur voor wat de 

vertegenwoordiging van de gebruikers betreft. 

Art. 3. De gemeenteraad bevestigt de erkenning van het gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur 

als adviesraad. 

Art. 4. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het diensthoofd Vrije tijd. 

7. d.  

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder op artikel 41, 

13° ;  

Gelet op het raadsbesluit van 20 maart 2002 houdende enerzijds de vaststelling van de 

keuze, de samenstelling en het aantal leden in de seniorenraad  en anderzijds de erkenning van de 

seniorenraad als adviesraad; 

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad ingevolge de verkiezing van 14 

oktober 2018 ; 

Gelet op de oproep in het gemeentelijk infoblad om de kandidaturen schriftelijk voor te 

dragen voor 1 april 2019 ; 

Gelet op de mondelinge oproep tijdens de seniorenraad van 30 januari 2019 aan alle 

seniorenverenigingen om hun kandidaten terug voor te dragen voor 1 april 2019; 

Gelet op de brief van 14 februari 2019 gericht aan alle seniorenverenigingen om de 

kandidaturen schriftelijk voor te dragen voor 1 april 2019; 

Dat volgende kandidaten werden ontvangen :  
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 OKRA Ooike: mevr. Andrea Dedeken, Deinzestraat 62 

Dhr. Jozef Devenyns, Eekhoutstraat 22 

Plaatsvervanger: mevr. Marie-José Glorieux, Vlaamse 

Ardennenstraat 64 

 OKRA Petegem: Dhr. Maurice Moerman, Lindestraat 35 

Plaatsvervanger: mevr. Francine Lein 

 OKRA Wortegem-Moregem: mevr. Monique Dhondt, Oudenaardseweg 50 

Mevr. Jeanine Van der Beken, Kruishoutemseweg 23 

Plaatsvervanger:  dhr. Jackie de Gauwie, 

Kruishoutemseweg 23 

 OKRA Elsegem: geen afvaardiging 

 S-Plus:  Dhr. Daniel Paermentier, Sint Martinusstraat 35 

Mevr. Myriam Vansteenbrugge, Bosstraat 7 

Plaatsvervanger: dhr. Luc Desmet, Vlinderstraat 2 

 Niet-georganiseerde senioren: Dhr. Ghislain De Wilde, Oudenaardseweg 114 

Overwegende dat voldaan is aan het artikel 304 van het decreet lokaal bestuur i.v.m. de 

genderverhouding ;  

Gaat over tot de stemming, waaraan 17 leden deelnemen;  

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen  

Art.1. Mevr. Andrea Dedeken en dhr. Jozef Devenyns, voorgedragen door OKRA OOike;   

Mevr. Monique Dhondt en mevr. Jeanine Van der Beken, voorgedragen door OKRA 

Wortegem-Moregem; 

Dhr. Maurice Moerman, voorgedragen door OKRA Petegem;  

Dhr. Daniel Paermentier en mevr. Myriam Vansteenbrugge, voorgedragen door S-Plus 

worden aangeduid als effectieve leden van de seniorenraad. 

Art.2. Mevr. Marie-José Glorieux, voorgedragen door OKRA OOike;   

Dhr. Jackie de Gauwie, voorgedragen door OKRA WOrtegem-Moregem;  

Mevr. Francine Lein, voorgedragen door OKRA Petegem;  

Dhr. Luc Desmet, voorgedragen door S-Plus 

worden aangeduid als plaatsvervangende leden van de seniorenraad. 

Art.3. Voor de niet-georganiseerde senioren wordt dhr. Ghislain De Wilde aangeduid als lid van de 

seniorenraad. 

Art.4. De gemeenteraad bevestigt de erkenning van de seniorenraad als adviesraad.  

Art.5. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de voorzitter en secretaris van de 

seniorenraad. 
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8. a. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

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

Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVS dv op 11 juni 2019, 

waarin tevens de agenda werd meegedeeld ;  

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ;  

Gelet op de besprekingen in de raad ;  

BESLUIT :  met 14 stemmen vóór (Open VLD, CD&V, sp.a./onafhankelijk en onafhankelijk)  

 bij 3 onthoudingen (N-VA). 

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

vergadering TMVS dv op 11 juni 2019 en de daarbij horende documentatie nodig voor het 

onderzoek van de agendapunten :   

1. Toetredingen en uitbreidingen.  

2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018  

3.  a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018   

 b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018   

4. Verslag van de commissaris (lid IBR)   

5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders  

6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers  

7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur   

8. Aanstelling commissaris (lid IBR)   

9. Varia en mededelingen ; 

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

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

vergadering van TMVS dv vastgesteld op 11 juni 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. De afgevaardigde van de gemeente die voor de verdere legislatuur werd gemachtigd, de 

heer Luc Vander Meeren, burgemeester, te bevestigen en deze op te dragen zijn 

stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 1. De aanduiding van de 

heer Olivier Van Cauwenberghe, raadslid als plaatsvervanger wordt eveneens bevestigd.   

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 20190611AVTMVS@farys.be. 

8. b.  

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging 

‘Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening’, afgekort IMWV; 
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Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven, ontvangen op 25 maart 2019 

wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van de IMWV op 25 juni 2019 

te Gent ; 

Overwegend dat deze algemene vergadering bijeenkomt met als agenda:   

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018 ;  

2. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018;  

 b. Goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2018;  

 c. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018;  

2. Verslag van de commissaris (lid IBR);  

4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR);  

5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers;  

6. Statutaire benoemingen – Raad van Bestuur;  

7. Evaluatie legislatuur 2013-2018  

8. Gemotiveerd voorstel om het samenwerkingsverband IMWV te beëindigen   

9. Varia en mededelingen; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2019 waarbij de heer Marcel 

Steenmans, raadslid, en de heer Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, aangeduid werden als 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de gemeente om deel te nemen aan de algmene 

vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging IMWV voor de volledige legislatuur; 

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

BESLUIT :  met 14 stemmen vóór (Open VLD, CD&V, sp.a./onafhandelijk en onafhankelijk)  

 bij 3 onthoudingen (N-VA) 

Art.1. Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van 25 juni 2019. 

Art.2. Het mandaat van de heer Marcel Steenmans, raadslid, Kramstraat 21 te 9790 Wortegem-

Petegem, (email steenmansmarcel@gmail.com) volmachtdrager van de gemeente, als 

effectieve vertegenwoordiger voor de jaarvergadering van IMWV op 25 juni 2019, vast te 

stellen. 

Art.3. Het mandaat van de heer Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, Peeshoek 7 te 9790 

Wortegem-Petegem, (email ollive@skynet.be) volmachtdrager van de gemeente, als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het geval de effectieve volmachtdrager 

verhinderd is om deel te nemen aan de jaarvergadering van IMWV op 25 juni 2019, vast te 

stellen. 

Art.4. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering 

van IMWV van 25 juni 2019 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de in de 

gemeenteraad genomen beslissingen. 

Art.5. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van deze 

beslissing en onder meer kennis hiervan te geven aan het secretariaat van de 

intercommunale IMWV, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, via elektronische post op 

20190625AVIMWV@farys.be. 
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8. c.  

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 aangetekend schrijven van 9 april 2019 wordt 

opgeroepen deel te nemen aan een algemene vergadering van SOLvA, die bijeengeroepen wordt 

op 26 juni 2019 ; 

Vaststellende dat de agenda van deze algemene vergadering omvat :   

1. Samenstelling van het bureau  

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2018  

3. Jaarrekening per 31 december 2018  

4. Verslag van de Commissaris  

5. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2018  

6. Evaluatierapport en ondernemingsplan  

7. Verlenging SOLVA.  

8. Benoemen van bestuurders op voordracht van de deelnemers   

9. Statutenwijziging SOLVA : verplaatsing maatschappelijke zetel, delegatie personeelsbeheer, 

 oprichting Algemeen Comité  

10. Code van goed bestuur.   

11. Uitzendarbeid ;  

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 13 stemmen vóór (Open VLD, CD &V en sp.a./onafhankelijk) bij 4 stemmen  

 tegen (N-VA en onafhankelijk).  

Art.1. . De agenda van de algemene vergadering van SOLvA van 26 juni 2019 goed te keuren, nl. 

1. Samenstelling van het bureau  

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2018  

3. Jaarrekening per 31 december 2018  

4. Verslag van de Commissaris  

5. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2018  

6. Evaluatierapport en ondernemingsplan  

7. Verlenging SOLVA.  

8. Benoemen van bestuurders op voordracht van de deelnemers   

9. Statutenwijziging SOLVA : verplaatsing maatschappelijke zetel, delegatie 

personeelsbeheer,  oprichting Algemeen Comité  

10. Code van goed bestuur.   

11. Uitzendarbeid ;  

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

van SOLvA van 26 juni 2019 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
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genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.  

De mandaten voor de algemene en buitengewone algemene vergadering voor de volledige 

legislatuur, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019, worden 

bevestigd, zijnde :   

- de heer Maarten Van Tieghem, schepen, Vrezeveld 19, Wortegem-Petegem als effectief 

 vertegenwoordiger   

- de heer Kurt Fonteyne, schepen, Groenstraat 11a, Wortegem-Petegem als 

 plaatsvervangend vertegenwoordiger,   

worden vastgesteld voor de algemene vergadering van SOLVA van 26 juni 2019 te Sint-

Lievens-Houtem (Vlierzele). 

Art.3. Afschrift van dit besluit over te maken aan de bestuursorganen van SOLvA voor verder 

gevolg.  

9. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

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 : 

1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: 

- In zitting van het college van 12 maart 2019 wordt het leveren en installeren van 2 

firewalls bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

gegund aan CEVI nv, Bisdomplein 3 te 9000 Gent, tegen het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van 1.597,18 euro exclusief btw of 1.932,59 euro inclusief 21% btw, 

met inbegrip van de licentiekost voor 1 jaar en van de installatiekosten 

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 

- In zitting van het college van 2 april 2019 wordt wordt goedkeuring verleend aan het 

verslag van nazicht van de offertes van 19 maart 2019 voor de opdracht “Maaien van 

de bermen, grachten en taluds langs de wegen” voor het jaar 2019. Deze opdracht 

wordt via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund 

aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Delgro bvba, 

Stooktstraat 175 te 9600 Ronse, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 

72.539,09 euro exclusief btw of 87.772,30 euro inclusief 21% btw. Er werden 3 firma’s 

aangeschreven en er werden 3 offertes ontvangen 

9 bis. 

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 25 april 2019; 
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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 Marleen Van De Populiere, fractieleider van N-VA, van 20 

april 2019 tot toevoeging van een agendapunt aan de gemeenteraadszitting van 25 april 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 23 april 2019 werd overgemaakt; 

Gelet op de toelichting door raadslid Van De Populiere tijdens de zitting waarbij N-VA een 

voorstel wenst te doen in verband met de huisvuilophaling in de gemeente, namelijk de invoering 

van de paarse P+MD zak of de uitbreiding van de blauwe PMD zak waarin ook zachte plastic zoals 

yogurtpotjes, botervlootjes bloempotjes enz. mogen verzameld worden; 

Overwegende dat, door deze uit de groene afvalcontainer te halen de hoeveelheid restafval 

vermindert, de factuur voor de buger zal dalen alsook de CO2 uitstoot bij de verbranding ervan én 

men doet aan betere sortering van afval; Dat via een folder in de bus ook reeds aangegeven wordt 

dat er door IVLA in samenwerking met Fost Plus gezocht wordt naar een nog betere en 

gemakkelijker manier om afval te sorteren; 

Dat de intercommunale IVM hieromtrent een proefproject heeft lopen en dat dit door de 

burger als zeer positief wordt ervaren; 

Overwegende dat de burgemeester, tevens schepen van milieu en raadslid Willy Dhondt, 

gemeentelijk vertegenwoordiger bij IVLA, meedelen dat hier rekening mee gehouden is bij de 

opmaak van het nieuwe bestek voor de afvalophaling binnen het werkingsgebied van IVLA vanaf 

2020; Dat er voor gekozen werd om inhoud die via de blauwe zak wordt ingezameld uit te breiden 

met de zachte plastics vanaf 1 januari 2020; Dat dit ook een van de thema’s was die opgenomen 

werd in het verkiezingsprogramma van Open VLD; 

Overwegende dat de verschillende fracties van de gemeenteraad achter dit voorstel staan; 

Gelet op het audio-zittingverslag; 

Gaat over tot de stemming over de vraag om het item van de paarse P+MD zak of de 

uitgebreide blauwe PMD zak op de agenda te plaatsen bij afvalintercommunale IVLA ; 

BESLUIT:  met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De gemeenteraad staat achter het voorstel van de invoering van de paarse P+MD zak of de 

uitgebreide blauwe PMD zak voor de extra inzameling van zachte plastics zoals yogurtpotjes, 

botervlootjes bloempotjes enz. en zal dit ook zo meedelen aan de intercommunale IVLA. 

Art. 2. Conform de toewijs van de nieuwe opdracht omtrent de ophaling en verwerking van afval 

binnen het werkingsgebied van IVLA, wordt met ingang van 1 januari 2020 de inzameling 

van zachte plastics mogelijk door een uitbreiding van de inhoud van de bestaande blauwe 

PMD zak. 

9 ter.  

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; 
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Gelet op de agenda van de gemeenteraad van 25 april 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 Marleen Van De Populiere, fractieleider van N-VA, van 20 

april 2019 tot toevoeging van een agendapunt aan de gemeenteraadszitting van 25 april 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 23 april 2019 werd overgemaakt; 

Gelet op de toelichting door raadslid Van De Populiere tijdens de zitting waarbij N-VA vraagt 

om na te denken over de ophaling van GFT afval (groente, fruit en tuinafval);  

Overwegende dat met de bouw van de appartementen in onze gemeente niet iedereen de 

ruimte heeft om te composteren;  

Dat het GFT-afval ophalen op regelmatige tijdstippen voor de inwoners de factuur van de 

restafval zou doen dalen en het sluikstorten in grachten en op landbouwgronden verminderen.  

Dat bij de actie “ mooimakers ” het voor N-VA duidelijk was wat men doet met de GFT-afval; 

Overwegende dat de burgemeester, tevens schepen van milieu en raadslid Willy Dhondt, 

gemeentelijk vertegenwoordiger bij IVLA, meedelen dat het ophalen van GFT-afval een van de 

opgenomen percelen is, uit het nieuwe bestek voor de afvalophaling en –verwerking voor de 

komende periode van 2020-2025. De ontvangen offertes voor dit perceel blijken echter heel hoog 

waardoor beslist werd om dit perceel niet te gunnen maar op zoek te gaan naar eventuele 

alternatieven; 

Gelet op het audio-zittingsverslag; 

Gaat over tot de stemming over de vraag om de mogelijkheden tot realisatie van een GFT-

ophaling te onderzoeken en hierover feedback te ontvangen; 

BESLUIT:  met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De gemeenteraad gaat akkoord om de mogelijkheden en haalbaarheid van een GFT-

ophaling te onderzoeken. Deze vraag zal dan ook voorgelegd worden aan de 

intercommuncale IVLA waartoe Wortegem-Petegem behoort voor de afvalverwerking. 

Nadien zal feedback gegeven worden aan de raadsleden. 

9 quater 

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 25 april 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 Marleen Van De Populiere, fractieleider van N-VA, van 20 

april 2019 tot toevoeging van een agendapunt aan de gemeenteraadszitting van 25 april 2019; 
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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 23 april 2019 werd overgemaakt; 

Gelet op de toelichting door raadslid Van De Populiere tijdens de zitting waarbij N-VA stelt 

dat  begin 2017 het startschot werd gegeven voor het gebruik van de European Disability Card 

waarbij 8 EU landen meewerkten aan de ontwikkeling van deze kaart; Dat het project de 

toegankelijkheid en integratie van personen met een handicap in de maatschappij wil bevorderen: 

Overwegende dat deze kaart op verzoek wordt uitgereikt aan personen die erkent zijn door 

één van de vijf instellingen in ons land, die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met 

een handicap (bv. FOD Sociale Zekerheid is hier één van); 

Dat door het gebruik van de kaart te introduceren je het positief imago van de gemeente 

vergroot. Het is een signaal om als gemeente mee te willen werken aan de integratie van 

personen met een handicap (zijnde ongeveer 15% van de bevolking); 

Dat je als gemeente bij de organisatie van cultuur-, sport-, of vrijetijdsactiviteiten de kaart 

kan accepteren. Als organisatie bepaal je zelf welke voordelen je wil toekennen. Bv gratis toegang 

of verlaagd tarief, korting op rondleidingen, toegankelijke en voorbehouden plaatsen enz… 

Gelet op de vraag van de meerderheidspartij Open VLD om dit agendapunt te mogen 

verdagen naar een volgende zitting (op basis van art. 17 van het huishoudelijk reglement); Dat het 

door de korte tijdspanne tussen de vraag en deze zitting niet mogelijk was om alle nodige 

informatie hieromtrent te verzamelen door de dienst Welzijn; 

Overwegende dat de verschillende fracties het voorstel genegen zijn en een nader 

onderzoek van de mogelijkheden van deze kaart wenselijk is alvorens een beslissing te nemen; 

Gelet op het audio-zittingverslag; 

Gaat over tot de stemming over de vraag tot verdaging van dit agendapunt naar een 

volgende zitting alvorens eventueel wordt overgegaan tot stemming over de hoofdvraag indien 

het voorstel tot verdaging wordt verworpen; 

BESLUIT:  met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. Het toegevoegd agendapunt ‘Leefomgeving. Burger en welzijn. Vraag tot gebruik van de 

European Disability Card’ wordt verdaagd naar een volgende raadszitting. 

Schriftelijke vragen gesteld door de sp.a/onhankelijk-fractie :  

1. Kan er in het meerjarenplan 2020-2025 rekening worden gehouden met het verhogen van 

de totale ‘pot’ subsidies voor verenigingen?. 

Na verduidelijking geeft  de sp.a/onafhankelijk-fractie mee dat het hier zowel de subsidies 

voor socio-culturele verenigingen als de subsidies voor sport, senioren en welzijn betreft. 

Antwoord : Op dit moment wordt het subsidiereglement voor de socio-culturele verenigingen 

herwerkt waarbij de voorziene middelen eventueel herbekeken kunnen worden in 

deze context.  

Gezien de vraag echter niet alleen de socio-culturele verenigingen betreft, stelt 

zich de vraag waar de extra gelden dan vandaan moeten komen, gezien het streven 

naar een gelijkblijvende exploitatie-uitgave over de jaren heen. 

  



147 
 

10. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ;  

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

Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur,  voorzitter van het bekkenbestuur van 

het Bovenscheldebekken, van datum 04/02/2019 m.b.t.de  vraag tot afvaardiging in het 

bekkenbestuur, met name de vraag tot aanduiding van een gemeentelijke mandataris voor alle 

steden en gemeenten die zich op het grondgebied van het bekken bevinden.  

Overwegende dat het bekkenbestuur tot taak heeft: 

1.  het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen; 

2. 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; 

3.  het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te 

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

4.  advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 37, § 1; 

5. 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 sanerings-

verplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen; 

6. advies te verlenen over: 

a)  ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse invloed op de 

watersystemen; 

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

kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties; 

7. het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de 

onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en 

efficiënter beheer te realiseren; 

8. 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 17 raadsleden deelnemen ;  

BESLUIT: met 14 stemmen vóór bij 3 onthoudingen.  
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Art.1. Zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente Wortegem-Petegem in het 

Bovenscheldebekken onder voorzitterschap van de gouverneur.  

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 ‘Bovenscheldebekken’. 

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

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

vergaderingen van het bekkenbestuur ‘Bovenscheldebekken’.  

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 

Bovenscheldebekken, Raymonde de Larochelaan 1, 9051 Sint-Denijs-Westrem(Gent) of 

secretariaat.bovenscheldebekken@vlaamsewaterweg.be. 

WATERBEKKEN 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter Gemeenteraad, 

 

 

 

An Buysschaert. Koen Desloovere.  

 


