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Zitting van de gemeenteraad 

23 mei 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 : 

Alle leden zijn aanwezig.  Raadslid Gert Van Driessche vervoegt de zitting vanaf punt 2 b. 

1. Notulen vorige vergadering. Goedkeuring. 

2. Algemeen bestuur. Samenstelling gemeentelijke adviesorganen. 

a. Jeugdraad. Aanduiding vertegenwoordigers.  

b. Milieuraad. Aanduiding vertegenwoordigers. 

3. Algemeen bestuur. Kerkbesturen. Budgetwijziging 2019. Aktename. 

4. Algemene financiering. Gemeentefonds. Aanpassing aandeel OCMW. 

5. Wonen en leefomgeving. Project buurtbouwers. Reglement  voor een hondenspeelweide in 

het domein de Ghellinck. Goedkeuring. 

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

voetgangersoversteekplaatsen in het Vrezeveld en de Clemmensstraat. 

7. Wonen en leefomgeving. Samenwerkingsprotocol rond woningkwaliteit. Goedkeuring. 

8. Vrije Tijd. Sport. Interlokale vereniging ‘BSD Vlaamse Ardennen’. Jaarrekening 2018 en budget 

2019. Goedkeuring. 

9. Vrije Tijd. Bibliotheek. Samenwerkingsverband van bibliotheken. Jaarrekening 2018 en 

actieplan en begroting 2019 van de ‘Interlokale Vereniging Vlaamse Ardennen’. Goedkeuring. 

10. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen.  

a. Gaselwest. Algemene vergadering van 17 juni 2019. Goedkeuren agenda en vaststellen 

van het mandaat. 

b. TMVW ov. Algemene vergadering van 21 juni 2019. Goedkeuring agenda. 

c. I.VL.A. Algemene vergadering van 27 juni 2019. Goedkeuring agenda. 

d. SOLVA. Verlenging bestaansduur en mandaat.  

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

Kennisgeving. 
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GEHEIME ZITTING:  

12. Algemeen bestuur. Mandatarissen. Verlenen van de eretitel van  het ambt van gemeente-

raadslid.  

1. 

De Gemeenteraad,  

keurt de notulen van de zitting van 25 april 2019 éénparig goed.  

2a. 

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 30 mei 2013 houdende erkenning van de jeugdraad als 

adviesraad; 

Gelet op artikel 5 van het decreet houdende de ondersteuning en stimulering van lokaal 

jeugdbeleid van 6 juli 2012 dat zegt dat met het oog op de organisatie van het overleg en de 

inspraak bij de voorbereiding en de uitvoering van het jeugdbeleid, inzonderheid in het kader van 

het meerjarenplan, de gemeenteraad een jeugdraad opricht of een al bestaande jeugdraad erkent; 

Gelet op artikel 5 van de statuten van de jeugdraad waarin staat dat de jeugdraad jaarlijks 

bij het begin van het werkjaar (1/09) opnieuw samengesteld wordt aangezien het niet haalbaar is 

om een jeugdvereniging zes jaar te vertegenwoordigen;  

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; 

Dat de jeugdverenigingen werden aangeschreven met de vraag om een vertegenwoordiger 

aan te duiden; 

Dat volgende kandidaten werden ontvangen:  

- Amber van Haetsdaele, vertegenwoordiger KLJ Petegem 

- Lennert Van De Woestyne, vertegenwoordiger KLJ Petegem 

- Lauren Maes, plaatsvervanger voor KLJ Petegem 

- Margot Naessens, vertegenwoordiger KLJ Wortegem 

- Niels Devos, vertegenwoordiger KLJ Wortegem 

- Margot De Reycke, plaatsvervanger voor KLJ Wortegem  

- Michelle Bal, vertegenwoordiger Speelkriebels 

- Sarah Hillaert, vertegenwoordiger Speelkriebels 

- Tayko Vansteenbrugge, vertegenwoordiger Speelkriebels 

- Tonia Van Merhaeghe, vertegenwoordiger VZW Buitenschoolse Kinderopvang Knipoog 
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- Els Kelem, vertegenwoordiger VBS De Sterrenboom 

- Laurence De Zutter, vertegenwoordiger VBS ’t Hinkelpad 

- Johan De Waele, vertegenwoordiger GBS De Kouter 

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

genderverhouding;  

Gaat over tot de stemming,  waaraan 16 leden deelnemen  

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen.  

Art. 1. Amber Van Haetsdaele en Lennert Van De Woestyne, voorgedragen door KLJ Petegem 

worden aangeduid als leden van de jeugdraad.  

Art. 2. Margot Naessens en Niels Devos, voorgedragen door KLJ Wortegem worden aangeduid als 

leden van de jeugdraad.  

Art. 3. Michelle Bal, Sarah Hillaert en Tayko Vansteenbrugge, voorgedragen door Speelkriebels 

worden aangeduid als leden van de jeugdraad.  

Art. 4. Tonia Van Merhaeghe voorgedragen door VZW Buitenschoolse Kinderopvang Knipoog 

wordt aangeduid als lid van de jeugdraad.  

Art. 5. Els Kelem, voorgedragen door VBS De Sterrenboom wordt aangeduid als lid van de 

jeugdraad.  

Art. 6. Laurence De Zutter, voorgedragen door VBS ‘t Hinkelpad wordt aangeduid als lid van de 

jeugdraad.  

Art. 7. Johan De Waele voorgedragen door GBS De Kouter wordt aangeduid als lid van de 

jeugdraad.  

Art. 8. De gemeenteraad bevestigt de erkenning van de jeugdraad als adviesraad.  

Art. 9. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de gemeentelijke jeugdraad.  

2b. 

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 31 januari 2013 aangaande de goedkeuring van de statuten, 

het huishoudelijk reglement en de afsprakennota ; 

Gelet op het besluit van Burgemeester en Schepenen van 2 april 2013 houdende vaststelling 

van de keuze, de samenstelling en het aantal leden in de milieuraad ;  

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 ;  

Dat volgende kandidaten werden ontvangen :  
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Effectieve 
vertegenwoordiger  Vaste plaatsvervanger 

3 landbouworganisaties Organisatie  

Els Ronsse De bedrijfsgilde Wortegem-
Petegem Marleen Dendauw 

Joost Beel De bedrijfsgilde Wortegem-
Petegem Bert Van der Meeren 

Erwin De Meulemeester Algemeen Boerensyndicaat 
(ABS) Xavier Desmet 

5 natuurverenigingen   

Nausika Verhulst Milieufront Omer Wattez Joachim Neri 

Paul Cardon Natuurpunt Martine De Deken 

Johan Veys Natuurpunt  

An Cardon Natuurpunt  

Kurt Devos Natuurpunt  

2 onderwijsinstellingen   

Beatrice Maes Vrije school “De Sterrenboom”  

/   

2 sociaal-culturele 
organisaties   

Marc Van De Populiere Paardekoersmaatschappij De 
Stokerij  

Geert Vanaerde Landelijke Gilde Elsegem-
Petegem  

1 werknemersorganisatie   

Mia Van Daele ACV Oost-Vlaanderen  

1 werkgeversorganisatie   

Dirk Moerman Zelfstandige  

1 jachtvereniging   

Filip Van den Dorpe WBE tussen Schelde en Leie  

Inwoners   

Jimmy Santens  Steven Martens 

Politieke fracties   

Bart Beyaert CD&V Pascal Van Merhaeghe 

Marc De Munster Sp.a/onafhankelijk  

Sven De Donder N-VA Nicole Van Der Straeten 

Koen Desloovere Open VLD  

Overwegende dat de kandidatuur van Marleen Van De Populiere, Stoofstraat 7, 9790 

Wortegem-Petegem voor de Gezinsbond Wortegem-Petegem, niet werd weerhouden gezien zij als 

mandataris zetelt in de gemeenteraad ; 

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 ; 
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BESLUIT:   met algemeenheid van stemmen.   

Art. 1. 3 afgevaardigden uit lokale landbouworganisaties: 

- Els Ronsse, Driesstraat 10, 9790 Wortegem-Petegem, met als plaatsvervanger Marleen 

Dendauw, Fabriekstraat 5, 9790 Wortegem-Petegem voor de bedrijfsgilde Wortegem-

Petegem 

- Joost Beel, Heerbaan 16, 9790 Wortegem-Petegem, met als plaatsvervanger Bert Van der 

Meeren, Kleistraat 23, 9790 Wortegem-Petegem voor de bedrijfsgilde Wortegem-

Petegem 

- Erwin De Meulemeester, Beekstraat 22 9790 Wortegem-Petegem, met als 

plaatsvervanger Xavier Desmet, Stoofstraat 6, 9790 Wortegem-Petegem voor het 

Algemeen Boerensyndicaat 

Art. 2. 5 afgevaardigden uit erkende milieu- en natuurverenigingen: 

- Nausika Verhulst, Zonnestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem met als plaatsvervanger 

Joachim Neri, Lindestraat 51, 9790 Wortegem-Petegem voor Milieufront Omer Wattez 

- Paul Cardon, Kortrijkstraat 60, 9790 Wortegem-Petegem met als plaatsvervanger 

Martine De Deken, Kortrijkstraat 60, 9790 Wortegem-Petegem voor Natuurpunt 

- Johan Veys, Muurstraat 7, 9790 Wortegem-Petegem voor Natuurpunt 

- An Cardon, Ooikeplein 31, 9790 Wortegem-Petegem voor Natuurpunt 

- Kurt Devos, Boeregemstraat 14, 9790 Wortegem-Petegem voor Natuurpunt 

Art. 3. 1 afgevaardigde uit erkende jachtverenigingen:  

- Filip Van den Dorpe, Anzegemseweg 9, 9790 Wortegem-Petegem voor de WBE tussen 

Schelde en Leie 

Art. 4. 2 afgevaardigden uit onderwijsinstellingen: 

- Beatrice Maes, Vlaamse Ardennenstraat 19, 9790 Wortegem-Petegem voor de vrije 

basisschool “De Sterrenboom” 

- / 

Art. 5. 2 afgevaardigde uit de sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties: 

- Marc Van De Populiere, Vrouweneikstraat 11 9790 Wortegem-Petegem voor de 

Paardekoersmaatschappij De Stokerij 

- Geert Vanaerde, Peeshoek 21, 9790 Wortegem-Petegem voor de Landelijke Gilde 

Elsegem-Petegem 

Art. 6. 1 afgevaardigde uit de werkgeversorganisatie: 

- Dirk Moerman, Waregemseweg 31, 9790 Wortegem-Petegem als zelfstandige voor de 

werkgeversorganisatie  

Art. 7. 1 afgevaardigde uit  de werknemersorganisatie: 

- Mia Van Daele, Kwadenbulk 40A, 9790 Wortegem-Petegem met als plaatsvervanger 

Eddy Ghistelinck, Sneppestraat 41, 9790 Wortegem-Petegem voor de 

werknemersorganisatie ACV Oost-Vlaanderen 
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Art. 8. Geïntereseerde inwoners; 

- Jimmy Santens, Waregemseweg 67, 9790 Wortegem-Petegem met als plaatsvervanger 

Steven Martens, Kasteelstraat 16, 9790 Wortegem-Petegem 

Art. 9. Voor de politieke fracties: 

- CD&V: Bart Beyaert, Biesbosstraat 34, 9790 Wortegem-Petegem met als plaatsvervanger 

Pascal Van Merhaeghe, Biesbosstraat 5, 9790 Wortegem-Petegem 

- N-VA: Sven De Donder, Lindestraat 88, 9790 Wortegem-Petegem met als 

plaatsvervanger Nicole Van Der Straeten, Bouvelostraat 9, 9790 Wortegem-Petegem 

- Sp.a/onafhankelijk: Marc De Munster, Petegemplein 3 bus 8, 9790 Wortegem-Petegem 

- Open VLD: Koen Desloovere, Peeshoek 17, 9790 Wortegem-Petegem 

Art. 10. De gemeenteraad bevestigt de erkenning van de Milieuraad als adviesraad.  

Art. 11. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de milieudienst. 

3. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de artikelen 45 tot en met 49 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2018 houdende akteneming van 

het budget 2019 van de kerkbesturen O.-L.-Vrouw Wortegem, Sint-Amandus Ooike, Sint-Martinus 

Petegem, Sint-Maurus Elsegem en Sint-Pietersstoel Moregem; 

Gelet op de budgetwijziging 2019 van 

 de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Geboorte Wortegem, goedgekeurd door het kerkbestuur op 12 april 

2019; 

 de kerkfabriek Sint-Maurus Elsegem, goedgekeurd door het kerkbestuur op 20 februari 2019; 

Overwegend dat bovengenoemde kerkbesturen de budgetwijziging hebben ingediend bij 

het centraal kerkbestuur; 

Dat het centraal kerkbestuur de ingediende budgetwijzigingen overgemaakt heeft aan het 

gemeentebestuur met haar zendbrief van 16 april 2019; dat het gemeentebestuur de wijzigingen 

heeft ontvangen op 19 april 2019; 

Overwegend dat de betreffende budgetwijzigingen nog niet gunstig geadviseerd werden 

door het representatief orgaan; 

Gelet op de coördinatie van de budgetwijzigingen 2019 die als bijlage bij dit besluit is 

gevoegd; 

Overwegend dat de gemeentelijke exploitatietoelage 

 voor de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Geboorte Wortegem gehandhaafd blijft op 0,00 euro; 

 voor de kerkfabriek Sint-Maurus Elsegem verhoogd wordt van 10.303,87 euro naar 17.803,87 

euro en hoger is dan de in het MJP 2014-2019 voorziene exploitatietoelage van 10.420,70 euro; 
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Overwegend dat de verhoging van de exploitatietoelage 2019 voor de kerkfabriek Sint-

Maurus Elsegem het gevolg is van een nodige dringende herstelling van de klokkeninstallatie van 

de kerk; 

Dat tijdens het overleg op 8 november 2018 tussen het CKB en de gemeente is 

overeengekomen dat de herstelling mag worden uitgevoerd zonder dat daarvoor een 

meerjarenplanwijziging wordt opgemaakt; 

Overwegend dat de gemeentelijke investeringstoelage 

 voor de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Geboorte Wortegem na wijziging 25.000,00 euro bedraagt 

i.p.v. 0,00 euro, voortvloeiend uit een doorschuiving van 2018 naar 2019 van het budget van 

25.000,00 euro voor het optimaliseren van de toegankelijkheid van de verschillende 

dakvlakken en van de toren en goten, het verwijderen van niet genormeerde ladder- en 

staphaken en het grondig nazien en herstellen van de leibedekking en de nokpannen; 

 voor de kerkfabriek Sint-Maurus Elsegem na wijziging 23.000,00 euro bedraagt i.p.v. 373.207,39 

euro, voortvloeiend uit de schrapping van de buitenrestauratiewerken aan de kerk, het 

indienen van een onderhoudsdossier voor noodzakelijke werken aan de kerk en de schrapping 

van de terugbetaling aan de gemeente van de prefinanciering voor het ereloon van de 

ontwerper; 

Overwegend dat er, conform de afspraken, geen wijziging van het meerjarenplan wordt 

gevraagd als de budgetwijziging een gevolg is van het doorschuiven van investeringsbudgetten 

van 2018 naar 2019; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

Gelet op de toepasselijke wetgeving; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 

BESLUIT: 

Art. 1. Neemt akte van de budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Geboorte 

Wortegem waarin  

- de gemeentelijke exploitatietoelage gehandhaafd blijft op 0,00 euro;  

- de gemeentelijke investeringstoelage wordt vastgesteld op 25.000,00 euro i.p.v. 0,00 

 euro (doorschuiving van 2018 naar 2019) voor het optimaliseren van de toegankelijkheid 

 van de verschillende dakvlakken en van de toren en goten, het verwijderen van niet ge-

 normeerde ladder- en staphaken en het grondig nazien en herstellen van de leibedekking 

 en de nokpannen. 

Art. 2. Neemt akte van de budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek Sint-Maurus Elsegem waarin 

- de gemeentelijke exploitatietoelage verhoogd wordt van 10.303,87 euro naar 17.803,87 

 euro;  

- de gemeentelijke investeringstoelage wordt vastgesteld op 23.000,00 euro i.p.v. 

 373.207,39 euro, een verlaging die voortvloeit uit de schrapping van de buitenrestauratie-

 werken aan de kerk, het indienen van een onderhoudsdossier voor noodzakelijke werken 

 aan de kerk en de schrapping van de terugbetaling aan de gemeente van de prefinancie-

 ring voor het ereloon van de ontwerper . 
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Art. 3. Van de door het gemeentebestuur opgemaakte coördinatie van de budgetwijzigingen 2019, 

die als bijlage aan deze beslissing is gehecht, wordt voor wat beide kerkfabrieken betreft 

akte genomen. 

Art. 4. Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan het representatief orgaan, alle 

respectievelijke kerkbesturen, het stadsbestuur Oudenaarde en de gemeentelijke financiële 

dienst. 

Art. 5. 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. 

4. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 5 juli 2002 houdende goedkeuring van 

het decreet inzake het Vlaams gemeentefonds; 

Overwegend dat de gemeente en het OCMW in onderling overleg kunnen bepalen welk 

aandeel van het gemeentefonds rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort; dat een wijziging van 

de verdeelsleutel voor het aandeel uit het gemeentefonds voor het jaar X aan het Agentschap 

Binnenlands Bestuur moet worden meegedeeld vóór 30 juni van het jaar X-1; 

Gelet op artikel 12 van het Gemeentefondsdecreet van 5 juli 2002 dat luidt als volgt:  

“§ 1. Elke gemeente kan vragen een deel van het aandeel rechtstreeks te  storten op de 

rekening van het OCMW. De beslissing moet uitgaan  van de OCMW-raad en de 

gemeenteraad en moet uiterlijk op 30 juni van het jaar dat de verdeling 

voorafgaat, toekomen op de administratie Binnenlandse Aangelegenheden. Het 
OCMW-aandeel wordt uitgedrukt in hele procenten van het totale aandeel of in 

een bedrag, afgerond op duizend euro. 

 § 2. Een meegedeeld percentage of bedrag wordt het daaropvolgende jaar behouden, 

tenzij de beslissing vóór de in § 1 bedoelde datum door de gemeenteraad en de 

OCMW-raad wordt gewijzigd.  

 § 3. Bij ontstentenis van een dergelijke beslissing of als die beslissing te laat aankomt, 

wordt 8% van het gemeentelijk aandeel binnen het Vlaams gemeentefonds 

rechtstreeks op de rekening van het OCMW gestort.”; 

Gelet op artikel 274 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, bepalend dat de 

gemeente er voor zorgt dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente 

bedient steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen; 

Overwegend dat het – naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal 

Bestuur waarbij de verdere integratie van het OCMW in de gemeente wordt nagestreefd – 

opportuun is om het financieel management, en het thesauriebeheer in het bijzonder, te 

centraliseren en het aandeel van de gemeente Wortegem-Petegem in het Vlaams gemeentefonds 

volledig (100%) te laten overmaken aan de gemeente; 
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Overwegend dat deze beslissing, gezien de verplichting van de gemeente om er voor te 

zorgen dat het OCMW steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen, verder geen financiële 

gevolgen heeft voor het OCMW; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art. 1. Tussen het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur wordt overeengekomen om vanaf 

2020 het aandeel van de gemeente Wortegem-Petegem in het Vlaams gemeentefonds 

volledig (100%) te laten overmaken aan de gemeente. Er wordt geen deel rechtstreeks aan 

het OCMW overgemaakt. 

Art. 2. Huidige beslissing zal vóór 30 juni 2019 worden overgemaakt aan het Agentschap 

Binnenlands Bestuur, T.a.v. Ann De Saedeleer, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 

1000 Brussel.  

Het besluit wordt ook elektronisch verstuurd naar fondsen@vlaanderen.be. 

5. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017 waarin het reglement voor het 

burgerbegrotingsproject BuurtBouwers werd goedgekeurd; 

Gelet op het BuurtBouwers-project ‘hondenspeelweide’, ingediend door Marie-Claire 

Taelman, dat aan de nodige eisen voldoet om tot uitvoering over te gaan; 

Gelet op het algemeen politiereglement van de politiezone Vlaamse Ardennen, in het 

bijzonder hoofdstuk 2, afdeling 2.2 art. 33 en hoofdstuk 3, afdeling 3.1 art. 48-55; 

Gelet op het feit dat er binnen de gemeente geen locaties zijn waar honden niet-aangelijnd 

kunnen worden uitgelaten; 

Overwegende dat verstoring door loslopende honden in natuur- en bosgebieden een zware 

belasting vormen voor de fauna en de natuurwaarden in deze gebieden; 

Gelet dat het inrichten van een hondenspeelweide hiervoor een oplossing kan bieden; 

Gelet op het collegebesluit van 2 april 2019, waarin het gemeentelijk domein de Ghellinck als 

locatie voor de hondenspeelweide werd goedgekeurd; 

Overwegende dat een goed functioneren van een hondenspeelweide enerzijds een goed en 

duidelijk huishoudelijk reglement en anderzijds voldoende respect en discipline van de gebruikers 

vereist; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen.  

Art. 1. Het reglement voor de hondenspeelweide in het gemeentelijk domein de Ghellinck wordt 

goedgekeurd als volgt: 

Artikel 1:Doelstelling 

Dit reglement heeft tot doel een algemene en duidelijke regeling uit te werken omtrent het 

gebruik van de hondenspeelweide, gelegen in het gemeentelijk domein de Ghellinck. 

Artikel 2: Toepassingsgebied  
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Een hondenspeelweide is een omheind terrein op het openbaar domein waar honden vrij kunnen 

rondlopen in een natuurlijke omgeving. De hondenspeelweide is te herkennen aan het 

toegangsbord met reglement. 

Artikel 3: Reglement 

De gebruikers van een hondenspeelweide dienen de regels na te leven van het reglement, dat als 

volgt wordt goedgekeurd en onmiddellijk in werking treedt: 

1.  Alle honden zijn toegelaten, behalve: 

Gewonde honden 

Onverzorgde honden 

Honden met een ziekte of parasiet (kennelhoest, vlooien, …) 

Honden die loops zijn 

2. Sluit steeds de poort en hou uw hond aan de leiband bij het betreden en verlaten van de 

hondenspeelweide. 

3. Blokkeer de ingang niet. 

4. Uw hond draagt verplicht een halsband of gelijkaardig harnas, zodat u hem op elk moment 

bij u kan nemen. 

Een muilband is niet verplicht. Elke begeleider dient zelf te oordelen of de hond agressief 

kan zijn en het bijgevolg om veiligheidsredenen aangewezen is deze te muilbanden. 

5. De veiligheid van mens en dier primeert. Uw hond moet de hondenspeelweide 

onmiddellijk verlaten: 

Bij aanhoudend geblaf, agressief gedrag of bijten 

Op verzoek van de politie of een gemachtigd ambtenaar 

6. Uw hond mag geen beplanting beschadigen of kuilen graven. 

7. U bent als begeleider zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hond(en) onder uw 

begeleiding en voor eventuele schade aan derden of andere dieren. 

8. Ouders blijven steeds verantwoordelijk voor hun kinderen. 

9. Uitwerpselen dienen door de begeleider onmiddellijk te worden opgeruimd. U heeft 

steeds minstens één leeg hondenpoepzakje bij. 

10. Elke vorm van mishandeling van de hond is ten strengste verboden. 

11. Laat geen afval achter op of rond de hondenspeelweide. 

De begeleiders en/of bezoekers van de hondenspeelweide verklaren bij het gebruik van de 

hondenspeelweide kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met dit reglement. 

Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele door honden aangerichte 

schade aan derden of andere honden. 

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; 
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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; 

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

making 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 hulp- 

verleningszones; 

Overwegend dat het aangewezen is, in het kader van een veilige schoolomgeving en veilige 

schoolroute voor de kinderen, duidelijke oversteekplaatsen te voorzien ter hoogte van het 

Vrezeveld en de Clemmenstraat; 

Overwegend dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. Op het Vrezeveld ter hoogte van het kruispunt met de Lindestraat 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. Op de Clemmenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Lindestraat 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. 3. 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. 4. 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. 
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7. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 

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

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op de OCMW-raadsbeslissing van 17 februari 2011 en op de gemeenteraadsbeslissing 

van 23 februari 2011 houdende de goedkeuring van het samenwerkingsprotocol inzake 

woningkwaliteit tussen gemeenten, OCMW’s en politie van en binnen de politiezone Vlaamse 

Ardennen; 

Overwegende dat het bestaande samenwerkingsprotocol diende afgestemd te worden op 

veranderingen in de werking van o.a. lokale besturen, de politie en Wonen Vlaanderen; 

Overwegende dat de algemene principes en werkwijze binnen het samenwerkingsprotocol 

niet werden gewijzigd; 

Gelet op het voorliggende samenwerkingsprotocol zoals aan de raadsleden bezorgd samen 

met de uitnodiging tot deze raadszitting; 

Gelet op de besprekingen op het lokaal woonoverleg van 22 mei 2019; Dat het woonoverleg 

deze convenant ondersteunt; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT :met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De gemeente Wortegem-Petegem keurt het aangepaste samenwerkingsprotocol inzake 

woningkwaliteit tussen de gemeenten, de OCMW’s en politie van en binnen de politiezone 

Vlaamse Ardennen en diverse andere relevante partners, in bijlage aan dit besluit gehecht, 

goed. 

Art. 2. De burgemeester en de algemeen directeur worden belast met het ondertekenen van het 

samenwerkingsprotocol. 

Art. 3. Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Regioniaal 

Welzijnsoverleg Arrondissement Oudenaarde, aan het OCMW Wortegem-Petegem en aan 

de afdeling ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu.   

Bijlage: 

Samenwerkingsprotocol inzake woningkwaliteit tussen gemeenten en politie van en binnen 

de politiezone Vlaamse Ardennen. 

Overwegende : 

- dat verschillende decreten sinds 1996 een invulling hebben gegeven aan het begrip ‘het 

recht van eenieder op een behoorlijke huisvesting’ zoals ingeschreven in de grondwet 

sinds 1994 ; 

- dat uit studies blijkt dat de regio Vlaamse Ardennen een hoog aantal oude woningen telt 

met weinig basiscomfort en kans op veiligheid- en gezondheidsrisico’s; 
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- dat het verhuren of ter beschikking stellen van een gebrekkige (kamer)woning strafbaar is 

gesteld met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en/of een geldboete van 

500 tot 25000 euro; 

- dat er inzake deze problematiek zowel bestuurlijk als gerechtelijk kan opgetreden worden, 

dat de burgemeester een woning ongeschikt en/of onbewoonbaar kan verklaren, dat er 

een bemiddeling en eventueel een herstelvordering kan opgestart of ingesteld worden; 

- dat wanneer er een in slechte staat verkerende woning gedetecteerd wordt er snel en 

gepast gereageerd dient te worden; 

- dat een breed gedragen en geïntegreerd draaiboek, met respect voor de wensen van de 

huurder, zonder meerkost voor de participanten en met klemtoon op bemiddeling, 

hiervoor een aangewezen instrument is; 

- dat alle bovenstaande actoren een stuurgroep samenstellen teneinde een efficiënt 

woonkwaliteitsbewakingssysteem uit te werken. 

Doel : 

Vertrekkend vanuit de wettelijke opdrachten van de publieke partners en via samenwerking met 

diverse andere relevante partners streven naar een goede afstemming en optimalisering van de 

aanpak van onveilige en ongezonde huurwoningen. 

Regio : 

De samenwerking zal zich territoriaal beperken tot de grenzen van de lokale politiezone Vlaamse 

Ardennen.  Het gebied omsluit de stad Oudenaarde en de gemeenten Kluisbergen, Kruisem en 

Wortegem-Petegem. 

Methode : 

Dit samenwerkingsprotocol sluit de toepassing van de Vlaamse Wooncode niet uit.  

Regulier draaiboek : 

 Toeleiders:  

o Gemeentediensten (via contacten met de huurder) 

o Politie  

o Sociale Huisvestingsmaatschappij en Sociaal Verhuurkantoor (voor nieuwe 

eigenaars/huurders mbt tot de huurwoning die ze eventueel verlaten) 

 De toeleiders signaleren via mail aan de contactpersoon bij Politiezone Vlaamse Ardennen
1
 

welke woning in aanmerking komt voor een screening (detectie) 

 binnen de 15 werkdagen volgend op de aanvraag wordt een eerste controle gedaan van 

het aangewezen pand (eerste screening) door de wijkagent
2
, mits toestemming van de 

huurder. 

 indien er voldoende gebreken worden vastgesteld wordt de huurder gevraagd om een 

aanvraagformulier ongeschikt/onbewoonbaarheid te ondertekenen en dat door te sturen 

naar de Burgemeester van de bevoegde gemeente (vrijwilligheid) 

                                                           
1 Voor Oudenaarde: bij de huisvestingsambtenaar 
2 Voor Oudenaarde: door de huisvestingsambtenaar 
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 de contactpersoon bij de gemeente schat de wenselijkheid en noodzaak in om de sociale 

dienst van het bevoegde O.C.M.W. in te schakelen om psycho-sociale en/of materiële 

bijstand te bieden; deze doorverwijzing gebeurt uiteraard enkel met goedkeuring van 

betrokkene zelf (ondersteuning) 

 op vraag van de gemeente doet  Wonen Vlaanderen het officiële onderzoek van de 

geviseerde woning (officiële controle) 

 op advies van Wonen Vlaanderen gaan de gemeentelijke diensten over tot bemiddeling via 

het hoorrecht en wordt het besluit ongeschiktverklaring / onbewoonbaarverklaring door 

de burgemeester genomen (bemiddeling/beslissing). De burgemeester kan desgevallend 

ook beslissen om de eigenaar een termijn te geven om werken uit te voeren. Na de 

afgesproken termijn doet de gemeente een hercontrole. Indien uit deze hercontrole blijkt 

dat de woning voldoet, brengt  de burgemeester dit ter kennis aan alle betrokkenen. 

Indien de woning niet voldoet neemt de burgemeester alsnog een besluit tot 

ongeschikt/onbewoonbaarverklaring. 

 indien gewenst kan men onmiddellijk na de beslissing van de burgemeester via het project 

prohena (politie) een ‘verzoeningsprocedure’ (geen zitting ten gronde dus) opstarten voor 

de vrederechter (bemiddeling/bescherming) 

 indien herhuisvesting noodzakelijk is, zoekt het bevoegde O.C.M.W. naar een gepaste 

oplossing hierbij ondermeer gebruikmakend van het eigen crisisopvangnetwerk en indien 

nodig in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen en het sociaal 

verhuurkantoor 

 indien de eigenaar de noodzakelijke herstellingen niet uitvoert en de woning blijft 

verhuurd of wordt opnieuw verhuurd (interne communicatie noodzakelijk tss dienst 

Ruimtelijke Ordening/ dienst bevolking), dan wordt de Vlaamse Wooninspectie hierover 

ingelicht. 

 de Vlaamse Wooninspectie voert een nieuw onderzoek uit en maakt terzake een proces-

verbaal op (gerechtelijk luik) 

 indien bovenstaande procedure wordt toegepast zal het parket van de Procureur des 

Konings vervolging instellen 

 om de continuïteit van onderhavig project te garanderen zorgt een medewerker van het 

regionaal welzijnsoverleg arrondissement Oudenaarde voor de omkadering van de 

stuurgroep 

Bij hoogdringendheid : 

Op basis van art. 135 Nieuwe Gemeentewet kan de gemeentelijk administratie de noodzakelijke 

maatregelen opleggen, onverminderd de bevoegdheden van Wonen Vlaanderen 

Bijzondere gevallen : 

Bij problematieken van huisjesmelkerij, woningen met zware overbewoning
3
, wonen in hiertoe 

niet bestemde ruimtes, georganiseerde vorm van krotverhuur, herverhuur na ongeschikt- of 

onbewoonbaarverklaring, woonwantoestanden in samenhang met prostitutie, zwartwerk, 

illegaliteit zullen gerechtelijke instanties, gemeenten of politiediensten rechtstreeks beroep doen 

                                                           
3 af te toetsen bij Wooninspectie 
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op de Vlaamse Wooninspectie. De Wooninspectie maakt dan proces verbaal op en verzoekt in 

voorkomend geval tot opstart van de administratieve procedure. 

Gemeenschappelijk engagement : 

- De deelnemers verbinden zich ertoe om hun specifieke deskundigheid ter beschikking te 

stellen, met respect voor eenieders opdracht en deontologie. 

- De stuurgroep van de actoren zal minstens tweemaal per jaar samenkomen om enerzijds 

de evaluatie, bijsturing, groei van het project verder te begeleiden en anderzijds om 

specifieke lopende dossiers verder op te volgen.  Bij noodzaak kan een beperkte 

stuurgroep samen geroepen worden. 

- Teneinde het project te kunnen evalueren zal er binnen de grenzen van het 

beroepsgeheim een maximale informatiedoorstroming tussen de partners nagestreefd 

worden. 

Bijlagen : 

Standaardinspectieverslag tbv de politie. 

Standaardaanvraagformulier onderzoek ongeschikt- of onbewoonbaarheid. 

Standaardbeslissing ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van de Burgemeester. 

Lijst met coördinaten van alle actoren. 

8. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2004 houdende goedkeuring van de 

statuten van het samenwerkingsverband Interlokale Vereniging ‘Burensportdienst Vlaamse 

Ardennen’; 

Gelet op het artikel 14 van de bedoelde statuten, bepalende dat de jaarrekening ter 

goedkeuring en de begroting ter kennisname dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad; 

Overwegend dat de Interlokale Vereniging ‘Burensportdienst Vlaamse Ardennen’ de 

jaarrekening 2018 en de begroting 2019 aan de participerende gemeenten uiterlijk binnen de zes 

maanden na afsluiting van het voorgaande werkjaar bezorgt; 

Overwegende dat in zitting van 31 mei 2018 beslist werd om de vernieuwde overeenkomst 

betreffende de interlokale vereniging “Burensportdienst Vlaamse Ardennen”, afgekort BSD 

Vlaamse Ardennen tussen de steden / gemeenten Horebeke, Oudenaarde, Ronse, Brakel, 

Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-Petegem, Zingem en Zwalm, goed te keuren; 

Dat de jaarrekening 2018 reeds werd goedgekeurd door het beheerscomité van het 

samenwerkingsverband op de Algemene Vergadering van de Interlokale Vereniging 

‘Burensportdienst Vlaamse Ardennen’ van 12 maart 2019; 

Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking; 

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
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Gelet op de besprekingen in de raad; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De resultatenrekening 2018 van de Interlokale Vereniging ‘Burensportdienst Vlaamse 

Ardennen’ wordt goedgekeurd.  

Art. 2. De gemeenteraad neemt kennis van de begroting 2019 van de Interlokale Vereniging 

‘Burensportdienst Vlaamse Ardennen’. 

Art. 3. Een afschrift van dit besluit zal bezorgd worden aan de gemeentelijke sportdienst en de 

penningmeester van de Interlokale Vereniging ‘Burensportdienst Vlaamse Ardennen’. 

9. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 december 2004 houdende goedkeuring van de 

statuten van het bibliotheeksamenwerkingsverband ‘Interlokale Vereniging Vlaamse Ardennen’; 

Gelet op de artikelen 22 en 23 van de bedoelde statuten, bepalende dat de jaarrekeningen 

en het actieplan met de begroting ter goedkeuring dienen voorgelegd te worden aan de 

gemeenteraad; 

Overwegend dat door de ‘Interlokale Vereniging Vlaamse Ardennen’ het actieplan met 

begroting 2019 en de jaarrekening 2018 ter goedkeuring werden ingediend: 

Dat de documenten door de leden van het beheerscomité afzonderlijk werden 

goedgekeurd; 

Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 inzake de intergemeentelijke 

samenwerking; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen.  

Art. 1. Het actieplan met begroting 2019 en de jaarrekening 2018 van de Interlokale Vereniging 

Vlaamse Ardennen worden goedgekeurd. 

Art. 2. Afschrift van dit besluit wordt voor verdere uitvoering overgemaakt aan de bibliothecaris 

van de plaatselijke openbare bibliotheek. 

10a. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of 

gas deelneemt aan de intercommunale vereniging “Intercommunale maatschappij voor gas en 

elektriciteit van het westen”, afgekort tot GASELWEST ;  
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Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 2 mei 2019 wordt 

opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 

GASELWEST die op 17 juni 2019 plaatsheeft in “De Lissewal, Bolle Meersstraat 28 te 8906 

Elverdinge” ;  

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 2 

mei 2019 overgemaakt werd ;  

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 

wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald 

voor elke algemene vergadering ;  

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de volgende 

agenda van de algemene vergadering :   

1. Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over het 

 boekjaar 2018.   

2. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2018 (balans, resulta-

 tenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).  

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomi-

 tés en de commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2018.  

4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens 

 de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.  

5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten.  

6. Statutaire benoemingen.  

7. Statutaire mededelingen ;  

Gelet op de besprekingen in de raad ;  

Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur ;  

BESLUIT :  met 14 stemmen vóór (Open VLD, CD&V, s.pa/onafhankelijk en Onafhankelijk) bij  

 3 onthoudingen (N-VA). 

Art.1. Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van GASELWEST 

tevens jaarvergadering van opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 17 juni 2019 :  

1.  Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over 

 het boekjaar 2018.   

2. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2018 (balans, re

 sultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurs

 comités en de commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2018.  

4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging  

 tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.  

5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten.  

6. Statutaire benoemingen.  

7. Statutaire mededelingen. 

Art.2. De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene 

vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST op 17 

juni 2019 op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 

gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing. 
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Art.3. 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 Marcel Steenmans, raadslid, Karmstraat 21 te 9790Wortegem-Petegem als  

 effectief vertegenwoordiger.  

- de heer Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, Peeshoek 7 te 9790 Wortegem-Petegem 

 als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

Art.4. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de intercommunale 

vereniging Eandis, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie), uitsluitend op het e-

mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

10b. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

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

Gelet op de statuten van TMVW ov ;  

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 3 mei 2019 wordt 

opgeroepen om deel te nemen aan de algemene jaarvergadering van TMVW ov die 

bijeengeroepen wordt op 21 juni 2019 Gent ;  

Overwegend dat deze algemene vergadering bijeenkomt met volgende agenda :   

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. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 

4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31 december 

2018 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten 

per 31 december 2018 

6. Verslag van de commissaris (lid IBR) 

7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR) 

8. Benoemingen en aanstellingen 

9. Benoeming commissaris (lid IBR) 

10. Statutaire mededelingen 

Gelet op de besprekingen in de raad ;  

Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 

BESLUIT : met 14 stemmen vóór (Open VLD, CD&V, s.pa/onafhankelijk en Onafhankelijk) bij  

 3 onthoudingen (N-VA). 
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Art. 1. De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de 

algemene jaarvergadering TMVW ov van 21 juni 2019 en de daarbij behorende 

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. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 

4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31 december 

2018 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten 

per 31 december 2018 

6. Verslag van de commissaris (lid IBR) 

7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR) 

8. Benoemingen en aanstellingen 

9. Benoeming commissaris (lid IBR) 

10. Statutaire 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 

jaarvergadering van TMVW ov vastgesteld op 21 juni 2019, te onderschrijven hun 

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 mandaten voor de algemene en buitengewone algemene vergadering voor de 

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

worden bevetigd, zijnde :   

-  de heer Marcel Steenmans, raadslid, Karmstraat 21 te 9790 Wortegem-Petegem als  

 effectief vertegenwoordiger   

- de heer Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, Peeshoek 7 te 9790 Wortegem-Petegem 

 als plaatsvervangend vertegenwoordiger,  

Art. 4. Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan : 

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

 hetzij per elektronische post, 20190621AVTMVW@farys.be,  

10c. 

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 per aangetekend schrijven van 3 mei 2019 wordt 

opgeroepen om deel te nemen aan een algemene vergadering van I.VL.A. die bijeengeroepen 

wordt op 27 juni 2019 te Oudenaarde; 
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Overwegend dat deze algemene vergadering bijeenkomt met volgende agenda :   

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 

 2018 

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018  

3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor  

4. Benoeming commissaris voor een mandaat van drie jaar en vaststelling van de erelonen 

5. Goedkeuring evaluatierapport ingevolge artikel 459 van het Decreet Lokaal Bestuur 

6. Vervanging bestuur Oudenaarde ingevolge artikel 19 der statuten  

7. Aanduiding kandidaat bestuurder – Maarkedal – Dhr. Frederik Van Nieuwenhuyze  

8. Aanduiding kandidaat bestuurder – Wortegem-Petegem – Dhr. Willy Dhondt ;  

Gelet op de besprekingen in de raad; 

Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur ;  

BESLUIT :  met 14 stemmen vóór (Open VLD, CD&V, s.pa/onafhankelijk en Onafhankelijk) bij  

 3 onthoudingen (N-VA).  

Art.1. Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van 27 juni 2019. 

Art.2. 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.3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.  

Art.4. Afschrift van dit besluit over te maken aan I.VL.A., Meersbloem-Melden 46A te 9700 

Oudenaarde. 

10.d. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

Overwegende dat de gemeente 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. 6 van voormelde statuten van SOLVA, volgens welke de bestaansduur van 

SOLVA bepaald werd op 18 jaar vanaf 10 november 2001, zijnde de datum van de inwerkingtreding 

van het (door het Decreet lokaal bestuur opgeheven) decreet van 6 juli 2001 betreffende de 

intergemeentelijke samenwerking; overwegende dat de statutaire bestaansduur van SOLVA dus 

dit jaar nog eindigt; 

Gelet op art. 423, 1e lid van voormeld Decreet lokaal bestuur, volgens welk de statutair 

bepaalde duur van een dienstverlenende vereniging kan verlengd worden voor een termijn die 

niet langer mag zijn dan 18 jaar; 

Gelet op art. 423, 2
e
 lid van voormeld Decreet lokaal bestuur, volgens welk de volgende 

beslissingen moeten genomen worden met het oog op de verlenging van SOLVA: 
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- Een verzoek tot verlenging van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers, 

op voorwaarde dat dit verzoek gedragen wordt door een drievierdemeerderheid van het 

aantal deelnemende gemeenten; 

- Een beslissing over de verlenging van SOLVA als vereniging van een 

drievierdemeerderheid van het aantal stemmen van de laatste algemene vergadering voor 

het verstrijken van de duur van SOLVA; 

- Een beslissing over de verlenging van de deelneming in SOLVA van een meerderheid 

binnen het bevoegd orgaan van elke deelnemer aan SOLVA; 

Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van SOLVA van 7 mei 2019, waarin aan de 

Algemene Vergadering van SOLVA voorgesteld wordt om een verlenging van SOLVA te beperken 

tot een termijn van 16 jaar (eindigend op 9 november 2035) in plaats van de maximale termijn van 

18 jaar (eindigend op 10 november 2037); 

BESLUIT : met 13 stemmen vóór (Open VLD, CD&V en s.pa/onafhankelijk) bij 4 stemmen tegen 

 (N-VA en Onafhankelijk) 

Art. 1. De gemeente Wortegem-Petegem verzoekt SOLVA om haar statutaire bestaansduur te 

verlengen. 

Art. 2. De gemeente Wortegem-Petegem gaat akkoord met de verlenging van SOLVA als 

vereniging, voor een duur van 16 jaar vanaf 10 november 2019. 

Art. 3. De gemeente Wortegem-Petegem verlengt haar deelneming aan SOLVA voor voormelde 

periode van 16 jaar vanaf 10 november 2019. 

11. 

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 30 april 2019 wordt de opdracht “aankoop tweedehands 

jeep werkleider ter vervanging Nissan Teranno” via een onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige 

bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Garage Van 

Dorpe, Westerring 3 te 9700 Oudenaarde, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 

van 25.550,00 euro – 1.550,00 euro overnameprijs voor de Nissan Teranno, oftewel 

24.000,00 euro incl.  BTW (0% btw). De Nissan Terrano wordt hierdoor uit gebruik 

genomen. Er werden 4 firma’s  aangeschreven die allen een offerte indienden.  

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 

- In zitting van het college van 23 april 2019 wordt, in toepassing van de bepalingen van 

punt II.6 van het bijzonder bestek nr. 2.0743.513.13, de firma Cleaning Professionals nv, 

Industrielaan 4 – K23 te 9320 Erembodegem (Aalst), verder aangewezen voor de 

schoonmaak van de gemeentegebouwen tijdens de periode van 1 juli 2019 tot en met 
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31 december 2019, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 29.577,53 euro 

exclusief btw of 35.788,81 euro inclusief 21 % btw voor alle percelen.  

- In zitting van het college van 30 april 2019 wordt het leveren en verwerken van 

giefasfalt voor het dienstjaar 2019 via een onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking gegund aan de economische meest voordelige 

aanbieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteits-verhouding), zijnde 

Mobilmat nv, Pathoekeweg 400 te 8000 Brugge, tegen het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van 13.200,00 euro exclusief btw of 15.972,00 euro inclusief 21 % 

btw. Er werden 3 firma’s aangeschreven waarvan 2 een offerte indienden.  

- In zitting van het college van 7 mei 2019 wordt goedkeuring verleend aan het 

gunningsvoorstel voor de opdracht “Leveren van schoolmaaltijden in de gemeentelijke 

basisschool De Kouter tijdens het schooljaar 2019-2020”. De opdracht wordt gegund 

bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder afgaande bekendmaking aan de 

economisch meest voordelige bieder (op basis van prijs), zijnde Delicatessen Culinair 

Benjamin Food bvba, Rozenstraat 1 te 9810 Eke tegen het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van 36.100, 00 euro exclusief btw of 38.266,00 euro inclusief 6 % 

btw. Dit is per maaltijd 1,90
 
euro excl. btw of 2,01 euro incl. btw. Er werden 4 firma’s 

aangeschreven waarvan er 2 een offerte indienden.  

Schriftelijke vragen gesteld door de CD&V-fractie :  

1. Ongeveer 1,5 jaar geleden is door onze fractie in het kader van de trage wegen een vraag 

gesteld i.v.m. de voetweg van De Ruffel naar de Eeckhoutstraat. Toen werd beloofd dat er 

prioriteit zou aan gegeven worden. Een tijdje later werd nogmaals de vraag gesteld en 

werd meegedeeld dat mits een paar handtekeningen voor onteigening alles in orde zou 

komen. Ondertussen hebben wij geen nieuwe feiten hieromtrent gehoord en gezien. 

Wat is de stand van zaken hieromtrent? 

Antwoord : Het ging hierbij niet over een onteigening maar over de aankoop van een 

grondstrook ( nà opmeting door landmeter Derbatop ) in onderling akkoord met 

de grondeigenaars (kant De Ruffel). Net voor het ondertekenen van de notariële 

akte, liet één van de partijen echter weten toch niet over te gaan tot de verkoop. 

Hierdoor kunnen de oorspronkelijke plannen niet uitgevoerd worden. Momenteel 

wordt het alternatief onderzocht om de verbreding van de voetweg via de andere 

kant te realiseren. 

2. De buxushaag rond de strooiweide op het kerkhof Wortegem is volledig aangetast door 

de buxusmot en heeft een slordig zicht. Enkele mensen hebben de CD&V-fractie daarop 

attent gemaakt. 

Wat zijn de plannen om hiermee te doen? 

Antwoord: Niet enkel op het begraafplaats van Wortegem hebben de buxussen te lijden 

onder de buxusmot, ook op andere locaties ( zoals ter hoogte van de ingang van 

het sociaal huis ) zijn de buxussen aangetast. Deze zullen worden verwijderd en 

vervangen worden door een inheemse soort waarbij het bijenvriendelijke 

sporkehout/vuilboom als suggestie werd gegeven en alvast wordt meegenomen 

door het bestuur. 
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12.-1. 

De Gemeenteraad, 

In geheime zitting vergaderd ;  

Gelet op artikel 17 § 4  en 148 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 ;  

Overwegende dat de gemeenteraad bij besluit van 27 februari 2014 bepaald heeft onder 

welke voorwaarden de eretitel van eregemeenteraadslid wordt toegekend ;  

Overwegende dat de voorwaarden werden vastgesteld als volgt :    

- minimum 18 jaar anciënniteit als gemeenteraadslid in de gemeente Wortegem-Petegem 

 waarbij onderbroken perioden meetellen ;   

- van onberispelijk gedrag zijn ;  

- de indiening van de aanvraag gebeurt door de betrokkene, de gemeenteraad of de rechtsop-

 volgers van de mandataris ;  

Overwegende dat de heer Carlos Aelvoet het mandaat van gemeenteraadslid uitgeoefend 

heeft in de gemeente Wortegem-Petegem :    

- van 2 januari 1995 tot en met 2 januari 2019 ;  

Gelet op het feit dat de eretitel niet kan gevoerd worden :   

- wanneer men opnieuw als gemeenteraadslid geïnstalleerd wordt ;  

- wanneer men een bezoldigde functie (tewerkstelling als personeelslid) uitoefent bij de  

 gemeente of het OCMW van Wortegem-Petegem ;  

- wanneer men een zware strafrechtelijke veroordeling oploopt na toekenning van de eretitel ;  

Gelet op het uittreksel uit het strafregister ;  

Gelet op het onberispelijk gedrag van betrokkene ;  

Gelet op het feit dat betrokkene niet wordt bezoldigd door de gemeente en momenteel 

geen mandaat uitoefent van gemeenteraadslid ;  

Gelet op de instemmingsverklaring van betrokkene ;  

Dat de gemeenteraad voorstelt om aan de heer Carlos Aelvoet de eretitel van 

gemeenteraadslid toe te kennen ;  

Overwegende dat de heer Carlos Aelvoet  aan de voorwaarden voldoet om de eretitel te 

voeren ;  

Gaat over tot de stemming waaraan 17 leden deelnemen ;  

Gelet op de uitslag :  

BESLUIT : met algemeenheid van stemmen. 

Art.1. De heer Carlos Aelvoet, Pareelstraat 9 te 9790 Wortegem-Petegem, wordt gemachtigd tot 

het voeren van de titel van eregemeenteraadslid van de gemeente Wortegem-Petegem. 

Art.2. De eretitel mag niet gevoerd worden gedurende de tijd dat het mandaat van 

gemeenteraadslid door betrokkene werkelijk wordt uitgeoefend en gedurende de periode 

dat betrokkene wordt bezoldigd door de gemeente.  

Art.3. Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan het betrokken 

eregemeenteraadslid.  
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12.-2. 

De Gemeenteraad,  

In geheime zitting vergaderd ;  

Gelet op artikel 17 § 4 en 148 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 ; 

Overwegende dat de gemeenteraad bij besluit van 27 februari 2014 bepaald heeft onder 

welke voorwaarden de eretitel van eregemeenteraadslid wordt toegekend ;  

Overwegende dat de voorwaarden werden vastgesteld als volgt :    

- minimum 18 jaar anciënniteit als gemeenteraadslid in de gemeente Wortegem-Petegem 

 waarbij onderbroken perioden meetellen ;   

- van onberispelijk gedrag zijn ;  

- de indiening van de aanvraag gebeurt door de betrokkene, de gemeenteraad of de rechtsop-

 volgers van de mandataris ;  

Overwegende dat de heer Van Merhaeghe Pascal het mandaat van gemeenteraadslid 

uitgeoefend heeft in de gemeente Wortegem-Petegem :    

- van 2 januari 2001 tot en met 4 juli 2007;   

- van 5 juli 2007 tot en met 1 april 2009 (schepen)    

- van 1 april 2009 tot en met 2 januari 2019 ;  

Gelet op het feit dat de eretitel niet kan gevoerd worden :   

- wanneer men opnieuw als gemeenteraadslid geïnstalleerd wordt ;  

- wanneer men een bezoldigde functie (tewerkstelling als personeelslid) uitoefent bij de  

 gemeente of het OCMW van Wortegem-Petegem ;  

- wanneer men een zware strafrechtelijke veroordeling oploopt na toekenning van de eretitel ;  

Gelet op het uittreksel uit het strafregister ;  

Gelet op het onberispelijk gedrag van betrokkene ;  

Gelet op het feit dat betrokkene niet wordt bezoldigd door de gemeente en momenteel 

geen mandaat uitoefent van gemeenteraadslid ;  

Gelet op de instemmingsverklaring van betrokkene ;  

Dat de gemeenteraad voorstelt om aan de heer Van Merhaeghe Pascal de eretitel van 

gemeenteraadslid toe te kennen ;  

Overwegende dat de heer Van Merhaeghe Pascal  aan de voorwaarden voldoet om de 

eretitel te voeren ;  

Gaat over tot de stemming waaraan 17 leden deelnemen ;  

Gelet op de uitslag :  

BESLUIT : met algemeenheid van stemmen. 

Art.1. De heer Van Merhaeghe Pascal, Biesbossstraat 5 te 9790 Wortegem-Petegem, wordt 

gemachtigd tot het voeren van de titel van eregemeenteraadslid van de gemeente 

Wortegem-Petegem. 

Art.2. De eretitel mag niet gevoerd worden gedurende de tijd dat het mandaat van 

gemeenteraadslid door betrokkene werkelijk wordt uitgeoefend en gedurende de periode 

dat betrokkene wordt bezoldigd door de gemeente.  
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Art.3. Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan het betrokken 

eregemeenteraadslid.  

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter Gemeenteraad, 

 

An Buysschaert. Koen Desloovere.  


