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Zitting van de gemeenteraad 

27 juni 2019 

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter gemeenteraad; 

 Vander Meeren Luc, Burgemeester; 

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

 Buysschaert An, Algemeen Directeur.  

Verontschuldigd : Nachtegaele Veerle, Schepen en Van De Populiere Marleen, raadslid.  

DAGORDE : 

Alle leden zijn aanwezig, behalve schepen Nachtegaele Veerle en raadslid Van De Populiere 
Marleen. Raadslid Sandy Vermeulen vervoegt de zitting vanaf punt 2 en raadslid Willy Dhondt 
vanaf punt 3. 

1. Notulen vorige vergadering. Goedkeuring. 

2. Algemene financiering. BBC. OCMW-jaarrekening 2018. Kennisname. 

3. Algemene financiering. BBC. Jaarrekening gemeente 2018. Goedkeuring. 

4. Algemeen bestuur. Gemeentelijke adviesorganen. 

a. Sportraad. Aanpassing statuten. Goedkeuring. 

b. Samenstelling sportraad. Aanduiding vertegenwoordigers.  

c. Milieuraad. Aanpassing statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota. 
Goedkeuring. 

5. Vrije Tijd. Cultuur. Aanpassing subsidiereglement socio-culturele verenigingen. Goedkeuring. 

6. Burger en Welzijn. European Disability Card. Aansluiting gemeente Wortegem-Petegem. 
Goedkeuring. 

7. Burger en Welzijn. Gemeentelijk basisonderwijs. 

a. Aanpassing schoolreglement van de gemeentelijke basisschool ‘De Kouter’ met ingang van 
1 september 2019. Goedkeuring. 

b. Aanpassing arbeidsreglement. Goedkeuring. 

8. Grondbeleid. Vervoerregio Vlaamse Ardennen. Toetreding tot de Vervoerregioraad. 
Goedkeuring. 

9. Grondbeleid. Wegentracé project Pastorij Petegemplein 5. Goedkeuring. 

10. Grondbeleid. Buurtwegen. Wijziging voetweg nr. 25 te Moregem en vaststellen rooilijn. 
Principebesluit. 

11. Grondbeleid. Solva.  Toetreding IGS Woonbeleid. Goedkeuring. 
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12. Algemeen bestuur. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten van dagelijks bestuur. 
Kennisgeving. 

12bis. Burger en Welzijn. Ontvangsten van inwoners door het gemeentebestuur (toegevoegd punt, 
 ingediend door Nico De Wulf voor de sp.a/onafhankelijk-fractie. 

1. 

De Gemeenteraad,  

keurt de notulen van de zitting van 23 mei éénparig goed.  

2. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Overwegend dat de OCMW-raad op 27 juni 2019 de jaarrekening 2018 vastgesteld heeft; 

Gelet op artikel 174 § 2 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Overwegende dat de jaarrekening van het O.C.M.W. ter kennisname voorgelegd moet 
worden aan de gemeenteraad; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT: 

Art. 1. De raad neemt kennis van de jaarrekening 2018 van het O.C.M.W. Wortegem-Petegem. 

Art. 2. Een afschrift van dit besluit over te maken aan de heer provinciegouverneur en aan de 
voorzitter van het OCMW van Wortegem-Petegem. 

3. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, met het vereiste quorum; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41 2e lid 3°,249, 250, 260, 
261, 262 en 330; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de 
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels 
van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het ontwerp van de jaarrekening over het boekjaar 2018 zoals voorgedragen door 
de financieel directeur met volgende resultaten: 

- Resultaat op kasbasis:  € 1.879.646,96 

- Autofinancieringsmarge: € 830.770,72 

- Balanstotaal: € 38.333.416,00 

- Staat van opbrengsten en kosten : overschot van € 175.150,53; 
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Overwegende dat een toelichting over de financiële toestand van het OCMW, alsook van het 
gedurende het voorbije jaar gevoerde beleid werd gegeven door de financieel directeur; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

Na beraadslaging stemt de raad over de jaarrekening als geheel gezien er om geen 
afzonderlijke stemming over één of meerdere onderdelen wordt gevraagd; 

BESLUIT: met 12 stemmen vóór  (Open VLD, CD&V en S.pa/onafhankelijk), 2 onthoudingen  
 (N-VA) en 1 stem tegen (Onafhankelijk). 

Art. 1. De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2018 vast als volgt: 

- Resultaat op kasbasis:€ 1.879.646,96 

- Autofinancieringsmarge: € 830.770,72 

- Balanstotaal: € 38.333.416 

- Staat van opbrengsten en kosten: een overschot van € 175.150,53. 

Art. 2. Dit besluit te hechten aan het beleidsrapport van de jaarrekening 2018. 

Art. 3. Dit besluit, inclusief de jaarrekening zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen 
van artikel 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur. De toezichthoudende overheid zal 
in kennis worden gesteld volgens de bepalingen van artikel 330 van het Decreet Lokaal 
Bestuur. 

Art. 4. Overeenkomstig artikel 250 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt een afschrift van dit 
besluit, inclusief de jaarrekening, in digitale vorm aan de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Binnenlands Bestuur overgemaakt. 

4. a. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 september 2010, houdende de goedkeuring 
van de aanpassing van de statuten van de sportraad; 

Overwegende dat andere adviesraden geen onderscheid maken in een algemene 
vergadering en een raad van bestuur;  

Dat het wenselijk is om de samenstelling en structuur van de sportraad in een algemene 
vergadering en een raad van bestuur weg te werken in overeenstemming met de werking van de 
andere adviesraden;  

Gelet op het positief advies van de sportraad van 21 juni 2019; 

Gelet op de aangepaste statuten, die als bijlage aan dit besluit gehecht zijn; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT :  met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De aangepaste statuten van de sportraad die als bijlage aan dit besluit worden gehecht, 
worden goedgekeurd. 

Art.2. Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de gemeentelijke sportraad. 

4. b. 
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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 sportraad als 
adviesraad ; 

Gelet op het raadsbesluit van 27 juni 2019 houdende de goedkeuring van de statuten van de 
sportraad ;   

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 schriftelijke oproep naar de gekende sportinitiatieven en scholen om de 
kandidaturen voor te dragen voor 1 april 2019 ;  

Dat volgende kandidaturen werden ontvangen:  

- Scholen: GBS de Kouter, VBS ’t Hinkelpad en VBS de Sterrenboom 

- Sportinitiatieven : WTC de Fusietrappers, Zondagjogging Elsegem, Organisatiecomité 
Vijfkerkenloop, S-sport Recreas Wortegem-Petegem, Stokerij- en Sint-Rochusruiters, de 
Krijgskunstschool en Sparta Wortegem 

- Deskundigen: Nadine De Schamp ; 

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. Johan De Waele, voorgedragen door GBS de Kouter, wordt aangeduid als lid van de 
sportraad.  

Art. 2. Lien Rommeyns, voorgedragen door VBS de Sterrenboom, wordt aangeduid als lid van de 
sportraad. 

Art. 3. Thijs Douterloigne, voorgedragen door VBS ’t Hinkelpad, wordt aangeduid als lid van de 
sportraad. 

Art. 4. Nathalie De Preester en Erwin Vantieghem, voorgedragen door Zondagjogging Elsegem, 
worden aangeduid als leden van de sportraad. 

Art. 5. Frank Cnudde en Eddy Veys, voorgedragen door Organisatiecomité Vijfkerkenloop, 
worden aangeduid als leden van de sportraad. 

Art. 6. Luc Snoeck en Martin Malfait, voorgedragen door WTC de Fusietrappers, worden 
aangeduid als leden van de sportraad. 

Art. 7. Daniël Paermentier en Myriam Vansteenbrugge, voorgedragen door S-sport Recreas 
Wortegem-Petegem, worden aangeduid als leden van de sportraad. 
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Art. 8. Luc de Clercq en Gabriel Baert, voorgedragen door de Stokerij- en Sint-Rochusruiters,  
worden aangeduid als leden van de sportraad. 

Art. 9. Heidi Nolf en Wouter Robbens, voorgedragen door de Krijgskunstschool, worden 
aangeduid als leden van de sportraad. 

Art. 10. Guy Meirhaeghe en Piet Speleers, voorgedragen door Sparta Wortegem, worden 
aangeduid als leden van de sportraad. 

Art. 11. Nadine De Schamp, als deskundige wordt aangeduid als lid van de sportraad. 

Art. 12. De gemeenteraad bevestigt de erkenning van de sportraad als adviesraad.  

Art. 13. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de sportraad 

4. b.  

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 september 2010, houdende de goedkeuring 
van de aanpassing van de statuten van de sportraad; 

Overwegende dat andere adviesraden geen onderscheid maken in een algemene 
vergadering en een raad van bestuur;  

Dat het wenselijk is om de samenstelling en structuur van de sportraad in een algemene 
vergadering en een raad van bestuur weg te werken in overeenstemming met de werking van de 
andere adviesraden;  

Gelet op het positief advies van de sportraad van 21 juni 2019; 

Gelet op de aangepaste statuten, die als bijlage aan dit besluit gehecht zijn; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT :  met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De aangepaste statuten van de sportraad die als bijlage aan dit besluit worden gehecht, 
worden goedgekeurd. 

Art.2. Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de gemeentelijke sportraad. 

4. c.  

De Gemeenteraad,  

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 de algehele vernieuwing van de milieuraad ingevolge de verkiezing van 14 oktober 
2018 ; 

Gelet op het ontwerp van de statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota, 
zoals deze door de milieuraad gunstig geadviseerd werd in zitting van 13 juni 2019 ; 

Overwegende dat conform de regelgeving de goedkeuring van de gemeenteraad vereist is ; 
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Gelet op de toelichting in de raad ; 

Gaat over tot de stemming,  waaraan 15 leden deelnemen  

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. Het aangepast ontwerp van de statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota 
voor de werking van de milieuraad, die als bijlage aan deze beslissing gehecht is, wordt 
goedgekeurd. 

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

Art. 3. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de milieudienst. 

5. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

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

Overwegende dat de gemeente een financiële ondersteuning wenst te verlenen aan de 
socioculturele verenigingen die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden: 

Gelet op het advies van het Gemeentelijk Adviesorgaan voor Cultuur van 2 april 2019; 

Gelet het 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. 

Onderstaand ‘erkennings- en subsidiereglement voor socioculturele verenigingen’ goed te keuren: 

ERKENNINGS- EN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN 

Art. 1. Dit reglement regelt de erkenning en subsidiëring van de socioculturele verenigingen en bepaalt de 
voorwaarden voor deze erkenning en subsidiëring. 

Art. 2. Binnen de perken van de kredieten voorzien op het gemeentebudget kunnen door het College van 
Burgemeester en Schepenen, hierna CBS genoemd, subsidies verleend worden aan erkende 
socioculturele verenigingen. 

Art. 3. De socioculturele vereniging die erkenning wenst, moet haar aanvraag indienen bij CBS.  Na advies 
van het Gemeentelijk Adviesorgaan voor Cultuur, hierna GAC genoemd, beslist het CBS of een 
vereniging wordt erkend en mits aanvraag in aanmerking kan komen voor gemeentelijke subsidies. 

Art. 4. Om erkend te worden moet een vereniging voldoen aan volgende voorwaarden: 

- de socioculturele activiteiten worden hoofdzakelijk georganiseerd op het grondgebied van 
Wortegem-Petegem en staan open voor de bevolking van Wortegem-Petegem; 

- het bestuur moet minstens bestaan uit een voorzitter, een secretaris en vier leden; 

- de vereniging moet op datum van de erkenningsaanvraag één jaar socioculturele werking 
kunnen aantonen; 

- de zetel van de vereniging moet in Wortegem-Petegem gevestigd zijn;  

- de vereniging moet minimum één socioculturele activiteit per jaar organiseren; 
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- de vereniging ontvangt geen subsidies via een ander gemeentelijk subsidiereglement. 

Verenigingen met commerciële doeleinden, politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten, service 
clubs en beroepsverenigingen kunnen niet erkend worden.  

Art. 5. De erkenningsaanvraag gebeurt schriftelijk op het hiervoor voorziene aanvraagformulier. De 
erkenningsaanvraag is beschikbaar op de website van de gemeente (www.wortegem-petegem.be) 
of kan schriftelijk aangevraagd worden bij de cultuurdienst (bibliotheek). 

De erkenningsaanvraag is eenmalig in te dienen. Wanneer de gegevens van de vereniging wijzigen 
moet de cultuurdienst hiervan op de hoogte gebracht worden. 

Na erkenning door het CBS verklaart de vereniging jaarlijks (nl. bij het indienen van de 
subsidieaanvraag) te blijven voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. 

Art. 6. De erkenning kan door het CBS ingetrokken worden indien de vereniging niet meer voldoet aan de 
voorwaarden binnen dit erkenningsreglement. Het niet meer voldoen aan de 
erkenningsvoorwaarden geeft geen recht meer op subsidiëring. 

Art.7. Elke erkende socioculturele vereniging kan een subsidie krijgen, toegekend op basis van een 
puntenstelsel. Verenigingen die het voorbije werkjaar, dat loopt van 1 september tot en met 31 
augustus, een actieve werking hadden en dit aantonen aan de hand van het activiteitenoverzicht 
worden beloond met een basissubsidie. De overige punten worden verdeeld volgens de aard van de 
ingediende activiteiten. De waarde van een punt wordt bepaald door het totaal bedrag van de 
subsidies te delen door het totaal aantal behaalde punten van alle erkende verenigingen samen. De 
uitkomst van deze deling is de waarde van één punt. Een vereniging kan nooit meer dan 10 % van 
het totale jaarbudget ontvangen. 

Art. 8. Gesubsidieerde activiteiten dienen activiteiten te zijn gericht op gemeenschapsvorming, 
participatie aan cultuur, maatschappelijke activering en educatie. Interne activiteiten eigen aan de 
werking van de vereniging (vergaderingen, repetities…) en activiteiten georganiseerd met het oog 
op fondsen- of ledenwerving worden niet gesubsidieerd. Ook activiteiten georganiseerd door 
koepelorganisaties worden niet gesubsidieerd. 

Art. 9. De vereniging moet jaarlijks, vóór 30 september, een subsidieaanvraag indienen op het daartoe 
voorziene aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier is beschikbaar op de website van de gemeente 
of kan schriftelijk aangevraagd worden bij de cultuurdienst.   

 Het aanvraagformulier moet worden aangevuld met volgende bewijsstukken: 

- een activiteitenoverzicht waarbij elke activiteit die voor subsidie in aanmerking komt wordt 
gestaafd door minstens één bewijsstuk (bijvoorbeeld folder, uitnodiging, brochure, affiche, 
toegangsbewijzen, jaarprogramma, getuigschrift, aanwezigheidsattest…); 

-  elk bewijsstuk van een activiteit die voor subsidie in aanmerking komt bevat de mededeling 
‘met medewerking van het gemeentebestuur’ en het logo ‘Wortegem-Petegem 360° pracht’; 

- een bewijs van de laatst betaalde kwijting van de polis burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
tegenover derden of een recent attest waaruit de dekking tijdens de activiteit(en) blijkt.  

Art. 10. Indien er door de cultuurdienst bijkomende gegevens worden opgevraagd, worden die binnen de 
veertien dagen na de vraag verstrekt. 

Art. 11. De cultuurdienst wordt belast met de controle van de ingediende formulieren en bewijsstukken en 
maakt een subsidievoorstel op. Dit voorstel wordt voor advies voorgelegd aan het GAC. Na advies 
van het GAC gaat het CBS over tot definitieve toekenning en uitbetaling via overschrijving op de 
gekende bankrekening van de socioculturele vereniging. In geval van betwisting zal de beslissing 
van het CBS bepalend zijn. 

Art. 12.  Het CBS kan altijd een verantwoording vragen over de ontvangen subsidie. 
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Art. 13. Het CBS behoudt zich het recht om de ontvangen informatie en bewijsstukken te verifiëren. Indien 
blijkt dat de aangifte van gegevens niet in overeenstemming is met de werkelijkheid of de 
aanvrager de gevraagde informatie niet of niet tijdig verschaft, vervalt het recht op subsidiëring 
voor het betreffende jaar. 

Art. 14. Als blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens heeft verstrekt en daardoor onterecht een 
erkenning of subsidie heeft gekregen, kan het CBS de voorziene subsidies terugvorderen. Bij een 
tweede vaststelling van misbruik verliest de vereniging haar erkenning. Een nieuwe aanvraag tot 
erkenning kan ingediend worden vanaf het tweede werkjaar volgend op de schrapping. 

Art. 15. Overzicht van de activiteiten die in aanmerking komen voor subsidies en hun bijhorende 
puntenwaarde: 

1. Communicatie 

 Website, blog of facebookpagina: beheer en actueel houden    2 

2. Samenwerking met gemeentebestuur 

 Punten worden alleen toegekend indien het gemeentebestuur zelf en expliciet om 
medewerking vraagt         2 

Opgelet: verenigingen die thuishoren in rubriek  3, 4 en 5 mogen geen gebruik maken van rubriek 6! 

3.  Verenigingen actieve kunstbeoefening (muziekmaatschappijen, koren, toneelverenigingen, beeldende 
 kunst…) 

 Concert/voorstelling  in eigen organisatie, per productie (minimum 4)    15 

 Concert/voorstelling in eigen organisatie      10 

 Organiseren van een groepstentoonstelling met uitsluitend werk van eigen leden 10 

 Organiseren van een tentoonstelling door gastkunstenaars    3 

 Opluisteren plechtigheden,  kerk- en erediensten (per werkjaar)    2,5 

 Inrichten van een ontspanningsactiviteit in functie van de beoefende discipline   1 

 Bijwonen externe vorming die bijdraagt tot de ontwikkeling van de vereniging met        
getuigschrift (per vorming) (maximum 15 punten)      1 

 Bijwonen externe vorming die bijdraagt tot de ontwikkeling van de vereniging met  
aanwezigheidsattest (per vorming) (maximum 7,5 punten)    0,5 

 Organiseren van een workshop of cursus (maximum 3,5 punten)    
Repetitief vanaf 4 = 1 punt        0,25 

4. Erfgoedverenigingen 

 Eigen uitgave van een boek        5 

 Organiseren van een eigen activiteit met het oog op zorg voor  
lokaal cultureel erfgoed         4 

 Organiseren van een voordracht, lezing… met een gastpreker    3 

 Eigen uitgave van een tijdschrift (minimum 3 tijdschriften – per werkjaar)   3 

 In ere houden immaterieel erfgoed       2,5 

 Organiseren van rondleidingen (per werkjaar)      2 

 Bijwonen externe vorming die bijdraagt tot de ontwikkeling van de vereniging met        
getuigschrift (per vorming) (maximum 15 punten)      1 
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 Bijwonen externe vorming die bijdraagt tot de ontwikkeling van de vereniging met  
aanwezigheidsattest (per vorming) (maximum 7,5 punten)    0,5 

5. Feestcomités 

 Inrichten van een uitgebreide werking met culturele inslag voor de bevolking  
(een festiviteit van minstens 3 dagen binnen een periode van maximum 2 weken)  15 

 Inrichten van een ontmoetingsactiviteit met culturele inslag voor de bevolking  3 

 Inrichten van een ontmoetingsactiviteit voor de bevolking    2 

 Bijwonen externe vorming die bijdraagt tot de ontwikkeling van de vereniging met        
getuigschrift (per vorming) (maximum 15 punten)      1 

 Bijwonen externe vorming die bijdraagt tot de ontwikkeling van de vereniging met  
aanwezigheidsattest (per vorming) (maximum 7,5 punten)    0,5 

Opgelet: rubriek 6 is enkel van toepassing op verenigingen die niet thuishoren onder de rubrieken 3, 4 en 5 ! 

6. Overige socioculturele verenigingen 

6.1. Socioculturele activiteiten 

 Eigen organisatie van een concert of voorstelling door gast of gastgroep /  
tentoonstelling door gastkunstenaars / voordracht, debat… met gastspreker  3 

 Eigen organisatie van een filmvoorstelling, quiz, hobbytentoonstelling of –beurs  1 

6.2. Socioculturele groepsbezoeken (eigen organisatie van de lokale afdeling) 

 Dagexcursie met culturele inslag (alleen voor het culturele deel van de uitstap)  3 

 Culturele voorstelling of concert bijwonen      1 

 Geleid bezoek museum of stad       1 

 Bedrijfsbezoek         1 

6.3. Vormende activiteiten  

 Organiseren van een infosessie       1 

 Bijwonen externe vorming die bijdraagt tot de ontwikkeling van de vereniging met                   
getuigschrift (per vorming) (maximum 15 punten)      1 

 Bijwonen externe vorming die bijdraagt tot de ontwikkeling van de vereniging met                 
aanwezigheidsattest (per vorming) (maximum 7,5 punten)    0,5 

 Organiseren van een workshop of cursus (maximum 3,5 punten)   0,25 

Repetitief vanaf 4 = 1 punt 

6.4. Ontmoetingsactiviteiten  

 Organiseren van gezins- of kinderactiviteiten      1 

6.5 Ontspanningsactiviteiten 

 Organiseren van ontspanningsactiviteiten (maximum 3,5 punten)   

Repetitief vanaf 4 = 1 punt        0,25 

Art. 16. Dit reglement treedt in werking na goedkeuring in de gemeenteraad van 27/06/2019. 
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6. 

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 het gemeenteraadsbesluit van 25 april 2019 met betrekking tot het toegevoegd 
agendapunt ‘Leefomgeving. Burger en Welzijn. Vraag tot gebruik van de European Disability Card’, 
aangebracht door raadslid Marleen Van De Populiere, waarbij het agendapunt wordt verdaagd 
naar een volgende raadszitting; 

Gelet op de toelichtingsnota van de dienst Burgerzaken en Welzijn waarin staat dat de 
European Disability Card (EDC) als doel heeft de toegankelijkheid en integratie van personen met 
een handicap in de maatschappij te bevorderen; 

Overwegende dat deze kaart op verzoek wordt uitgereikt aan personen met een handicap 
die erkend zijn door 1 van de 5 instellingen in ons land die belast zijn met het integratiebeleid voor 
personen met een handicap; 

Overwegend dat door het gebruik van de kaart te introduceren het positief imago van de 
gemeente vergroot, en het signaal wordt gegeven om als gemeente te willen meewerken aan de 
integratie van personen met een handicap; 

Overwegend 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 vb. gratis toegang, verlaagd tarief, toegankelijke of voorbehouden plaatsen, 
voorbehouden parking,…; 

Gelet op de voorwaarden voor de gemeente, waarbij de gemeente zich moet aanmelden bij 
de FOD Sociale Zekerheid, na inschrijving een label ontvangt waarmee de gemeente de 
deelnemende initiatieven meer zichtbaarheid kan geven en daarna bij de organisatie van cultuur-, 
sport- of vrijetijdsactiviteiten de kaart accepteert; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De gemeenteraad beslist om de gemeente Wortegem-Petegem te registreren als 
gebruiker van de European Disability Card. 

Art. 2. De dienst Burgerzaken en Welzijn wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 

Art. 3. Het bestuur bekijkt hoe het gebruik van de kaart concreet kan geïmplementeerd worden 
in het gevoerde beleid. 

7. a. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 30 , 42 en 43; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en119; 
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Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 27,28,33,37,54 en 172 
quinquies ; 

Gelet op het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het 
secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018; 

Gelet op het overleg in de schoolraad van 19/06/2019 

Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 
betreffende het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs; 

Overwegende de ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende samenstelling 
ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs ; 

Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 
betreffende informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement; 

Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende 
kostenbeheersing in het basisonderwijs; 

Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet 
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt; 

Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de 
infobrochure) goedgekeurd op 26 juni 2018 aan actualisatie toe is; 

Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen, 
na overleg in de schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure; 

Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en 
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap; 

Gelet op het brochure ‘Leerlingenbegeleiding in de GBS De Kouter’ dat bij het schoolreglement 
wordt gevoegd en waarin de leefregels en het pestbeleid zijn opgenomen  ;  

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen ;  

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de infobrochure, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2018 wordt opgeheven. 

Art. 2. Het schoolreglement, als bijlage aan deze beslissing gehecht , wordt goedgekeurd.  

Art. 3. De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en 
schepenen opgenomen in de infobrochure (o.a. pestbeleid). 

Art. 4. De beleidsvisie rond leerlingenbegeleiding, als bijlage aan deze beslissing gehecht, wordt 
goedgekeurd.  

Art. 5. Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke 
inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier 
of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord. 

Art. 6. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeentelijke basisschool ‘De 
Kouter’.  
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7. b. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, artikelen 1, 4 en 11 
tot en met 15 sexies ;  

Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling 
van de arbeidsreglementen ;  

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige 
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor 
leerlingenbegeleiding ;  

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 ;  

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse 
Onderwijsraad ;  

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de relaties tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel ;  

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

Gelet op het model van arbeidsreglement van OVSG ;  

Overwegend dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het 
personeel en het schoolbestuur ;  

Overwegend dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk 
onderwijs, moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van 
toepassing zijn ;  

Overwegend dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs voldoende ruimte 
laten om lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het 
personeel en het schoolbestuur ;  

Overwegende dat het huidige arbeidsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad van  
24 september 2015 aan actualisatie toe is ;  

Gelet op de bespreking in het schoolteam en de opmerkingen van de directie ;  

Gelet op de algemene afspraken op het niveau van de scholengemeenschap, zoals 
onderhandeld in het bevoegd onderhandelingscomité ;  

Gelet op het protocol van akkoord in het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van  
24 juni 2019 ;  

Gelet op de besprekingen in de raad ;  

BESLUIT : met algemeenheid van stemmen.  

Art.1. Het bestaande arbeidsreglement, goedgekeurd op 24 september 2015, op te heffen. 

Art.2. Het gewijzigde arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de 
gemeentelijke instelling ‘Gemeentelijke basisschool De Kouter, Lindestraat 30, 9790 
Wortegem-Petegem’ goed te keuren. 
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Art.3. Een afschrift van dit besluit en van het gewijzigde arbeidsreglement via de schooldirectie 
ter kennisgeving te bezorgen aan de personen die onder gezag arbeid verrichten in de 
gemeentelijke instelling vermeld in art. 2. 

Art.4. Een afschrift van dit besluit via de schooldirectie ter kennisgeving te bezorgen aan de 
Arbeidsinspectie, Toezicht op de sociale wetten. 

8. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp 
van decreet betreffende de basisbereikbaarheid; 

Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het 
grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze 
vervoerregio’s; 

Overwegende dat bij die afbakening de gemeente Wortegem-Petegem deel uitmaakt van de 
vervoerregio Vlaamse Ardennen; 

Gelet op artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden 
opgemaakt; 

Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten 
vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt; 

Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad 
op deze wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het 
mobiliteitsbeleid voor de regio; dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de 
gelaagde organisatie van het openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het 
prioriteren, opvolgen en evalueren van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook 
doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering 
van fietssnelwegen, het advies geven aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van het 
Geïntegreerd Investeringsprogramma en het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale 
mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de 
vervoerregio; 

Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief 
participeren aan de werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare 
informatie delen (o.m. uit het eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering 
van concrete acties; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De burgemeester, tevens schepen van mobiliteit, is de vertegenwoordiger van de 
gemeente in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Vlaamse Ardennen. 

Art. 2. Het diensthoofd van de technische dienst is de ambtelijke vertegenwoordiger van de 
gemeente in de vervoerregio Vlaamse Ardennen. De ambtelijke vertegenwoordiger is 
gemachtigd de vergaderingen van werkgroepen bij te wonen. 

Art. 3. De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan 
van de vervoerregio Vlaamse Ardennen. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld 



187 
 

voor de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter 
beschikking gesteld van de vervoerregioraad in functie van de opmaak van het 
mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de voorbereiding van concrete projecten 

Art. 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt  belast met de uitvoering van dit 
besluit. 

Art. 5. Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio 
Vlaamse Ardennen (Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 80, 9000 Gent). 

9. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ; 

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

Gelet op de omgevingsvergunning 2019037870, ingediend op 21/03/2019 door Othaela, 
Eindeken 21 te Kaprijke, voor het uitvoeren van omgevingswerken op het terrein gelegen 
Petegemplein 5 en een deel van het aangrenzend openbaar domein ; 

Gelet dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden ; 

Gelet dat de omgevingswerken gerelateerd zijn aan het bouwproject op het Petegemplein 5 
waarvan de gemeenteraad op 28/03/2019 de private wegenis met openbaar karakter 
goedgekeurd heeft ; 

Overwegende dat de aanvraag oa. volgende werken omvat : 

- herinrichten van de huidige tuinzone en het uitbreiden ervan door inname van de parking en 
het voetpad aan de westelijke zijde van de site, toekomstgericht deels bedoeld voor openbaar 
groen 

- heraanleggen van 12 parkeerplaatsen in waterdoorlatende verharding aan de zuidelijke zijde 
van de site 

- aanleggen van een fiets- en wandelpad in beton doorheen de tuinzone, dewelke openbaar 
groen wordt 

- het inrichten van een natuurlijke speelzone met picknicktafels, zitbanken en vuilbakken ; 

- aanleggen van een verkeersplateau in de Krauwelstraat, binnen de bestaande wegbreedte ; 

Gelet dat de aangevraagde werken openbaar domein zijn/worden ; 

Gelet op de nota van het diensthoofd van de technische dienst ; 

Gelet op het advies van de omgevingsambtenaar van 11/06/2019 ; 

Gelet op de besprekingen in de raad ; 

BESLUIT: 10 stemmen voor (Open VLD), 1 onthouding (CD&V) en 4 stemmen tegen (N-VA 
Sp.a/onafhankelijk en Onafhankelijk) 

Art. 1. De wegenis- en omgevingsaanlegwerken met betrekking tot de omgevingsvergunning 
ingediend door Othaela, Eindeken 21 te Kaprijke, worden goedgekeurd. 

Art. 2. De kosten voor de aanleg van de infrastructuur-, riolerings- en groenaanlegwerken zijn ten 
laste van de aanvrager. 
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Art. 3. De volledige aangeduide oppervlakte van de parkzone en de grond die de bedding van de 
weg  uitmaakt, evenals de infrastructuur- en nutsleidingen zullen na de definitieve 
oplevering(en) kosteloos aan de gemeente afgestaan worden.  Alle kosten die hieruit 
voortvloeien zijn ten laste van de aanvrager. 

Art. 4. De aanvrager moet op eigen kosten het terrein afpalen. 

Art. 5. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van 
deze beslissing. 

Art. 6. Deze beslissing wordt bij de omgevingsvergunning gevoegd. 

10. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de wet van 10 april 1841 op de atlas van de buurtwegen; 

Gelet op het decreet van 4 april 2014 houdende wijziging van diverse decreten met 
betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid, in het bijzonder op de 
artikelen 75, 76, 77 en 78; 

Overwegend dat deze wijzigingen in werking traden op 25 april 2014; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere 
regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen; 

Dat dit besluit in het Belgisch Staatsblad verscheen op 14 augustus 2014 en tien dagen 
nadien in werking trad; 

Overwegend dat de betreffende buurtweg gekend is als voetweg nr. 25; 

Overwegend dat het – als voorbereiding op de verkoop van het parochiehuis, gelegen 
Moregemplein 10 – aangewezen is dat de voetweg nr. 25 vanaf de kruising met het Moregemplein 
wordt verbreed met 1,5 m over een lengte van ± 15,5 m opdat de woningen gelegen Moregemplein 
nrs. 10 en 12 een volwaardige toegang met een personenwagen bekomen; 

Overwegend dat deze wijziging geen afbreuk doet aan het wezenlijk bestaan en de 
gebruiksmogelijkheden van de voetweg; 

Overwegend dat de gemeente Wortegem-Petegem zelf eigenaar is van de naar het 
openbaar domein over te dragen gronden met een oppervlakte van 26 m², deel uitmakend van de 
percelen die kadastraal gekend zijn als 3de afdeling, sie B nrs. 200G en 200D, waardoor het 
overbodig is om voor de overdracht een schattingsverslag op te maken; 

Overwegend dat het plan voor de wijziging van de voetweg nr. 25 ter hoogte van de 
eigendom Moregemplein nr. 10, op 18 december 2018 opgemaakt door landmeter-expert Ann-
Sophie Santens, Waregemseweg 45 te 9790 Wortegem-Petegem, een ontwerp van rooilijnplan 
bevat; 

Overwegend dat het dossier tot het wijzigen van de voetweg en het vaststellen van de 
rooilijn samengesteld is als volgt:  
- een uittreksel uit het kadastraal plan, het liggingsplan en de foto’s;  
- een uittreksel uit de atlas van de buurtwegen van de bestaande en de nieuwe toestand;  
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- een ontwerp rooilijnplan voor het wijzigen van de weg;  
- een korte samenvatting van de situatie; 

Gelet op de betreffende artikelen van het Decreet Lokaal Bestuur; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art. 1. Er wordt principieel akkoord gegaan met het wijzigen van de voetweg nr. 25 
‘Moregemplein’ in de deelgemeente Moregem. 

Art. 2. Het ontwerp van rooilijnplan met betrekking tot het wijzigen van de voetweg nr. 25 wordt 
ook principieel goedgekeurd. 

Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het inrichten van een 
openbaar onderzoek conform de voorschriften van het besluit van de Vlaamse regering 
van 20 juni 2014. 

Art. 4. Na het sluiten van het openbaar onderzoek zal het dossier opnieuw aan de gemeenteraad 
worden voorgelegd voor een definitieve beslissing. 

11. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op artikel 28, §1, van de Vlaamse Wooncode dat de gemeenten aanduidt als regisseur 
van het woonbeleid op hun grondgebied, wat inhoudt dat de stad/gemeente verantwoordelijk is 
voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat naar het 
stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en 
alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium en 
de woonomgeving; 

Gelet op de 3 Vlaamse beleidsprioriteiten voor lokaal woonbeleid waarbinnen de 
stad/gemeente vrij is om zelf beleidskeuzes te maken, oplossingen te bieden aan problemen op de 
lokale woonmarkt en in te spelen op lokale opportuniteiten: 

 de gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van woonnoden  

 de gemeente werkt aan de kwaliteit van woning en woonomgeving  

 de gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen; 

Overwegende dat de stad/gemeente via de meerjarenplanning invulling geeft aan de Vlaamse 
beleidsprioriteiten door het koppelen van prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties; 

Overwegende dat de regio Zuid-Oost-Vlaanderen wordt gekenmerkt door een relatief oud 
patrimonium met een hogere kans op slechtere woonkwaliteit; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 betreffende de 
uitbreiding van de taakstelling van de Energiehuizen; 

Gelet op de erkenning van SOLVA als Energiehuis voor de steden/gemeenten in de regio Zuid-
Oost-Vlaanderen, uitgezonderd Aalst; 
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Overwegende dat het wenselijk is dat de Energiehuizen voor deze nieuwe taakstelling streven 
naar een maximale synergie met de bestaande woonloketten en IGS-projecten in de 
steden/gemeenten;  

Overwegende dat in het kader van het BVR lokaal woonbeleid van 16 november 2018 
aanvullende activiteiten inzake energie enkel nog voor subsidie in overweging genomen worden 
op voorwaarde dat ze geen deel uitmaken van het basistakenpakket of de vernieuwende of 
experimentele activiteiten van de Energiehuizen en op voorwaarde dat ze geen betalende 
dienstverlening aan de inwoners behelzen; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid van 16 november 
2018 dat de modaliteiten bepaalt om in aanmerking te komen voor subsidiëring van 
intergemeentelijke projecten (= IGS) ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;  

Overwegende dat de deelnemende steden/gemeenten aan een IGS-project lokaal woonbeleid 
een aantal verplichte activiteiten moeten uitvoeren en desgewenst ook een aantal aanvullende 
activiteiten kunnen uitvoeren; 

Overwegende dat bij de uitvoering van het IGS-project lokaal woonbeleid steden/gemeenten 
bijzondere aandacht moeten besteden aan de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden 
en aan transversale en bovenlokale thema's die raakpunten hebben met wonen; 

Gelet op de in voormelde besluit verplichte activiteiten die, naast de organisatie van een 
woonoverleg dat tweemaal jaarlijks plaatsvindt, opgedeeld zijn volgende de Vlaamse 
beleidsprioriteiten, namelijk: 

1) “Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod” 

- de woningmarkt in kaart brengen (lokaal en in het werkingsgebied); 

- kerncijfers over de woningmarkt periodiek bespreken op het woonoverleg 

- het ruimtelijk beleid betrekken bij het lokaal woonoverleg; 

- voorzien in een aanbod van nood- of doorgangswoningen;  

- een gecoördineerd lokaal sociaal woonbeleid voeren; 

- leegstaande gebouwen en woningen registreren en aanpakken. 

2) “Werken aan de  van het woningpatrimonium en de woonomgeving” 

- Kerncijfers over de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium en 
gemeentelijke woningkwaliteitsreglementen periodiek bespreken op 
woonoverleg 

- een lokaal woningkwaliteitsbeleid voeren met strategie voor de inzet van 
wettelijke instrumenten: bewaking correct uitvoeren, woningcontroleurs 
aanwijzen, strategie uitwerken 

- gemeentelijke woningkwaliteitsreglementen op het lokaal woonoverleg 
bespreken; 

- het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK) gebruiken 

- verzoeken van huurders om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te 
verklaren registreren. 

3) “Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen” 
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- kerncijfers over de woonpremies bespreken op woonoverleg 

- informatie over de gemeentelijke woonpremies beschikbaar stellen op 
www.premiezoeker.be 

- een laagdrempelig woonloket aanbieden; 

- gestructureerde basisinformatie aanbieden over sociaal wonen, premies en 
veiligheids- en kwaliteitsnormen: tegemoetkomingen, ondersteunings-
maatregelen, sociaal huren, - kopen en -lenen, kwaliteitsnormen woning-
patrimonium, privaat huren en verhuren, beleidsmaatregelen op vlak van 
wonen en het respectieve dienstverleningsaanbod 

- inwoners ondersteunen bij premieaanvragen, bij de inschrijving voor een 
sociale huurwoning en de actualisatie van de inschrijving en bij de 
administratieve procedure ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoond-
verklaring; 

- meldpunt antidiscriminatie installeren 

- een partnerschap aangaan met het energiehuis dat actief is in de gemeenten 

Gelet op de voorafgaande nulmeting die door SOLVA in de stad/gemeente werd 
uitgevoerd  om een inschatting te kunnen maken van de huidige werking van de stad/gemeente 
op vlak van woonbeleid en een voorstel te kunnen formuleren voor de keuze van aanvullende 
activiteiten; 

Overwegende dat de aanvullende activiteiten door de gemeente zelf kunnen worden 
gekozen en verschillend kunnen zijn binnen eenzelfde cluster;  

Gelet op het verkennend gesprek met Agentschap Wonen Vlaanderen op 2 mei 2019; 

Overwegende dat volgende aanvullende activiteiten worden opgenomen in de 
subsidieaanvraag voor de gemeente Wortegem-Petegem ; 

Prioriteit 2: De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de 
woonomgeving 

2_8: De lokale partners via structurele samenwerking betrekken bij het lokale 
woningkwaliteitsbeleid  

2_10: De ongeschiktheid en onbewoonbaarheid en de datum van vaststelling aanbrengen 
op de gevel van private huurwoningen 

Prioriteit 3: De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen 

3_1: Een uniek loket installeren voor alle lokale woonactoren die werkzaam zijn in de 
gemeente  

3_2: Sociaal en/of technisch begeleiden op maat van kwetsbare inwoners 

3_3: Samenwerken met het vredegerecht en de deurwaarder in het kader van de 
procedure gerechtelijke uithuiszetting 

Gelet op art. 10 van het BVR lokaal woonbeleid dat stelt dat enkel projecten met een 
werkingsgebied van minstens twee steden/gemeenten in aanmerking komen voor subsidiëring; 

Overwegende dat via intergemeentelijke samenwerking en de daaraan gekoppelde subsidies 
het lokaal woonbeleid kwalitatief en professioneel kan worden uitgebouwd; dat de initiatiefnemer 
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SOLVA, het Agentschap Wonen Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen hiervoor de nodige 
ondersteuning voorzien; 

Gelet op het voorstel van SOLVA waarbij de gemeente Wortegem-Petegem, samen met de 
gemeente Horebeke, Kruisem en Oudenaarde een cluster vormt om aanspraak te kunnen maken 
op de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid; 

Overwegende dat de subsidie wordt toegekend voor een periode van zes werkingsjaren, met 
startdatum op 1 januari 2020 en einddatum op 31 december 2025;  

Overwegende dat een herziening van het activiteitenpakket en/of werkingsgebied mogelijk is 
vanaf 2023; 

Overwegende dat de ondersteuning bestaat uit een subsidie voor de verplichte activiteiten, 
verhoogd met een subsidie voor de aanvullende activiteiten;    

Overwegende dat de subsidie voor de verplichte activiteiten wordt berekend op basis van  een 
puntensysteem, waarbij een subsidiepunt overeenstemt met 12.000 euro per werkingsjaar. De 
subsidie voor de verplichte activiteiten bedraagt 5 subsidiepunten, welke cumulatief verhoogd 
kunnen worden op basis van 1/ aantal private huishoudens in het werkingsgebied 2/ aantal nieuwe 
gemeenten in een IGS-project en 3/aantal gemeenten binnen het werkingsgebied met min. 2.500 
en max. 5.000 private huishoudens. De subsidie voor de verplichte activiteiten kan niet meer 
bedragen dan twaalf subsidiepunten; 

Overwegende dat de subsidie voor de aanvullende activiteiten wordt berekend als een 
percentage van de subsidie van de verplichte activiteiten: 5% voor een aanvullende activiteit uit 
de lijst van Agentschap Wonen-Vlaanderen, 3% voor een eigen voorstel van aanvullende 
activiteiten; 

Overwegende dat het merendeel van de subsidie wordt aangewend voor extra 
personeelsinzet, aan te werven door SOLVA en in te zetten voor dit regionaal project IGS lokaal 
woonbeleid; dat het overige deel van de subsidie zal worden ingezet voor de uitvoering van 
intergemeentelijke acties/projecten die uitvoering geven aan het lokaal woonbeleid;  

Overwegende dat de subsidie op billijke wijze verdeeld wordt tussen de steden/gemeenten 
onderling, waarbij naast een basispakket van 0,1 FTE per stad/gemeente, de resterende 
personeelscapaciteit à rato van het aantal huishoudens over de steden/gemeenten binnen de 
cluster wordt verdeeld; 

Overwegende dat dit regionaal project IGS lokaal woonbeleid voorziet in minimaal volgende 
personeelsbezetting:  

- 0,5 FTE regiocoördinator wonen (o.a. organiseren IGS-structuur in Z-O Vlaanderen, 
opvolgen relevante regelgeving en beleidsinformatie en ontsluiten naar de 
clustercoördinatoren, opzetten samenwerkingsverbanden met regionale partners, 
monitoren van de werking en verplichte en aanvullende activiteiten, vorm geven van 
intergemeentelijke acties/projecten) 

- 6 FTE clustercoördinatoren (o.a. organiseren stuurgroep IGS (2 x per jaar) en jaarlijks 
evalueren verplichte en aanvullende activiteiten; (mee-) organiseren lokaal 
woonoverleg, uitwerken strategie voor bewaking woningkwaliteit, opzetten 
structurele samenwerking met lokale partners, ondersteunen 1ste lijnsadvies woon- en 
energieloket , organiseren 2de lijnsadvies woon -en energieloket, ontwerpen nieuwe 
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reglementen/verordeningen, opzetten informatiecampagnes/ sensibiliserings-
campagnes, organiseren infomomenten, dossierbehandeling) 

- 0,5 FTE medewerker studie en onderzoek (o.a. woningmarkt in kaart brengen, 
kerncijfers voor woonoverleg aanleveren, woonbehoeftestudies opmaken)  

- 1 FTE technisch experten/controleurs (o.a. woningkwaliteitscontroles, 
leegstandcontroles).  

Overwegende dat de deelnemende gemeenten binnen cluster 6 bij benadering beschikken 
over volgend FTE: 

Wortegem-Petegem 0,20 

Oudenaarde 0,50 

Horebeke 0,10 

Kruisem 0,30 

 

Overwegende dat de tijdsinvestering technisch expert/controleur pro rata wordt verdeeld 
over de steden en gemeenten binnen de regio in functie van het aantal goedkeurde aanvullende 
activiteiten. Wanneer de toegekende basisuren opgebruikt zijn door een stad/gemeente, zal een 
betalend aanbod ter beschikking worden gesteld vanuit SOLVA; 

Overwegende dat de stad/gemeente zelf verantwoordelijk blijft voor de inzet van 
personeel en middelen om de verplichtingen in kader van het decreet Vlaamse Wooncode uit te 
voeren. Wanneer blijkt dat, ondanks de bijkomende, gesubsidieerde personeelsinzet van SOLVA, 
de verplichte taakstellingen van de stad/gemeente toch niet gehaald kunnen/zullen worden, kan 
bijkomende betalende capaciteit vanuit SOLVA worden ingezet; 

Overwegende dat het voorstel onder voorbehoud is van het bekomen van de subsidiëring 
zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid;  

Gelet op het besluit van de schepencollege van 20 juni 2019 houdende de principiële 
goedkeuring voor toetreding tot het IGS Woonbeleid; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor (Open VLD, CD&V en sp.a/onafhankelijk), 2 onthoudingen (N-VA) 
en 1 stem tegen (onafhankelijk) 

Art. 1. De Gemeenteraad gaat akkoord met toetreding tot de cluster IGS woonbeleid Zuid-Oost-
Vlaanderen samen met de gemeenten Horebeke, Kruisem en Oudenaarde om aanspraak 
te kunnen maken op de subsidies intergemeentelijke samenwerkingsprojecten lokaal 
woonbeleid. 

Art. 2. De Gemeenteraad keurt de subsidieaanvraag 2020-2025 voor de cluster 6 binnen het 
regionaal project IGS Woonbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen, dat door initiatiefnemer SOLVA 
bij het Agentschap Wonen Vlaanderen wordt ingediend, goed. 

12. 

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 
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kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur, van navolgende college-
besluiten : 

1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: 

- In zitting van 21 mei 2019 wordt opdracht “Veiligheidscoördinatie renovatie plat dak 

gemeentehuis” bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking gegund aan Creat, Stropstraat 1 te 9000 Gent, tegen de prijs van 

250,00 euro exclusief btw of 302,50 euro inclusief 21% btw (eerdere toetreding 

raamovereenkomst). 

- In zitting van 11 juni 2019 wordt de opdracht “Renovatie plat dak gemeentehuis” bij 

wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund 

aan Tijtgat Asfaltbedrijf nv, Leenstraat 137, 9870 Zulte, tegen het nagerekende en 

verbeterde inschrijvingsbedrag van 61.995,04 euro exclusief btw of 75.014,00 euro 

inclusief 21% btw. Er werden 5 firma’s aangeschreven. 

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 

- In zitting van 21 mei 2019 wordt opdracht “afvoer van beton en steenpuin en zeven van 

aarde en stenen” bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening 

houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Devogelaere Recyclage nv, 

Huttegem 22 te 8570 Anzegem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 

8.830,00 euro exclusief btw of 10.684,30 euro inclusief 21% btw. Er werden 3 firma’s 

aangeschreven waarvan 2 een offerte indienden. 

- In zitting van 21 mei 2019 wordt de vervanging van de gasgeisers en van de 

gasconvectoren in de kantine in het gemeen-telijk domein de Ghellinck bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan de 

economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-

kwaliteitsverhouding), zijnde Devos Jan bvba, Koekoekstraat 85 te 8793 Waregem, 

tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 6.459,35 euro exclusief btw of 

7.815,81 euro inclusief 21% btw. Er werden 3 firma’s aangeschreven waarvan 2 een 

offerte indienden. 

- In zitting van 4 juni 2019 wordt de opdracht ‘leveren en aanbrengen van 

wegmarkeringen in de periode 2019-2022’ bij wijze van een onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan De Groote, Karrewegstraat 110, 9800 

Deinze, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 42.147,40 euro exclusief btw 

of 50.998,35 euro inclusief 21% btw voor de volledige periode (2019-2022), via instap 

op de raamovereenkomst van Creat. 
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12 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; 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd in zitting van 
31 januari 2019, inzonderheid op art. 3; 

Gelet op het verzoek van raadslid Nico De Wulf, fractieleider van sp.a/onafhankelijk, van 22 
juni 2019 tot toevoeging van een agendapunt aan de gemeenteraadszitting van 27 juni 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 24 juni 2019 werd overgemaakt; 

Gelet op de toelichting door raadslid De Wulf tijdens de zitting waarbij sp.a/onafhankelijk 
een voorstel wenst te doen in verband met de ontvangsten van inwoners door het 
gemeentebestuur; 

Overwegende dat er regelmatig ontvangsten zijn door het gemeentebestuur voor inwoners; 
dat deze momenteel voorbehouden zijn aan de leden van het schepencollege; 

Dat dit voor de sp.a/onafhankelijk-fractie een éénzijdige zaak is; dat de vraag zich stelt of 
het niet mogelijk zou zijn om zoals in andere gemeenten/steden (zoals vb. de naburige stad 
Oudenaarde) ook de oppositie mee uit te nodigen; 

Overwegende dat ook de andere oppositiefracties van de gemeenteraad aangeven achter 
dit voorstel te staan en bij uitbreiding alle gemeenteraadsleden wensen uit te nodigen voor de 
ontvangsten; 

Overwegende dat de burgemeester stelt dat de vraag enkel kan betrekking hebben op een 
ontvangst ter gelegenheid van een huwelijksverjaardag of een huldiging; dat immers voor alle 
andere officiële ontvangsten steeds de gemeenteraad mee wordt uitgenodigd (vb. Dag van de 
nieuwe inwoner, opening gemeentelijke accommodatie of gemeentelijke activiteit, …) of dat het 
een ontvangst betreft aangevraagd door een vereniging van de gemeente waarbij het de 
vereniging zelf is die beslist wie ze wenst uit te nodigen bij de ontvangst; 

Verder deelt de burgemeester ook mee dat er in de meeste omliggende gemeenten, net 
zoals in Wortegem-Petegem, voor gekozen is dat enkel de uitvoerende mandatarissen bij 
ontvangsten aanwezig zijn; dat dit vb. ook zo van toepassing is in Brakel, Horebeke, Kruisem, 
Kluisbergen, Lierde, Maarkedal, Zulte en Zwalm; 

Dat het standpunt van Open VLD behouden blijft en zij de taak voor de ontvangsten legt bij 
de uitvoerende mandatarissen; 

Gelet op het audio-zittingverslag; 

Gaat over tot de stemming over de vraag om naast de leden van het schepencollege ook de 
voorzitter van de gemeenteraad en 1 lid van iedere oppositiefractie een uitnodiging te sturen voor 
ontvangsten van inwoners; 
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BESLUIT: met 10 stemmen tegen (Open VLD) en 5 stemmen voor (N-VA, CD&V, 
sp.a/onafhankelijke en onafhankelijk) 

Art. 1. De gemeenteraad behoudt de geldende regeling omtrent de ontvangsten van inwoners 
waarbij de ontvangst gebeurt door de leden van het schepencollege. 

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

1. Verkeerssituatie Sneppestraat. 

Is het niet mogelijk om het bord van bebouwde kom richting spoorweg naar het 
Elsegemplein toe te verplaatsen dichter bij de spoorweg ? Alsook natuurlijk vanuit de 
andere richting. 

Dit omwille van het feit dat het in de bocht soms heel gevaarlijk is door te hoge snelheden 
van auto's. Hierdoor is het soms opletten voor schoolgaande kinderen en andere inwoners 
die gebruik maken van het openbaar vervoer (bushalte). 

Antwoord : De suggestie zal meegenomen worden voor bespreking op het volgend 
politieoverleg. Het verplaatsen van de borden ‘bebouwde kom’ tot net voor het 
kruispunt met de Kloosterhoek kan mogelijks zonder aanpassing van het 
desbetreffende gemeenteraadsbesluit van destijds inzake de invoering van de 
bebouwde kommen maar dit dient  verder intern nagekeken te worden. 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter Gemeenteraad, 

 

An Buysschaert. Koen Desloovere.  


