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Zitting van de gemeenteraad 

26 september 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 Sandy Vermeulen vervoegt de zitting vanaf punt 2.  

1. Notulen vorige vergadering. Goedkeuring. 

2. Algemeen bestuur. Samenstelling gemeentelijke adviesorganen. Lokaal Overleg 
Kinderopvang. Aanduiding vertegenwoordigers.  

3. Algemeen bestuur. Reglement klachtenbehandeling. Goedkeuring. 

4. Algemeen bestuur. Erediensten. Kerkbesturen.  

a. Meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring. 

b. Budget 2020. Aktename. 

5. Algemeen bestuur. Politie Vlaamse Ardennen. Toestemming voor cameragebruik in de 
politiezone Vlaamse Ardennen. Goedkeuring. 

6. Algemene financiering. Gemeentefinanciën.  

a. Vaststellen begrip ‘dagelijks bestuur’. Goedkeuring. 

b. Vaststellen van de voorwaarden gekoppeld aan het voorafgaand visum van de financieel 
directeur. Goedkeuring. 

7. Algemene financiering. Intergemeentelijke samenwerking ZEFIER cvba. Garantieverklaring 
strategische participaties. Goedkeuring. 

8. Algemene financiering. Gemeente-eigendommen. Verkoop pastorij Petegemplein 5. 
Goedkeuring ontwerpakte van verkoop. 

9. Wonen en leefomgeving. Omgevingsvergunning. Aanpassing inname openbaar domein. 
Toegankelijkheid woning Ooikeplein. 

10. Wonen en leefomgeving. Politieverordening van 25 juli 2019 betreffende een rookverbod in 
domein de Ghellinck wegens brandgevaar door aanhoudende hitte en droogte en opheffing 
van dat besluit op 30 juli 2019. Kennisname. 

11. Wonen en leefomgeving. Aanvullend politiereglement betreffende de opheffing van de 
snelheidsbeperking van 70 km/u binnen de bebouwde kom op de N453 Kortrijkstraat. 
Goedkeuring. 
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12. Wonen en leefomgeving. Aanvullend politiereglement betreffende het invoeren van een 
snelheidsbeperking van 50 km/u op de N453 Kortrijkstraat tussen kilometerpunten 2.9 en 3.1 
en tussen kilometerpunten 4.4 en 4.7. Goedkeuring. 

13. Wonen en leefomgeving. Buurtwegen. Wijziging voetweg nr. 25 te Moregem en vaststellen 
rooilijn. Definitieve vaststelling. 

14. Wonen en leefomgeving. Gemeente-eigendommen. Kosteloze overname wegenis 
verkavelingen Processiestraat. Goedkeuring ontwerpakte. 

15. Vrije Tijd. Bibliotheek. Aanpassing dienstreglement. Goedkeuring. 

16. Burger en welzijn. Gemeentelijke premie aan personen die instaan voor de verzorging van een 
persoon met een geestelijke of lichamelijke beperking. Aanpassing benaming en 
voorwaarden. Goedkeuring. 

17. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke samenwerkingen.  

a. Erfgoed Vlaamse Ardennen. Oprichting projectvereniging VARIANT. Bekrachtiging 
collegebeslissing van 20 juni 2019. 

b. Projectvereniging VARIANT. Goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk 
reglement. 

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

18bis. Veilige schoolomgeving subsidies Minister Weyts. (toegevoegd agendapunt door Marleen 
Van De Populiere, fractieleider N-VA Wortegem-Petegem.  

18ter. Opneming in het meerjarenplan van de gemeente. (toegevoegd agendapunt door Marleen 
Van De Populiere, fractieleider N-VA Wortegem-Petegem.  

Geheime zitting: 

19. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke samenwerking. Projectvereniging VARIANT. 

Aanduiding vertegenwoordigers. 
1. 

De Gemeenteraad,  

keurt de notulen van de zitting van 27 juni 2019 éénparig goed.  

2. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder op artikel 41, 
13° ;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid 
kinderopvang; 

Gelet op de regelgeving betreffende de man/vrouw-verhouding in gemeentelijke 
adviesraden en overlegstructuren; 

Gelet op het raadsbesluit van 20 december 2007 betreffende de goedkeuring van de 
statuten van het Lokaal Overleg Kinderopvang; 
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Gelet op het raadsbesluit van 31 augustus 2008 houdende erkenning van het Lokaal Overleg 
Kinderopvang als adviesraad; 

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad ingevolge de verkiezing van 14 
oktober 2018 ; 

Gelet op de oproep in het gemeentelijk infoblad om de kandidaturen schriftelijk voor te 
dragen voor 1 april 2019 ; 

Dat de politieke fracties en leden van het LOK van de vorige legislatuur werden 
aangeschreven met de vraag om een vertegenwoordiger aan te duiden; 

Dat volgende kandidaturen werden ontvangen voor de stemgerechtigde leden: 

- De Loof Nikie, vertegenwoordiging kinderopvang Felies 

- Van Merhaeghe Tonia, vertegenwoordiging kinderopvang vzw Knipoog 

- Vansteenbrugge Alain, vertegenwoordiging kinderopvang Reddie Teddie ’t Elfenhuisje 

- De Paemelaere Kathy, vertegenwoordiging kinderopvang Reddie Teddie ’t Elfenhuisje 

- Douterloigne Thijs, vertegenwoordiging basisschool ’t Hinkelpad 

- De Waele Johan, vertegenwoordiging basisschool De Kouter 

- Houfflijn Nathalie, voorzitter kinderopvang vzw Knipoog 

- Lambert Tineke, vertegenwoordiging kinderopvang Reddie Teddie 

- De Reycke Greet, vertegenwoordiging zelfstandige kinderopvang ’t Dolfijntje 

- Ghistelinck Evelien, vertegenwoordiging oudercomité VBS De Sterrenboom 

- Vangansbeke Leentje, vertegenwoordiging ouderraad GBS De Kouter 

- Verkinderen Dominiek, voorzitter/ouder 

Dat volgende kandidaturen werden ontvangen voor de niet-stemgerechtigde leden: 

- Librecht Dina, externe deskundige consultant kinderopvang vzw Komma 

- De Vos Krista, afgevaardigde Kind en Gezin 

- Van den Dorpe Isabelle, schepen bevoegd voor kinderopvang 

- Fonteyne Kurt, schepen BCSD 

- Van Der Straeten Nicole, gemeenteraadslid/OCMW-raadslid N-VA 

- Baert Leen, gemeenteraadslid/OCMW-raadslid CD&V 

- Desloovere Koen, voorzitter gemeenteraad Open-VLD 

- De Wulf Nico, gemeenteraadslid/OCMW-raadslid sp.a/Onafhankelijk 

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 
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Art.1. De Loof Nikie, voorgedragen door kinderopvang Felies wordt aangeduid als lid van het 
Lokaal Overleg Kinderopvang.  

Art.2. Van Merhaeghe Tonia en Houfflijn Nathalie, voorgedragen door kinderopvang vzw Knipoog 
worden aangeduid als leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang.  

Art.3. Vansteenbrugge Alain en De Paemelaere Kathy, voorgedragen door kinderopvang Reddie 
Teddie ‘t Elfenhuisje worden aangeduid als leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang.  

Art.4. Douterloigne Thijs, voorgedragen door basisschool ‘t Hinkelpad wordt aangeduid als lid van 
het Lokaal Overleg Kinderopvang.  

Art.5. De Waele Johan, voorgedragen door basisschool De Kouter wordt aangeduid als lid van het 
Lokaal Overleg Kinderopvang.  

Art.6. Lambert Tineke, voorgedragen door kinderopvang Reddie Teddie wordt aangeduid als lid 
van het Lokaal Overleg Kinderopvang.  

Art.7. De Reycke Greet, voorgedragen door zelfstandige kinderopvang ‘t Dolfijntje wordt 
aangeduid als lid van het Lokaal Overleg Kinderopvang.  

Art.8. Ghistelinck Evelien, voorgedragen door oudercomité basisschool De Sterrenboom wordt 
aangeduid als lid van het Lokaal Overleg Kinderopvang.  

Art.9. Vangansbeke Leentje, voorgedragen door ouderraad basisschool De Kouter wordt 
aangeduid als lid van het Lokaal Overleg Kinderopvang.  

Art.10.Verkinderen Dominiek, voorgedragen als voorzitter en ouder wordt aangeduid als lid van 
het Lokaal Overleg Kinderopvang.  

Art.11. Librecht Dina, voorgedragen als externe deskundige wordt aangeduid als lid van het Lokaal 
Overleg Kinderopvang.  

Art.12.De Vos Krista, voorgedragen door Kind en Gezin wordt aangeduid als lid van het Lokaal 
Overleg Kinderopvang.  

Art.13.Van den Dorpe Isabelle, voorgedragen als schepen bevoegd voor kinderopvang wordt 
aangeduid als lid van het Lokaal Overleg Kinderopvang.  

Art.14.Fonteyne Kurt, voorgedragen als schepen bevoegd voor BCSD wordt aangeduid als lid van 
het Lokaal Overleg Kinderopvang.  

Art.15.Van Der Straeten Nicole, voorgedragen door N-VA wordt aangeduid als lid van het Lokaal 
Overleg Kinderopvang.  

Art.16. Baert Leen, voorgedragen door CD&V wordt aangeduid als lid van het Lokaal Overleg 
Kinderopvang.  

Art.17. Desloovere Koen, voorgedragen door Open VLD wordt aangeduid als lid van het Lokaal 
Overleg Kinderopvang. 

Art.18.De Wulf Nico, voorgedragen door sp.a/Onafhankelijk wordt aangeduid als lid van het Lokaal 
Overleg Kinderopvang.  

Art.19.De gemeenteraad bevestigt de erkenning van het Lokaal Overleg Kinderopvang als 
adviesraad.  

Art.20.Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het Lokaal Overleg Kinderopvang. 
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3. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder op de artikelen 
302 en 303 betreffende de organisatie bij reglement van een systeem van klachtenbehandeling; 

Overwegende dat het systeem van klachtenbehandeling georganiseerd is op ambtelijk 
niveau en maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben; 

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018, inzonderheid op titel II hoofdstuk 5 
houdende de minimale voorwaarden en termijnen omtrent klachtenbehandeling (art. II.74 – II.88); 

Gelet op het ontwerp van reglement van klachtenbehandeling opgesteld door de dienst 
communicatie dat aan alle raadsleden werd bezorgd en waarin de voorwaarden opgenomen zijn 
waaraan een klacht moet voldoen om ontvankelijk te zijn; 

BESLUIT: met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V, Sp.a/Onafhankelijk) bij 1 onthouding 
(Onafhankelijk)  

Het reglement voor klachtenbehandeling wordt goedgekeurd als volgt: 

Artikel 1: Definitie 

Een klacht is een manifeste uiting van ontevredenheid over een door de lokale overheid al dan niet 
verrichte handeling of prestatie. 

Let wel: het gaat hierbij om de administratieve werking van de lokale overheid. Klachten over het 
beleid vallen hier niet onder, deze moeten op politiek niveau worden behandeld. 

Artikel 2: Ontvankelijkheid 

§ 1  Een klacht is ontvankelijk wanneer: 

1. De contactgegevens van de klachtindiener gekend zijn (naam en adres). 

2. De feiten waarop de klacht betrekking heeft, duidelijk omschreven zijn. 

3. De klachtindiener een rechtstreeks en persoonlijk belang heeft bij de behandeling van de 
klacht. 

4. De klacht schriftelijk of elektronisch bij een medewerker of dienst binnen gekomen is en 
geregistreerd is. Dit kan: 

o per brief naar Waregemseweg 35 – Wortegem-Petegem, 

o via e-mail naar gemeente@wortegem-petegem.be, 

o via het online contactformulier op www.wortegem-petegem.be/contactformulier. 

5. De klacht betrekking heeft op handelingen of gedragingen van de diensten van het lokaal 
bestuur Wortegem-Petegem. 

6. Een vraag tot dienstverlening of een eerste spontane melding van een probleem vallen 
hier niet onder. 

§ 2 Een klacht is niet ontvankelijk wanneer: 

1. De klacht reeds behandeld werd. 

2. De klacht betrekking heeft op feiten die langer dan 1 jaar voor de indiening van de klacht 
plaatsvonden. 
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3. De klacht over de regelgeving gaat. 

4. De klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid, beleidsvoornemens of beleidsverklaringen 
gaat. 

5. De klacht over feiten of handelingen gaat waarvoor een georganiseerde administratieve 
beroepsmogelijkheid voorzien is. 

6. De klacht over feiten of handelingen gaat waarover een rechtszaak loopt. 

7. De klacht kennelijk (duidelijk, goed waarneembaar) ongegrond is. 

8. De klager geen belang kan aantonen. 

9. De klacht betrekking heeft op feiten of handelingen waarvoor het gemeentebestuur niet 
bevoegd is. 

Artikel 3: Behandeling 

De indiener van de klacht krijgt binnen de 10 dagen een ontvangstbevestiging met melding van 
wie de klacht verder zal onderzoeken. De gemeente handelt de klacht af binnen 45 werkdagen 
(deze termijn kan verlengd worden mits motivatie) na ontvangst van de klacht. 

Als er elders een klacht of beroep kan worden ingediend, dan wordt dit vermeld. 

De indiener ontvangt een antwoord per brief en/of e-mail, of wordt uitgenodigd voor een gesprek. 

Persoonsgegevens worden verwerkt conform de privacywetgeving. Zie ook www.wortegem-
petegem.be/privacyverklaring.  

Artikel 4: Rapportering 

Jaarlijks wordt over de behandelde klachten gerapporteerd aan het College van burgemeester en 
schepenen en de gemeenteraad. 

Artikel 5: Inwerkingtreding 

Deze klachtenprocedure treedt in werking vanaf 1 oktober 2019. 

Artikel 6: Evaluatie 

Dit reglement wordt geëvalueerd na één jaar werking. 

4. a. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de artikelen 41 tot 44 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en de werking van de erkende erediensten; 

Gelet op de overlegvergaderingen van 8 november 2018, 4 april 2019, 2 mei 2019 en 20 juni 
2019 met het centraal kerkbestuur; 

Overwegend dat de afzonderlijke kerkbesturen eveneens deelgenomen hebben aan 
bovenvermelde vergaderingen; 

Gelet op de afsprakennota van 16 juli 2019; 
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Overwegend dat het centraal kerkbestuur en de afzonderlijke kerkbesturen de 
meerjarenplannen 2020-2025 voor voorafgaand advies besproken hebben met het 
gemeentebestuur op 4 april 2019, 2 mei 2019 en 20 juni 2019; 

Dat de kerkbesturen de nodige aanpassingen aangebracht hebben; 

Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 
- door de kerkraad O.-L.-Vrouw Wortegem op 9 juli 2019; 
- door de kerkraad Sint-Amandus Ooike op 21 mei 2019; 
- door de kerkraad Sint-Martinus Petegem op 15 juli 2019; 
- door de kerkraad Sint-Maurus Elsegem op 5 juni 2019; 
- door de kerkraad Sint-Pietersstoel Moregem op 24 juni 2019; 

Overwegend dat elk kerkbestuur het meerjarenplan 2020-2025 heeft ingediend bij het 
centraal kerkbestuur; 

Dat het centraal kerkbestuur de meerjarenplannen op 29 juli 2019 heeft overgemaakt aan 
het bisdom en aan de provincie; 

Overwegend dat het centraal kerkbestuur het meerjarenplan 2020-2025 van elk kerkbestuur 
overgemaakt heeft aan de gemeente op 29 juli 2019; 

Overwegend dat nog geen enkel advies van de bisschop werd ontvangen; 

Gelet op de coördinatie van de meerjarenplannen 2020-2025, die als bijlage bij dit besluit is 
gevoegd; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

Gelet op de vigerende wetgeving; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 

BESLUIT: met 16 stemmen vóór (Open VLD, N-VA, CD&V en sp.a/onafhankelijk)  bij 1 onthou-
 ding (Onafhankelijk). 

Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkbesturen O.-L.-
Vrouw Wortegem, Sint-Amandus Ooike, Sint-Martinus Petegem, Sint-Maurus Elsegem en 
Sint-Pietersstoel Moregem. 

Art. 2. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het bisdom, het centraal kerkbestuur, alle 
respectievelijke kerkbesturen en de gemeentelijke financiële dienst. 

Art. 3. 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. b. 

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; 
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Overwegend dat elk kerkbestuur het budget 2020 heeft ingediend bij het centraal 
kerkbestuur; 

Dat het centraal kerkbestuur het budget 2020 van elk kerkbestuur overgemaakt heeft aan 
het gemeentebestuur op 29 juli 2019; 

Overwegend dat nog geen enkel advies werd ontvangen van het erkend representatief 
orgaan; 

Dat de meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken goedgekeurd werden in huidige 
zitting van de gemeenteraad van 26 september 2019; 

Gelet op de coördinatie van het budget 2020, opgemaakt door het centraal kerkbestuur; 

Gelet op de door de gemeente opgemaakte coördinatie van het budget 2020, die als bijlage 
bij dit besluit is gevoegd; 

Overwegend dat de gemeentelijke exploitatietoelage 2020 voor alle kerkbesturen gelijk is 
aan de voorzieningen in het meerjarenplan 2020-2025; 

Gelet op het budget 2020 van de kerkfabriek: 

A. O.-L.-Vrouw Wortegem waarbij :  
- de toelage in het exploitatiebudget 0,00 euro bedraagt en in het MJP een voorziening van 
 0,00 euro ingeschreven werd;  
- de toelage in het investeringsbudget 16.000,00 euro bedraagt en gelijk is aan de in het MJP 
 ingeschreven voorziening van 16.000,00 euro voor het optimaliseren van de toegankelijk-
 heid, bereikbaarheid en veiligheid van de kerktoren, het verwijderen van niet genormeerde 
 ladderhaken en het aanbrengen van genormeerde ladderhaken en het grondig nazicht en 
 vakkundig herschilderen van de klokkestoel;  

B. Sint-Amandus Ooike waarbij :  
- de toelage in het exploitatiebudget 0,00 euro bedraagt en in het MJP een voorziening van 
 0,00 euro ingeschreven werd; 

- de toelage in het investeringsbudget 20.000,00 euro bedraagt en gelijk is aan de in het MJP 
 ingeschreven voorziening van 20.000,00 euro voor het vernieuwen van de dakgoten van en 
 het herstellen van de lambrisering in de kerk;  

C. Sint-Martinus Petegem waarbij :  
- de toelage in het exploitatiebudget 28.726,19 euro bedraagt en in het MJP een voorziening 
 van 28.726,19 euro ingeschreven werd;  
- de toelage in het investeringsbudget 25.000,00 euro bedraagt en gelijk is aan de in het MJP 
 ingeschreven voorziening van 25.000,00 euro voor het uitvoeren van duurzame herstel-
 lingswerken aan de doopkapel in de kerk;  

D. Sint-Maurus Elsegem waarbij :  
- de toelage in het exploitatiebudget 11.733,27 euro bedraagt en in het MJP een voorziening 
 van 11.733,27 euro ingeschreven werd;  
- de toelage in het investeringsbudget 23.000,00 euro bedraagt en gelijk is aan de in het MJP 
 ingeschreven voorziening van 23.000,00 euro voor het uitvoeren van noodzakelijke werken 
 aan de kerk (onderhoudsdossier);  

E. Sint-Pietersstoel Moregem waarbij :  
- de toelage in het exploitatiebudget 4.066,00 euro bedraagt en in het MJP een voorziening 
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 van 4.066,00 euro ingeschreven werd;  
- de toelage in het investeringsbudget 10.000,00 euro bedraagt en gelijk is aan de in het MJP 
 ingeschreven voorziening van 10.000,00 euro voor het uitvoeren van dringende werken aan 
 de sacristie (onderhoudsdossier); 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

Gelet op de vigerende wetgeving; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 

BESLUIT: 

Art. 1. Neemt akte van het budget 2020 van de kerkbesturen O.-L.-Vrouw Wortegem, Sint-
Amandus Ooike, Sint-Martinus Petegem, Sint-Maurus Elsegem en Sint-Pietersstoel 
Moregem. 

Art. 2. Van het door het gemeentebestuur opgemaakte gecoördineerd budget 2020 wordt akte 
genomen voor wat alle kerkbesturen betreft. 

Art. 3. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het bisdom, het centraal kerkbestuur, alle 
kerkbesturen, het stadsbestuur Oudenaarde en de gemeentelijke financiële dienst. 

Art. 4. Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse 
regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het 
bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke 
overheid. 

5. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

Overwegende dat : 

- een recente wetswijziging van de wet op het politieambt het gebruik van camera’s door 
politiediensten regelt en bepaalt dat een politiedienst camera’s (zichtbare camera’s) kan 
plaatsen en gebruiken of op een zichtbare wijze gebruik kan maken van camera’s geplaatst 
door derden op het grondgebied dat onder zijn bevoegdheid valt (met name camera’s 
waarvan de politie niet zelf de verantwoordelijke is voor de verwerking ervan), na 
voorafgaandelijke principiële toestemming van de gemeenteraad, wanneer het om een 
politiezone gaat; 

- door de Korpschef een aanvraag werd ingediend tot het verkrijgen van de principiële 
toestemming voor cameragebruik door de politiezone Vlaamse Ardennen waarbij een 
conceptnota wordt voorgelegd aan de gemeenteraad die een totaalbeeld biedt van de wijze 
waarop de politiezone een technisch hulpmiddel als camera’s wenst in te zetten; 

- de conceptnota alle verschillende cameratoepassingen bevat die de politiezone Vlaamse 
Ardennen overweegt en deze allen behoren tot de categorie van zichtbare camera’s (met 
uitzondering van de bodycam), die zullen ingezet worden in niet besloten plaatsen; 

- de nota een overzicht biedt van alle aanwezige en toekomstige camerasystemen overheen het 
grondgebied van de politiezone, met name de inzet van een vast cameranetwerk met 
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bewakingscamera’s in Oudenaarde en de volgende cameratoepassingen in alle gemeenten van 
de politiezone : 

- ANPR-schild 

- bodycams 

- overlast- en evenementencamera’s 

- mobiele ANPR; 

- vrachtwagensluis; 

- de verschillende camera-applicaties een technisch hulpmiddel betreffen dat de politie moet 
ondersteunen in het uitvoeren van hun kernopdrachten zoals omschreven in de wet op het 
politieambt; 

- de verschillende cameratoepassingen een meerwaarde betekenen om informatiegestuurd en 
doelgericht te kunnen werken; 

- er een PIA (protection impact assessment - risicoanalyse bescherming persoonlijke 
levenssfeer) werd uitgevoerd die de inzet van de voorgestelde cameratoepassingen 
beoordeelt als een gemiddeld laag risico; 

- de bevolking in kennis wordt gesteld van het gebruik van cameratoepassingen in de 
politiezone door het plaatsen van de noodzakelijke pictogrammen op de belangrijkste 
invalswegen van de gemeente; 

- er een wettelijke basis is voor het gebruik van cameratoepassingen in de politiezone en de 
proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginselen worden gerespecteerd; 

- positief advies werd verstrekt door de korpschef omtrent het voorliggend voorstel van 
cameragebruik in de politiezone Vlaamse Ardennen. 

Gelet op : 

- de wet op het politieambt van 5 augustus 1992 en alle latere wijzigingen, in het bijzonder de 
artikelen 25/3 en 25/4; 

- de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 2 oktober 2017; 

- de algemene verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018; 

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

- de brief dd. 17 juni 2019 van de Korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen betreffende 
de aanvraag om principiële toestemming van de gemeenteraad voor het cameragebruik in de 
politiezone Vlaamse Ardennen, omvattende de concrete aanvraag voor het verkrijgen van de 
principiële toestemming, en de bijlagen A tot en met C omvattende : mindmap politioneel 
cameragebruik, de exacte locaties van het vast cameranetwerk te Oudenaarde en de exacte 
locaties van het ANPR-netwerk in de gemeenten van de politiezone. 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;  

Na beraadslaging ;  

BESLUIT : met algemeenheid van stemmen.  
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Art. 1. De gemeenteraad neemt instemmend akte van de conceptnota betreffende alle 
aanwezige en toekomstige camerasystemen die worden of zullen worden ingezet op het 
grondgebied van de politiezone Vlaamse Ardennen. 

Art. 2. De gemeenteraad verleent de principiële toestemming aan de politiezone Vlaamse 
Ardennen tot het plaatsen en gebruiken van camera’s (zichtbare camera’s) 
overeenkomstig artikel 25/3 van de wet op het politieambt, of op zichtbare wijze gebruik 
maken van camera’s geplaatst door derden zoals bedoeld in artikel 25/1§ 2 (camera’s 
waarvan de politie niet zelf de verantwoordelijk is voor de verwerking), op het 
grondgebied dat onder zijn bevoegdheid valt. 

Art. 3. De gemeente zal overgaan tot het plaatsen van de noodzakelijke pictogrammen op de 
belangrijkste invalswegen van de gemeente. 

Art. 4. Een vooreensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de 
Korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen, Minderbroedersplein 1 te 9700 
Oudenaarde en aan de technische dienst van de gemeente Wortegem-Petegem. 

Art. 5. Van onderhavige beslissing wordt een beknopte omschrijving opgenomen in de lijst die in 
het kader van bestuurlijk toezicht en in het kader van de bekendmakingsverplichting via 
de webtoepassing van de gemeente wordt bekendgemaakt door de burgemeester. 

6 a. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid op de artikels 41 
tweede lid 8° en 10° a) en 56 § 3 5°; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;  

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheids-
opdrachten in de klassieke sectoren, en op de latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en op de latere wijzigingen; 

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Overwegende dat op 1 januari 2019 een aantal bepalingen van het decreet lokaal bestuur in 
voege traden; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 41 tweede lid 8° van het decreet lokaal bestuur, 
de gemeenteraad bevoegd is tot het vaststellen wat onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ moet 
worden verstaan; 

Overwegende dat dit een impact heeft op de bevoegdheidsverdeling bij het voeren van 
overheidsopdrachten, meer bepaald voor wat betreft het vaststellen van de plaatsingsprocedure 
en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten; 

Dat het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van 
overheidsopdrachten behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad, tenzij de opdracht past 
binnen het begrip ‘dagelijks bestuur’ waarvoor het college van burgemeester en schepenen 
bevoegd is; 
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Overwegende dat onder dagelijks bestuur wordt verstaan, de bevoegdheden waarvoor de 
gemeenteraad een delegatie geeft aan het college van burgemeester en schepenen om de 
dagelijkse werking van de gemeente vlot te laten verlopen; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om volgende verrichtingen als opdrachten van 
dagelijks bestuur te definiëren: 

- de opdrachten waarvoor de kredieten op het exploitatiebudget voorzien zijn voor zover zij  
vallen onder het toepassingsgebied van artikel 42 § 1 van de wet op de overheidsopdrachten 
van 17 juni 2016 (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking), in 
combinatie met artikel 90 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing 
van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (periodiek aanpasbare drempel van 144.000 
euro exclusief btw in 2019); 

-  de opdrachten waarvoor de kredieten op het investeringsbudget voorzien zijn voor zover het 
bedrag ervan niet hoger is dan 50.000 euro exclusief btw; 

- aanvullende werken, leveringen of diensten die niet voorzien werden bij de vaststelling van de 
voorwaarden van de overheidsopdracht, voor zover ze de aard van de oorspronkelijke opdracht 
niet wijzigen en voor zover de meeruitgave maximaal 15 procent bedraagt van het 
oorspronkelijk goedgekeurde bedrag van de raming; 

Gelet op het advies van het managementteam; 

BESLUIT:  met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De volgende verrichtingen worden gedefinieerd als opdrachten van dagelijks bestuur: 

- de opdrachten waarvoor de kredieten op het exploitatiebudget voorzien zijn voor zover 
zij vallen onder het toepassingsgebied van artikel 42 § 1 van de wet op de 
overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking), in combinatie met artikel 90 van het koninklijk besluit 
van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren (periodiek aanpasbare drempel van 144.000 euro exclusief btw in 2019); 

- de opdrachten waarvoor de kredieten op het investeringsbudget voorzien zijn voor 
zover het bedrag ervan niet hoger is dan 50.000 euro exclusief btw; 

- aanvullende werken, leveringen of diensten die niet voorzien werden bij de vaststelling 
van de voorwaarden van de overheidsopdracht, voor zover ze de aard van de 
oorspronkelijke opdracht niet wijzigen en voor zover de meeruitgave maximaal 15 
procent bedraagt van het oorspronkelijk goedgekeurde bedrag van de raming. 

Art. 2. Het college van burgemeester en schepenen houdt van de verrichtingen, zoals bedoeld in 
de artikelen 1 en 2 van dit besluit, een overzichtslijst bij. Deze overzichtslijst wordt door het 
college voor kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Art. 3. Dit besluit vervangt het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 en treedt 
onmiddellijk in werking. 

Art. 4. Onderhavig besluit wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 285 van het 
decreet lokaal bestuur. 

Art. 5. De toezichthoudende overheid wordt in kennis gesteld volgens de bepalingen van artikel 
330 van het decreet lokaal bestuur.  
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Art. 6. Een afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, 
de leden van het managementteam en de gemeentelijke diensten. 

6. b. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid op de artikels 41 
tweede lid 18°, 177 eerste lid 1°, 266 en 267; 

Gelet op artikel 99 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en op de latere wijzigingen; 

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Overwegende dat de voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een 
uitgaande nettokasstroom onderworpen zijn aan een voorafgaand visum, voordat enige 
verbintenis kan worden aangegaan; 

Overwegende dat de financieel directeur de wettigheid en regelmatigheid van die 
voorgenomen verbintenissen onderzoekt in het kader van haar opdracht vermeld in artikel 177 
eerste lid 1° van het decreet lokaal bestuur; 

Dat de financieel directeur visum verleent, als uit dat onderzoek de wettigheid en 
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt; 

Dat de financieel directeur voorwaarden kan koppelen aan het visum; 

Overwegende dat de financieel directeur de weigering van visum of de koppeling van 
voorwaarden eraan dient te motiveren; 

Overwegende dat de gemeenteraad, na advies van de financieel directeur, de nadere 
voorwaarden bepaalt waaronder de financieel directeur de controle op de wettigheid en 
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen uitoefent; 

Overwegende dat de gemeenteraad, binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse 
Regering en na advies van de financieel directeur, bepaalde categorieën van verrichtingen kan 
uitsluiten van visumverplichting; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om voor volgende verrichtingen de visumverplichting 
te laten gelden: 

-  de aanstelling van statutaire personeelsleden; 

-  de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur; 

-  de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer; 

-  de verbintenissen die een impact hebben op het investeringsbudget ongeacht het bedrag; 

-  de verbintenissen die een impact hebben op het exploitatiebudget en waarvan het bedrag 
hoger is dan 8.500 euro; 

-  de investeringssubsidies ongeacht het bedrag. 
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Overwegende dat de volledige looptijd van de voorgenomen verbintenis daarbij in 
rekenschap genomen wordt en dat, ingeval van verbintenissen van onbepaalde duur, een looptijd 
van drie jaar in rekeningschap genomen wordt; 

Gelet op het advies van het managementteam; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De volgende verrichtingen zijn onderworpen aan de visumverplichting: 

-  de aanstelling van statutaire personeelsleden; 

-  de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur; 

-  de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer; 

-  de verbintenissen die een impact hebben op het investeringsbudget ongeacht het 
bedrag; 

-  de verbintenissen die een impact hebben op het exploitatiebudget en waarvan het 
bedrag hoger is dan 8.500 euro; 

-  de investeringssubsidies, ongeacht het bedrag. 

Art. 2. De volledige looptijd van de voorgenomen verbintenis wordt daarbij in rekenschap 
genomen en, ingeval van verbintenissen van onbepaalde duur, wordt een looptijd van drie 
jaar in rekenschap genomen. 

Art. 3. Dit besluit vervangt het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 en treedt 
onmiddellijk in werking. 

Art. 4. Onderhavig besluit wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 285 van het 
decreet lokaal bestuur. 

Art. 5. De toezichthoudende overheid wordt in kennis gesteld volgens de bepalingen van artikel 
330 van het decreet lokaal bestuur.  

Art. 6. Een afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, 
de leden van het managementteam en de gemeentelijke diensten. 

7.  

De Gemeenteraad, 

De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderend, op geldige wijze samengesteld om te 
kunnen beslissen; 

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

Gelet op het feit dat de gemeente Wortegem-Petegem vennoot is van de coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met maatschappelijke zetel te Koning Albert 
II-laan 37, 1030 Schaarbeek en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR 
Brussel, Nederlandstalige afdeling) 0680.832.904 (de “Vennootschap”); 

Gelet op artikel 13, §1 van de statuten van de Vennootschap dat bepaalt dat de vennoten elk 
voor hun deel de verbintenis aangaan de leningen te waarborgen die de Vennootschap heeft 
aangegaan met het oog op de verwerving voor hun rekening van Strategische Participaties (zoals 
gedefinieerd in de statuten van de Vennootschap) en voor het financieren van de ondernemingen 
waarop deze Strategische Participaties betrekking hebben; 
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Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 13, §2 en §3 de vennoten van de Vennootschap 
de verbintenis zijn aangegaan de lasten (interesten en aflossingen) waartoe de Vennootschap zich 
heeft verbonden in het kader van de verwerving van de Strategische Participaties, en de eventuele 
tekorten tussen de lasten en beheerskosten gedragen door de Vennootschap voor de verwerving 
van Strategische Participaties enerzijds en inkomsten uit die Strategische Participaties anderzijds, 
te zullen dekken; 

Gelet op het feit dat de Vennootschap in het verleden financieringen is aangegaan (of heeft 
overgenomen als rechtsopvolger van de Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, 
Finilek en Finiwo) en in de toekomst zal aangaan, al dan niet met tussenkomst van een financiële 
instelling (hierna de “Arranger”); 

Gelet op het feit dat de Vennootschap voornemens is een thesauriebewijzenprogramma op 
te zetten teneinde de verwerving van Strategische Participaties voor rekening van haar vennoten 
te financieren en dit met als Arranger Belfius Bank NV, met maatschappelijke zetel te Karel 
Rogierplein 11, 1210 Brussel en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder 
nummer (RPR Brussel, Franstalige afdeling) 0403.201.185 (het “Programma”); 

Gelet op het feit dat de gemeente Wortegem-Petegem voor de goede orde en voor zoveel 
als nodig de werking van artikel 13 van de statuten van de Vennootschap wenst te erkennen en om 
die reden de waarborg zoals daarin voorzien met betrekking tot de huidige en toekomstige 
financieringen uitdrukkelijk wenst te bevestigen; 

Gelet op het feit dat de waarborg de toegang van de Vennootschap tot de financiële 
markten vergroot, hetgeen mede in het belang van de gemeente Wortegem-Petegem is, omdat 
dit de financierbaarheid van de Strategische Participaties die de Vennootschap houdt voor 
rekening van de gemeente Wortegem-Petegem, en het rendement van de gemeente Wortegem-
Petegem hierop, vergroot; 

BESLUIT:  met algemeenheid van stemmen. 

Art. 1.  Zich als vennoot van de Vennootschap onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg te stellen 
ten aanzien van (hierna de “Borgstelling”; de begunstigde(n) van deze financiering(en) 
hierna de “Begunstigde(n)”):  

(a) alle schulden (zowel huidig als toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, als primaire 
schuldenaar of niet) in hoofdsom die de Vennootschap of één van haar 
rechtsvoorgangers is aangegaan en zal aangaan op verzoek van de gemeente 
Wortegem-Petegem (inclusief, doch zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid 
van de borg, dat deel van het Programma aangegaan op verzoek van de gemeente 
Wortegem-Petegem en alle (bank)garanties die de Vennootschap heeft afgegeven 
op verzoek van enige financier, in het kader van de verwerving van die (en dat 
gedeelte van de) Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening 
aanhoudt, met inbegrip van herfinancieringen van bestaande financieringen of 
nieuwe leningen voor (dat gedeelte van de) bestaande Strategische Participaties die 
de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, evenals alle interesten (met inbegrip 
van de verwijlinteresten), wederbeleggingsvergoedingen, vorderingen voor 
vergoedingen verschuldigd aan een financier of een (zekerheids)agent die optreedt 
namens de financier(s), schadevergoedingen en alle andere kosten en bijhorigheden 
die daaruit voortvloeien (de “Financieringen”); 

(b) in het bijzonder en zonder te willen afwijken van hetgeen bepaald onder (a), de 
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verplichting tot vrijwaring en schadeloosstelling van de Arranger (in elke 
hoedanigheid die het opneemt in het kader van het Programma) voor alle verliezen, 
aansprakelijkheidsvorderingen, kosten, ingestelde eisen, schade, rechtsvorderingen, 
verzoeken of uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle redelijke kosten, 
lasten en uitgaven voor onderzoek en verdediging, juridische kosten en uitgaven) 
die de Arranger onder enige hoedanigheid in het kader van het Programma zou 
kunnen lijden of maken ten gevolge van of in verband met of op basis van de 
uitoefening van diens volmachten en plichten overeenkomstig de documentatie met 
betrekking tot het Programma en dit in het kader van de verwerving van die (en dat 
gedeelte van de) Strategische Participaties aangegaan op verzoek en voor rekening 
van de gemeente Wortegem-Petegem (de “Schadeloosstellingsverbintenis”). 

Art. 2. De verbintenissen onder de Borgstelling, naar verzoek van de Begunstigde(n) volledig of 
gedeeltelijk, in één keer of in verschillende keren, te voldoen binnen de vijftien werkdagen 
na het verzenden van een aangetekende brief waarin de Begunstigde(n) middels de nodige 
stavingsstukken aantoont dat: 

(a) de Vennootschap in gebreke is gebleven om binnen 30 Werkdagen na hiertoe 
aangemaand te zijn door de Begunstigde een betaling of enige andere verbintenis 
onder of in verband met één van de Financieringen of de 
Schadeloosstellingsverbintenis uit te voeren; of 

(b) er zich een geval van vervroegde opeisbaarheid heeft voorgedaan onder één van de 
overeenkomsten die tussen de Vennootschap en de Begunstigde is aangegaan en 
onder de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis valt; of 

(c) (i) enige rechterlijke uitspraak werd genomen of enige wettelijke procedure 
hangende is die tot gevolg heeft of tot gevolg kan hebben dat er een staking van 
betaling door de Vennootschap is, of (ii) een procedure werd gestart die de 
Vennootschap bescherming kan verlenen tegen haar schuldeisers (met inbegrip van 
collectieve schuldenregeling, uitstel van betaling of gerechtelijke reorganisatie), of 
(iii) een (gerechtelijke) ontbinding, de vereffening, of enige andere gelijkaardige 
procedure met betrekking tot de Schuldenaar is opgestart, of (iv) er sprake is van 
enig ander geval van samenloop in hoofde van de Begunstigde. 

Art. 3. De Borgstelling aan te gaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend gedeelte 
en dat deze geen intuitu personae karakter heeft naar de Begunstigde(n) toe; 

Art. 4. Te erkennen dat de Borgstelling een voortdurende zekerheid is, die geen afbreuk zal 
ondervinden van of aangetast zal worden door elke andere zekerheid, elk ander 
rechtsmiddel of door overdracht (met inbegrip van fusie, splitsing of enige andere 
overdracht onder algemene titel) van een Financiering, de Schadeloosstellingsverbintenis 
of de Borgstelling, niet vervallen zal zijn door eender welke tussentijdse betaling of 
vergoeding van eender welk deel van de Financieringen of de 
Schadeloosstellingsverbintenis, of door enige vereffening van rekeningen en dat zij zal 
blijven bestaan voor het volledige bedrag van de Financieringen of de 
Schadeloosstellingsverbintenis, ongeacht een eventuele verkoop van een Strategische 
Participatie of waardeschommeling; 

Art. 5.  Kennis te nemen van het Information Memorandum van het Programma en dit zonder 
voorbehoud te aanvaarden; 
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Art. 6. Zich niet te zullen beroepen op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen 
zichzelf en de Vennootschap en/of enige Begunstigde, noch op om het even welke 
beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van deze Borgstelling niet uit te voeren, 
noch zal zij zich beroepen op enig recht van regres, schuldvergelijking of subrogatie ten 
opzichte van eender welke partij met inbegrip van de Vennootschap en de Begunstigde zo 
lang de gemeente Wortegem-Petegem vennoot is van de Vennootschap; 

Art. 7. Aan de Begunstigde of de Arranger het recht toe te staan om aan de Vennootschap alle 
uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Begunstigden en de Arranger geschikt 
achten; 

Art. 8. Uitdrukkelijk te verklaren dat de Borgstelling op geen enkele manier zal worden benadeeld 
of aangetast door enig verloop van tijd of afstand van recht, toegestaan door, of een 
schikking met, een Begunstigde of enige andere persoon, door een vernieuwing, wijziging 
(hoe fundamenteel ook) van of bijvoegsel aan een Financiering of de 
Schadeloosstellingsverbintenis, de statuten van de Vennootschap of enig ander document, 
door het nemen, de verandering, de hernieuwing of de vrijgave van of de weigering of het 
nalaten van het uitvoeren of afdwingen van eender welk recht, rechtsmiddel of zekerheid 
met betrekking tot de Borgstelling of door iets te doen of niet te doen, dat in afwezigheid 
van deze bepaling de Borgstelling zou kunnen vrijgeven; 

Art. 9. De Begunstigde(n) en de Arranger uitdrukkelijk te ontslagen van de verplichting de 
gemeente Wortegem-Petegem kennis te geven van enige wijziging aan enige Financiering 
of Schadeloosstellingsverbintenis; 

Art. 10. Voor zover van toepassing en zo ruim als toegelaten onder het toepasselijk recht, 
uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud afstand te doen van alle verweermiddelen, 
excepties en voorrechten met inbegrip van, doch niet uitsluitend, het voordeel van de 
artikelen 1253 (vrije toerekening van betaling door de schuldenaar), 1285 en 1287 
(kwijtschelding van een schuldenaar), 2021 en 2022 (voorrecht van uitwinning), 2028 en 
2029 (regres borgsteller), 2032 (proactief verhaalsrecht) en 2037, 2038 en 2039 
(tenietgaan van de borgstelling) van het Belgisch Burgerlijk Wetboek; 

Art. 11. Volmacht te verlenen aan de Vennootschap, en haar secretaris, om alle handelingen te 
stellen (met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle aangiftes, 
kennisgevingen, registraties en informatiememoranda) die op dit ogenblik of in de 
toekomst nodig of nuttig zouden kunnen zijn voor de creatie, de tegenstelbaarheid, het 
behoud of de uitwinning van de Borgstelling. 

8. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 september 2017 houdende goedkeuring van het 
verkoopdossier “Verkoopdossier Petegemplein nr. 5: verkoop van de ondergrond onder lastvoor-
waarden”, dat een aantal stedenbouwkundige lastvoorwaarden bevat; 

Overwegend dat de biedingen voor bedoeld verkoopdossier werden verwacht tegen uiterlijk 
30 november 2017 om 15.00 uur; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 maart 2018 
waarbij 
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 het gemotiveerd rangschikkingsverslag van de beoordelingscommissie van 5 maart 2018 tot 
het rangschikken van de biedingen en het aanwijzen van de voorkeursbieder met wie verder 
wordt onderhandeld met het oog op de verkoop van de eigendom Petegemplein nr. 5, volledig 
onderschreven wordt; 

 Grondjuweel (& Durabrik Holding), Landegemstraat 10 te 9031 Gent (Drongen), aangewezen 
wordt als voorkeursbieder met wie verder wordt onderhandeld; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 juni 2018 
houdende  

 volledige onderschrijving van het protocol van onderhandelingen van 11 juni 2018 en 
aanvaarding van het onderhandeld voorstel van 4 juni 2018 als definitief bod; 

 goedkeuring van het ontwerp van verkoopbelofte; 

 definitieve toewijzing van de opdracht voor de verkoop van de eigendom Petegemplein nr. 5 
aan Grondjuweel; 

Gelet op de op 20 juni 2018 ondertekende verkoopbelofte tussen de gemeente Wortegem-
Petegem en de nv Het Grondjuweel; 

Gelet op het door landmeter-expert Ann-Sophie Santens op 24 augustus 2015 opgemaakte 
proces-verbaal van opmeting; 

Gelet op het ontwerp van de akte van verkoop voor de eigendom Petegemplein nr. 5, 
opgemaakt door meester Marleen Vandewalle, notaris te Wortegem-Petegem; 

Overwegend dat 

 de doorgang naar het Petegemplein en de publieke doorwaadbaarheid van het terrein via de 
groen- en parkzone als erfdienstbaarheid van openbaar nut in de authentieke akte zullen 
worden opgenomen en minstens een breedte dienen te hebben die de toegankelijkheid voor 
personen met een beperkte mobiliteit waarborgt; 

 de koper er zich toe verbindt om op het gelijkvloers 6 meergezinswoningen effectief te zullen 
uitrusten voor levenslang wonen en de overige units, afhankelijk van de vraag van de 
geïnteresseerden, eveneens daartoe uit te rusten; 

Overwegend dat de verkoop budgettair is geregeld in het meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Na bespreking in de raad; 

BESLUIT: met 11 stemmen vóór (Open VLD) bij 5 stemmen tegen (N-VA, sp.a/onafhankelijk en 
 Onafhankelijk) en 1 onthouding (CD&V). 

Art. 1. Er wordt overgegaan tot goedkeuring van het door notaris Marleen Vandewalle opge-
maakte ontwerp van de akte van verkoop tussen de gemeente Wortegem-Petegem en de 
nv Het Grondjuweel, Landegemstraat 10 te 9031 Gent (Drongen), tot verkoop aan de nv 
Het Grondjuweel van het woonhuis met aanhorigheden en grond gelegen Petegemplein 
nr. 5, kadastraal gekend 2de afdeling, sectie B nr. 262C, met een oppervlakte van 64 a 34 ca, 
voor de prijs van 1.020.000,00 euro. 
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Art. 2. De doorgang naar het Petegemplein en de publieke doorwaadbaarheid van het terrein via 
de groen- en parkzone worden als erfdienstbaarheid van openbaar nut in de authentieke 
akte opgenomen en hebben minstens een breedte die de toegankelijkheid voor personen 
met een beperkte mobiliteit waarborgt. 

Art. 3. De koper verbindt er zich toe om op het gelijkvloers 6 meergezinswoningen effectief uit te 
uitrusten voor levenslang wonen en de overige units, afhankelijk van de vraag van de 
geïnteresseerden, eveneens daartoe uit te rusten. 

Art. 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van 
onderhavige beslissing. 

Art. 5. De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd tot het ondertekenen van 
de definitieve akte van verkoop. 

Art. 6. Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan het kantoor van notaris 
Marleen Vandewalle en aan de financieel directeur. 

9. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening; 

Gelet op het Rooilijndecreet van 8 mei 2009; 

Gelet op de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het pand Ooikeplein 15; Dat deze 
aanvraag o.a. het vervangen van de inkomtrap door een bordes inhoudt; 

Overwegende dat het perceel bebouwd is met een halfopen woning, een voormalig klooster, 
die ingeplant is tot op de rooilijn en toegankelijk is via vier treden die zich op het voetpad 
bevinden; Dat in een alternatief wordt voorzien voor de treden die toegang geven tot de 
historische inkom. De huidige trap voldoet immers niet meer als toegang tot het pand; Dat de 
nieuwe constructie is noodzakelijk om de duurzame leefbaarheid van het gebouw te waarborgen; 

Overwegende dat gezien de constructie getroffen is door een rooilijn valt deze aanvraag 
bijgevolg onder de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

Overwegende dat de nieuwe bordes een diepte van 1,45m en een breedte van 4,29m zou 
hebben (de bestaande trap heeft een diepte van 1,40m en een breedte van 1,30m); Dat tussen het 
bordes en het afgeschuinde deel van de boordsteen langs het voetpad een (doorgangs)breedte 
blijft van min. 1,50m; 

Overwegende dat de omgevingsambtenaar van mening is dat de noodzakelijke constructie 
om het historische gebouw toegankelijk te maken in de dorpskern, als functioneel inpasbaar kan 
bevonden worden als de voetgangers nog voldoende passage behouden op het huidige openbare 
voetpad. De aanvrager heeft op de plannen verduidelijkt dat weldegelijk een obstakelvrije 
loopweg van 1,5m wordt behouden zodat aan de verordening voor voetgangersverkeer wordt 
voldaan. De mobiliteitsimpact kan met dien verstande als aanvaardbaar worden bevonden; 
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Gelet op het voorstel om akkoord te gaan met een permanente inname van een stuk 
openbaar domein  van ongeveer 6,23 m² waarvoor een te registreren ‘bezettingsovereenkomst 
inname openbaar domein’ wordt opgemaakt waarin minimum volgende voorwaarden worden 
opgenomen: 

- te allen tijde moet een minimale obstakelvrije loopweg van min. 1,5m behouden blijven; 

- alle kosten voor de oprichting en het onderhoud van de constructie vallen volledig ten 
laste van de eigenaar; 

- alle kosten aan de constructie indien ten gevolge van het openbaar nut (later) werken 
moeten uitgevoerd worden in de buurt van de constructie (vb. eronder, ernaast, …) 
vallen volledig ten laste van de eigenaar. 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De gemeenteraad gaat akkoord met een permanente inname van een stuk openbaar 
domein van ongeveer 6,23 m² ter hoogte van het pand Ooikeplein 15, 9790 Wortegem-
Petegem waarvoor een te registreren ‘bezettingsovereenkomst inname openbaar domein’ 
wordt opgemaakt waarin minimum volgende voorwaarden worden opgenomen: 

- te allen tijde moet een minimale obstakelvrije loopweg van min. 1,5m behouden blijven; 

- alle kosten voor de oprichting en het onderhoud van de constructie vallen volledig ten 
laste van de eigenaar; 

- alle kosten aan de constructie indien ten gevolge van het openbaar nut (later) werken 
moeten uitgevoerd worden in de buurt van de constructie (vb. eronder, ernaast, …) 
vallen volledig ten laste van de eigenaar 

Art. 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de opmaak van een 
bezettingsovereenkomst inname openbaar domein zoals vermeld in art. 1 van dit besluit. 

Art. 3. Een afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving. 

10. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, in het bijzonder op artikel 134; 

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

Overwegend dat er door de uitzonderlijke hitte in de week van 22 juli 2019 en de 
aanhoudende droogte een groot risico op brand in de natuur bestond; 

Overwegend dat het Agentschap Natuur en Bos op 24 juli 2019 code oranje afkondigde voor 
alle bossen en natuurgebieden in Vlaanderen, wat staat voor hoog brandgevaar; 

Overwegend dat de waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen op 24 juli per 
politieverordening een verbod instelde op open vuur op het grondgebied Oost-Vlaanderen en een 
rookverbod invoerde in natuurgebieden, provinciale domeinen, recreatiegebieden, bossen en 
heiden (opgeheven op 29 juli 2019); 

Overwegend dat de burgemeester in navolging hiervan op 25 juli 2019 via een 
politieverordening een rookverbod instelde in domein de Ghellinck; dat dit conform artikel 134 van 
de nieuwe gemeentewet vanwege de hoogdringendheid buiten de gemeenteraad gebeurde; 
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Overwegend dat deze politieverordening opgeheven werd bij burgemeestersbesluit op 
30 juli 2019, gezien de veranderde weersomstandigheden, en bijgevolg niet meer bekrachtigd 
moet worden door de gemeenteraad maar enkel ter kennisgeving voorgelegd wordt; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: 

Enig artikel: Neemt akte van de verordening van de burgemeester van 25 juli 2019 waarmee een 
rookverbod opgelegd werd in gemeentelijk domein de Ghellinck, en van de opheffing 
van dat verbod door het besluit van de burgemeester van 30 juli 2019. 

11. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 1968; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

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

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

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

Gelet op het aanvullend politiereglement (gemeenteraad van 22 mei 2003) betreffende de 
invoering van de bebouwde kommen op het grondgebied Wortegem-Petegem, goedgekeurd bij 
ministerieel besluit op 1 augustus 2003; 

Overwegend dat in het aanvullend politiereglement van 22 mei 2003 de gewestweg N453 
(Kortrijkstraat) van kilometerpunt 3.1 tot 3.8 opgenomen werd in de bebouwde kom van de 
deelgemeente Petegem; dat de op dat moment algemeen geldende maximaal toegelaten snelheid 
van 70 km/u op de N453 behouden werd binnen de bebouwde kom; 

Overwegend dat het gemeentebestuur vaak door inwoners gevraagd wordt om de 
maximumsnelheid op de N453 (Kortrijkstraat) in de bebouwde kom te beperken tot 50 km/u, in 
functie van zwakke weggebruikers; 

Overwegend dat sinds het invoeren van de bebouwde kom het vrachtverkeer toegenomen 
is, wat de laatste jaren mogelijk ook te wijten is aan de tolheffing op de N8 tussen Kortrijk en 
Oudenaarde; dat dit een negatieve impact heeft op het verkeersveiligheidsgevoel van de 
omwonenden; 

Overwegend dat het Agentschap Wegen en Verkeer in 2003 gunstig advies verleende bij het 
instellen van de bebouwde kom met behoud van de maximaal toegelaten snelheid van 70 km/u 
omwille van de gespreide bebouwing, het wijds gabarit van de weg in een zone van 
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achteruitbouw, de afwezigheid van voetpaden, het gebrek aan aanliggende bebouwing in de wijk 
in opbouw (Molenkouter en Nedermolen) en omdat de aanliggende fietspaden gemarkeerd zijn; 

Overwegend dat sinds het invoeren van de bebouwde kom in 2003 de inzichten veranderd 
zijn en de aanwezigheid van een aanliggend fietspad beschouwd mag worden als een reden om de 
maximaal toegelaten snelheid van het gemotoriseerd verkeer te verlagen naar 50 km/u in plaats 
van te behouden op 70 km/u; 

Overwegend dat op 14 juni 2019 overleg gepleegd werd tussen de gemeente en het 
Agentschap Wegen en Verkeer, waarbij afgesproken werd dat de maximaal toegelaten snelheid 
van 70 km/u op de N453 in de bebouwde kom opgeheven kan worden waardoor de standaard 
maximaal toegelaten snelheid binnen bebouwde kommen van toepassing wordt; 

Overwegend dat het aanvullend reglement geheel van toepassing is op gewestwegen; 

Overwegend dat het aanvullend reglement maatregelen bevat over de gewestweg N453 
(Kortrijkstraat); 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met 16 stemmen voor (Open Vld, N-VA, CD&V, sp.a/onafhankelijk) en 1 stem tegen 
(onafhankelijk) 

Art.1. De bepaling in artikel 2 van het gemeentelijk aanvullend politiereglement van 22 mei 2003, 
onder ‘Kortrijkstraat – N453,’ betreffende de maximaal toegelaten snelheid van 70 km/u, 
wordt opgeheven. Hierdoor wordt artikel 11.1 van het ‘KB van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 
weg’ van toepassing in de bebouwde kom, dit is tussen kilometerpunten 3.1 en 3.8: 

het is verboden voor bestuurders om sneller te rijden dan 50 km/u tussen de 
verkeersborden F1b en F3b. 

Art.2. Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis 
voor de Verkeersveiligheid. 

12.  

De Gemeenteraad,  

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 1968; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

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

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; 
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Gelet op het aanvullend politiereglement (gemeenteraad van 22 mei 2003) betreffende de 
invoering van de bebouwde kommen op het grondgebied Wortegem-Petegem, goedgekeurd bij 
ministerieel besluit op 1 augustus 2003; 

Overwegend dat de maximaal toegelaten snelheid op de N453 buiten de bebouwde kom 
beperkt is tot 70 km/u; 

Overwegend dat de maximaal toegelaten snelheid op het wegdeel van Oudenaarde naar 
Avelgem ter hoogte van kilometerpunt 2.9 tot 3.1 best beperkt kan worden tot 50 km/u aangezien 
het fietspad daar overgaat van vrijliggend naar aanliggend; 

Overwegend dat de voorgestelde zone aan de bebouwde kom paalt; dat gelijktijdig met dit 
reglement aan de gemeenteraad een aanvullend politiereglement voorgelegd wordt om de 
snelheidsbeperking op de N453 in de bebouwde kom af te schaffen waardoor de maximaal 
toegelaten snelheid ook hier 50 km/u wordt; 

Overwegend dat de N453 tussen kilometerpunten 4.4 en 4.7 een gevaarlijke bocht maakt; 
dat de ongevallenstatistieken van de politiezone Vlaamse Ardennen aantonen dat deze bocht een 
ongevallengevoelig punt is (in de periode van 2006 tot en met 2016: 97 ongevallen waarvan 44 
met gewonden); 

Overwegend dat, om de kans op ongevallen tussen kilometerpunten 4.4 en 4.7 te verlagen, 
de maximaal toegelaten snelheid in beide richtingen hier best beperkt kan worden tot 50 km/u; 

Overwegend dat op 14 juni 2019 overleg gepleegd werd tussen de gemeente en het 
Agentschap Wegen en Verkeer, waarbij afgesproken werd dat deze snelheidsbeperkingen op de 
N453 ingevoerd kunnen worden; 

Overwegend dat schetsen van de gewenste situatie bij dit besluit gevoegd worden; 

Overwegend dat het aanvullend reglement geheel van toepassing is op gewestwegen; 

Overwegende dat het aanvullend reglement maatregelen bevat over de gewestweg N453 
(Kortrijkstraat); 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met 16 stemmen voor (Open Vld, N-VA, CD&V, sp.a/onafhankelijk) en 1 stem tegen 
(onafhankelijk) 

Art.1. Op de Kortrijkstraat van kilometerpunt 4.4 tot kilometerpunt 4.7 in beide richtingen geldt: 

het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur. 

Het begin en het einde van de opgelegde snelheidsbeperking worden aangeduid. 

Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden C43 (50 km/u) en C45 (50 km/u). 

Art.2. Op de Kortrijkstraat van kilometerpunt 2.9 tot kilometerpunt 3.1 in de richting van Avelgem 
geldt: 

het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur. 

Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord C43 (50 km/u). 

Art.3. Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis 
voor de Verkeersveiligheid. 

13. 
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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; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2019 houdende het principieel 
akkoord tot wijziging van buurtweg nr. 25 – Moregemplein (m.n. de verbreding vanaf de kruising 
met het Moregemplein 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) en 
houdende principiële goedkeuring van het ontwerp van rooilijnplan met betrekking tot het 
wijzigen van de betreffende buurtweg; 

Gelet op het onderzoek de commodo et incommodo dat gehouden werd van 26 juli 2019 tot 
30 augustus 2019 conform de voorschriften evenals de bekendmaking op de website, het Belgisch 
Staatsblad, de verwittiging van de eigenaars en de bekendmaking ter plaatse; 

Gelet op de stukken waaruit blijkt dat het openbaar onderzoek op de voorgeschreven wijze 
gehouden werd met inachtneming van de bepalingen van 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 het openbaar onderzoek, met name de aanplakking aan het gemeentehuis en aan het 
begin- en eindpunt van de weg, het bericht op de gemeentelijke website en in het Belgisch 
Staatsblad en de individuele verwittiging van de eigenaars van de percelen die palen aan de weg, 
geen aanleiding tot bezwaren heeft gegeven; 

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:  
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- 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;  
- 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 overgegaan tot het wijzigen van de voetweg nr. 25 ‘Moregemplein’ in de 
deelgemeente Moregem overeenkomstig het plan dat als bijlage aan deze beslissing is 
gehecht. 

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

Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van 
onderhavige beslissing 

Art. 4. Afschrift van dit besluit wordt met het volledige dossier overgemaakt aan de heer 
Gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen, voor goedkeuring door de Deputatie. 

14. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het feit dat op 26 november 2012 door het college van burgemeester en schepenen 
aan de nv Danilith-Delmulle een verkavelingsvergunning werd verleend voor gronden gelegen 
Processiestraat, kadastraal gekend 1ste afdeling, sectie A nr. 837b, nu 837d, mits het naleven van 
bepaalde verrichtingen; 

Overwegend dat op 20 mei 2014 door het college van burgemeester en schepenen een 
vergunning tot wijziging van bovenvermelde verkavelingsvergunning werd verleend aan de nv 
Delbomat voor het wijzigen van de rooilijn; 

Gelet op het feit dat op 26 november 2012 door het college van burgemeester en schepenen 
aan de heer Moerman Dirk en aan mevrouw Van Cauwenberghe Nicole een 
verkavelingsvergunning werd verleend voor gronden gelegen Processiestraat, kadastraal gekend 
1ste afdeling, sectie A nr. 838g, nu 838v, en nr. 838l, nu 838t, mits het naleven van bepaalde 
verrichtingen; 

Dat op 20 mei 2014 door het college van burgemeester en schepenen een vergunning tot 
wijziging van bovenvermelde verkavelingsvergunning werd verleend aan de heer Moerman Dirk 
en aan mevrouw Van Cauwenberghe Nicole voor het wijzigen van de rooilijn; 

Overwegend dat – volgens één van de verplichtingen – de volledige oppervlakte van de 
grond die de bedding van de weg uitmaakt en de infrastructuur- en nutsleidingen na de 
definitieve opleveringen kosteloos aan de gemeente afgestaan worden en dat alle opmetings-, 
dossier- en notariskosten die hieruit voortvloeien ten laste zijn van de verkavelaar; 

Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger, toestand 9 mei 2019; 
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Gelet op de afbakeningsplannen van de wegzate ‘Processiestraat’, op 3 juni 2015, 8 
november 2016 en 13 februari 2017 opgemaakt door de bvba ‘Landmeetkundig Studiebureel 
Martens’, vertegenwoordigd door Martens Noël, beëdigd landmeter-expert, Heurnestraat 203 te 
9700 Oudenaarde; 

Gelet op de ontwerpakte ‘Kosteloze afstand van onroerend goed’ tussen enerzijds de nv 
Delbomat, de nv Delmulle, mevrouw Van Cauwenberghe Nicole en de heer en mevrouw Dirk 
Moerman-Misman Yvette en anderzijds de gemeente Wortegem-Petegem, opgesteld door 
meester Marleen Vandewalle, notaris te Wortegem-Petegem; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art.1. Voor inlijving bij het openbaar domein van de gemeente Wortegem-Petegem wordt 
overgegaan tot kosteloze overname van de nv Delbomat, de nv Delmulle, mevrouw Van 
Cauwenberghe Nicole en de heer en mevrouw Dirk Moerman-Misman Yvette van de 
wegenis en de infrastructuur- en nutsleidingen in de verkavelingen ‘Processiestraat’, met 
een gemeten totale oppervlakte van 2 a 95 ca en kadastraal gekend 1ste afdeling, sectie A nrs. 
837d, 838v en 838t. 

Art.2. De bepalingen in de afzonderlijk opgestelde ontwerpakte ‘Kosteloze afstand van onroerend 
goed’ tussen enerzijds de nv Delbomat, de nv Delmulle, mevrouw Van Cauwenberghe Nicole 
en de heer en mevrouw Dirk Moerman-Misman Yvette en anderzijds de gemeente 
Wortegem-Petegem, opgesteld door notaris Marleen Vandewalle te Wortegem-Petegem, 
worden goedgekeurd. 

Art.3. De Burgemeester en de Algemeen Directeur worden belast met het ondertekenen van de 
definitieve akte. 

Art.4. Afschrift van onderhavige beslissing wordt, met het oog op het opstellen van de definitieve 
akte, overgemaakt aan meester Marleen Vandewalle, notaris te Wortegem-Petegem. 

15. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 januari 1998 en zijn latere wijzigingen houdende 
goedkeuring van het dienstreglement van de plaatselijke openbare bibliotheek; 

Overwegend dat het noodzakelijk is het dienstreglement aan te passen naar aanleiding van 
de  ingebruikname van een nieuw bibliotheeksysteem Wise ;  

Gelet op het aangepaste dienstreglement, gunstig geadviseerd door de beheerraad in 
zitting van 3 juni 2019; 

Gelet op 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 

Art. 1. – Volgend dienstreglement van de openbare bibliotheek wordt goedgekeurd. 
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DIENSTREGLEMENT VAN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK 

Art. 1 

De openbare bibliotheek van Wortegem-Petegem is vrij toegankelijk voor iedereen. Zij is een 
democratische instelling. Haar collecties boeken, tijdschriften en spelen, haar dienstverlening en 
haar uitbreidingsactiviteiten worden in de geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften 
van ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking. 

Art. 2 

De bibliotheek is open op: 

Maandag van 16 tot 19 uur 

Woensdag van 15 tot 20 uur 

Vrijdag  van 15 tot 19 uur 

Zaterdag van 10 tot 12 uur 

Art. 3 

Inschrijving gebeurt aan de hand van het identiteitsbewijs. Voor kinderen onder 12 

jaar is de toestemming van de ouders vereist.  

Het lidmaatschap is gratis en strikt persoonlijk. De lener maakt zich bij een bezoek kenbaar aan de 
hand van zijn identiteitskaart of een lenerspas. De eerste lenerspas is gratis, het vervangen van 
een lenerspas kost 2,50 €.  

De gegevens worden conform de privacywetgeving verwerkt. Voor meer informatie: 
https://wortegem-petegem.be/privacyverklaring 

Art. 4 

De uitleen van boeken, tijdschriften en spelen is kosteloos. 

Het aantal materialen dat tegelijkertijd op één lenerspas kan worden uitgeleend, is beperkt tot 10, 
met een maximum van 2 spelen per lener. 

Jeugdverenigingen, kinderopvanginitiatieven, klassen ...  krijgen de mogelijkheid meerdere 
materialen uit te lenen op voorwaarde dat de vereniging of de organisatie zelf lid is. 

De uitleentermijn bedraagt 3 weken.  Een verlenging van de termijn is mogelijk voor zover de 
werken of materialen niet door andere leners zijn aangevraagd.   

Art. 5 

Het gebruik van de internetcomputers in de bibliotheek is gratis. 

Art. 6 

Wie de geleende materialen te laat terugbrengt betaalt € 0,20 per uitlening en per week 
achterstand. Elke begonnen week wordt als een volle aanschouwd.  

De administratieve kosten voor het verzenden van de laatste aanmaning vallen ten laste van de 
lener. 

 Termijn Verwittiging Kosten 

Inleverattentie 5 dagen voor verstrijken Via mail gratis 
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uitleentermijn 

1e herinneringsbrief 7 dagen na verstrijken 
uitleentermijn 

Via mail of per 
post indien geen 
mailadres gekend 

0,20 € / materiaal per 
begonnen week 

2e herinneringsbrief 14 dagen na versturen 1e 
herinneringsbrief 

Per post 0,20 € / materiaal per 
begonnen week 

Laatste aanmaning 14 dagen na versturen 2e 
herinneringsbrief 

Aangetekend Openstaande boete + 
15 € administratieve 
kosten 

Deurwaardersprocedure 30 dagen na versturen 
laatste aanmaning 

Procedure verloopt volledig via de 
financieel directeur van het 
gemeentebestuur 

Art. 7 

Adresverandering moet door de lener onmiddellijk worden meegedeeld. 

Art. 8 

De uitleningen zijn persoonlijk.  Het geleende mag niet verder worden uitgeleend. 

Art. 9 

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken of materialen.  Bij het 
ontvangen van een beschadigd materiaal dient hij het personeel te verwittigen, zo niet kan hij 
aansprakelijk worden gesteld. 

Art. 10 

De lener dient zorg te dragen voor de geleende materialen.  Bij verlies of totale beschadiging moet 
hij de kostprijs van het materiaal betalen. Voor materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt 
bovendien een door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend.  Bij gedeeltelijke 
beschadiging van een materiaal bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding. 

Bij verlies of beschadiging van cruciale onderdelen van een spel (o.a. spelbord, spelkaarten) wordt 
de kostprijs van een nieuw spel aangerekend. Bij verlies of beschadiging van niet-cruciale 
onderdelen (o.a. pionnen, dobbelstenen) betaalt de lener een forfait van € 1. Bij het terugbrengen 
wordt elk spel gecontroleerd. 

Art. 11 

De lener kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het 
personeel.   

Art. 12 

Materialen die zijn uitgeleend kunnen worden gereserveerd.  Deze service is kosteloos. Materialen 
die niet voorhanden zijn, kunnen via interbibliothecair leenverkeer worden aangevraagd.  De prijs 
hiervoor bedraagt € 3. 

Art. 13 

Door zich in de bibliotheek in te schrijven, verklaart de lener zich akkoord met dit reglement.  

Art. 14 
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Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden 
uitgesloten van toegang en gebruik van de bibliotheek. Die bevoegdheid berust bij de beheerraad, 
op voorstel van de bibliothecaris. 

Art. 15 

Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld. 

16.  

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 1987 houdende toekenning van een 
gemeentelijke toelage aan personen die instaan voor de verzorging van een persoon met een 
aangeboren geestelijke of lichamelijke handicap, herzien bij de beslissingen van de gemeenteraad 
van 9 mei 1988, 28 november 1995 en 19 december 2013;  

Gelet op de besprekingen in de raad;  

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013, waarin de voorwaarden worden 
gesteld voor het ontvangen van de premie; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van 
de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek 
naar het recht op de integratietegemoetkoming,  die de gradatie van een beperking niet langer in 
percentages, maar in punten vermeldt;  

Gelet op het feit dat bij de schaal van zelfredzaamheid niet meer de nadruk wordt gelegd 
op de handicap zelf , maar op de impact van de handicap op de zelfredzaamheid en de beperking 
die de persoon ervaart, waardoor het beter is te spreken van ‘een persoon met beperking’ in plaats 
van ‘een persoon met een handicap’;  

Dat het bijgevolg aangewezen is de reglementering met ingang van 1 januari 2020 
opnieuw vast te stellen;  

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art. 1. Er wordt een gemeentelijke premie toegekend aan de personen die instaan voor de 
verzorging van een persoon met een geestelijke of lichamelijke beperking.  

Art. 2. De persoon met een beperking moet deel uitmaken van het gezin van de 
rechtverkrijgende en als dusdanig ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de 
gemeente.  

Art. 3. De persoon met een beperking moet volledig thuis verzorgd worden of de weekends en de 
vakantieperiodes in het gezin van de rechtverkrijgende doorbrengen indien hij/zij 
geplaatst is in een internaat.  

Art. 4. De persoon met een beperking moet erkend zijn als persoon behorende tot minstens 
categorie III met een graad van zelfredzaamheid van minstens 12 punten en mag de 
leeftijd van 65 jaar niet overschreden hebben in het jaar waarin de premie wordt 
toegekend.  
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Art. 5. Om de premie te ontvangen, dient de rechtverkrijgende één van de volgende stukken voor 
te leggen:  

  een attest, afgeleverd door de instelling die de kinderbijslag uitbetaalt, met het 
 oog op de toekenning van de bijkomende of verlengde kinderbijslag ;  

  een attest, afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid, Administratief Centrum 
 Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 150 te 1000 Brussel, of door het 
 R.I.Z.I.V. , waarin bevestigd wordt dat de persoon in kwestie voor ten minste 12 
 punten op de schaal van zelfredzaamheid werd erkend; 

Art. 6. Het bedrag van de jaarlijkse premie wordt vastgesteld als volgt : het resultaat van de 
evenredige verdeling van het in het exploitatiebudget voorzien krediet over het aantal 
rechtverkrijgenden, met een maximum van 300,00 euro per rechtverkrijgende.  

Art. 7. De aanvraag wordt jaarlijks door de rechtverkrijgende ingediend op een formulier dat 
door het gemeentebestuur ter beschikking wordt gesteld.  

Art. 8. Als referteperiode geldt de periode van 1 januari tot 30 september van het betreffende 
jaar. De aanvraag wordt ingediend vóór 1 november van hetzelfde jaar.  

Art. 9. De uitwerking van deze beslissing wordt afhankelijk gesteld van het jaarlijks in het 
exploitatiebudget voorzien krediet.  

17a. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het collegebesluit van 20 juni 2019 houdende goedkeuring van de 
engagementsverklaring voor de omvorming van de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse 
Ardennen naar een projectvereniging ;  

Dat dit besluit overeenkomstig artikel 2 dient bekrachtigd te worden door de 
gemeenteraad;  

Gelet op de besprekingen in de raad ;  

Gelet op het Decreet lokaal bestuur ;  

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen.  

Art. 1. Het collegebesluit van 20 juni 2019 waarbij de engagementsverklaring voor de omvorming 
van de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen naar een projectvereniging werd 
goedgekeurd en werd beslist om de verklaring te ondertekenen, wordt bekrachtigd.  

Art. 2. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Erfgoed Vlaamse Ardennen.  

17b. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 29 oktober 2015 en 28 april 2016 houdende de 
toetreding van Wortegem-Petegem tot de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen 
(EVA); 

Gelet op het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017; 
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Gelet op het collegebesluit van 20 juni 2019 waarbij de engagementsverklaring tot 
oprichting van een projectvereniging in de domeinen erfgoed en cultuur in de Vlaamse Ardennen 
werd goedgekeurd en bekrachtigd werd in de gemeenteraad van 26 september 2019 ;  

Gelet op het ontwerp van statuten en  huishoudelijk reglement voor de projectvereniging 
VARIANT, die samen met de uitnodiging aan de raadsleden werd bezorgd ;  

Gelet op de besprekingen in de raad; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen.  

Art. 1. De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van de projectvereniging 'VARIANT', 
intergemeentelijke samenwerking rond cultuur en erfgoed in de Vlaamse Ardennen, 
waarin volgende partners participeren: de steden en gemeenten Brakel, Geraardsbergen, 
Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, 
Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm.  

Art. 2. De gemeenteraad keurt de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
projectvereniging VARIANT goed. 

Art. 3. De gemeente Wortegem-Petegem wordt lid van de eerste deelwerking van de 
projectvereniging VARIANT: ‘Erfgoed Vlaamse Ardennen’. Het lidmaatschap van deze 
deelwerking bedraagt 0,30 euro per inwoner per jaar vanaf 1 januari 2020. Deze bijdrage 
geldt tegelijk als lidmaatschap van de projectvereniging (zie artikel 12 van de statuten). 

Art. 4. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA), zoals 
opgericht door het gemeenteraadsbesluit van 29 oktober 2015, wordt opgeheven op 31 
december 2019. 

Art. 5. De werking, de boekhouding, het personeel en de middelen van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband EVA, worden met de jaarwissel 2019-2020 overgeheveld naar de 
Projectvereniging VARIANT. De financiële middelen van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband EVA gaan integraal naar de deelwerking Erfgoed Vlaamse 
Ardennen van VARIANT. 

Art. 6. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Erfgoed Vlaamse Ardennen.  

18. 

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 2 juli 2019 wordt de opdracht “aankoop aanhangwagen voor vervoer 
minigraver, signalisatie en grondstoffen technische dienst” bij wijze van een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Pattyn Trailers, Poelkapellestraat 75 te 8920 Langemark, 
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tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 6.652,00 euro exclusief btw of 
8.048,92 euro inclusief 21% btw. Er werden 3 firma’s aangeschreven. 

- In zitting van 9 juli 2019 wordt goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van 
de offertes van 4 juli 2019, opgesteld door de dienst secretariaat betreffende de 
opdracht “Leveren van software voor notulering”. Deze opdracht wordt bij wijze van 
een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde CEVI nv, Bisdomplein 3 te 9000 Gent, tegen het 
nagerekende en verbeterde inschrijvings-bedrag van 12.872,78 euro exclusief btw of 
15.576,06 euro inclusief 21% btw. De jaarlijks terugkerende kosten met betrekking tot 
het notuleringspakket bedragen 4.623,36 euro exclusief btw of 5.594,27 euro inclusief 
21% btw. Vanaf 1 januari 2022 wordt deze jaarlijkse kost verhoogd tot 6.739,50 euro 
exclusief btw of 8.154,80 euro inclusief 21% btw. Er werden 3 firma’s aangeschreven. 

- In zitting van 6 augustus 2019 wordt de opdracht “Vernieuwen van de 
serverinfrastructuur met bijhorende software voor de gemeentelijke administratieve 
diensten” bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking gegund aan CEVI nv, Bisdomplein 3 te 9000 Gent, tegen onderstaande 
nagerekende bedragen, overeenkomstig de offerte ref. 2019-1194 van 13 juni 2019, mits 
het in acht nemen van de opmerkingen geformuleerd door de systeembeheerder: 

Investeringskosten: 

 aankoop hard- en software 

 installatiekosten (raming in regie) 

112.685,08 euro 

24.036,72 euro 

zijnde in totaal 136.721,80 euro exclusief btw of 165.433,38 euro inclusief 21% btw; 

Exploitatiekosten: 

 maandelijkse kosten 780,29 euro exclusief btw of 944,15 euro inclusief 21% btw 

 jaarlijks onderhoud 283,71 euro exclusief btw of 343,29 euro inclusief 21% btw. 

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 

- In zitting van 2 juli 2019 wordt de plaatsingsprocedure voor het leveren van 5 
verrijdbare roltrappen voor het gemeentelijk recyclagepark stopgezet. De opdracht 
wordt niet gegund daar geen enkele offerte werd ontvangen. De procedure wordt 
later opnieuw opgestart. 

- In zitting van 20 augustus 2019 wordt voor het schooljaar 2019-2020 Coach Partners, 
Meensesteenweg 101 te 8500 Kortrijk, aangewezen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor het wekelijks 
vervoer van de leerlingen van de gemeenteschool naar het zwembad te Waregem mits 
de prijs van 99,00 euro inclusief btw per rit heen en terug met een autocar van 60 
personen. Er werden 3 firma’s aangeschreven waarvan 2 een offerte indienden. 

- In zitting van 3 september 2019 wordt goedkeuring verleend aan het verslag van 
nazicht van de offertes van 3 september 2019, opgesteld door de dienst secretariaat, 
betreffende de opdracht “Leveren van 5 verrijdbare roltrappen voor het gemeentelijk 
recyclagepark”. Deze opdracht wordt bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige bieder 
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(rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Firma Lieven Van 
de Woestijne, Driesstraat 13 te 9790 Wortegem-Petegem, tegen het nagerekende en 
verbeterde inschrijvingsbedrag van 9.851,65 euro exclusief btw of 11.920,50 euro 
inclusief 21% btw. Er werden 3 firma’s aangeschreven. 

18 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 26 september 2019; 

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

Gelet op het verzoek van raadslid Marleen Van De Populiere, fractieleider van N-VA, van 22 
september 2019 tot toevoeging van een agendapunt aan de gemeenteraadszitting van 26 
september 2019; 

Overwegende dat conform de bepalingen het agendapunt en bijhorende toelichting werd 
overgemaakt; dat dit aan alle gemeenteraadsleden samen met de uitnodiging tot de raadszitting 
op 23 september 2019 werd overgemaakt; 

Gelet op de toelichting door raadslid Van De Populiere tijdens de zitting:  

Via het Departement Mobiliteit en Openbare werken kan door gemeenten een 
subsidie worden aangevraagd voor investeringen die een gemeente doet binnen de 
100 meter of tot aan het eerste kruispunt van de schoolomgeving. Kleine 
infrastructurele maatregelen en signalisatie komen hiervoor in aanmerking. De 
subsidie bedraagt 50% van de investeringen. 

Men mag als gemeente één project indienen per schoolomgeving. 

De proefopstelling, die op dit ogenblijk wordt uitgetest in Petegem is een goede zaak 
om de verkeersveiligheid daar te verhogen. 

Echter ieder kind heeft recht op een veilige schoolomgeving. De N-VA – fractie vraagt 
dan ook enkele aanpassingen in de Gotstraat te Wortegem waar de VBS “de 
Sterrenboom” gelegen is: 

1. éénrichtingsverkeer naar beneden toe, alle verkeer kan de Gotstraat verlaten via 
de Bouvelostraat. Wij zien dit als een tijdelijke oplossing tot de ontsluiting via de 
Anzegemseweg kan gerealiseerd worden.  

2. Het aanleggen van een “deftige” parkeerstrook met markeringen, aan de 
linkerkant van de weg, waar nu wild geparkeerd wordt. 

3. Hertekening van de parking . Nu rijden de wagens die naar beneden komen en de 
parking willen oprijden aan de rechterkant, terug opwaarts om te parkeren. Dit is 
echter gevaarlijk wanneer kinderen op de parking lopen die de school verlaten 
vanuit de omgekeerde richting, al dan niet aan de hand van hun ouders. 
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4. De aanleg van een hellend vlak om met de buggy of rolstoel veilig de school te 
kunnen bereiken, dit kan nu enkel via de houten trap, of via de Gotstraat zelf. 

Door deze maatregelen zal er een veel veiliger situatie ontstaan indien iedereen 
dezelfde richting uitgaat. Zowel voetgangers als auto’s. 

Met het oog op de herbestemming van de kerk, en het drukke verkeer wat dit met 
zich zal meebrengen, is dit geen verloren investering. 

Overwegende de toelichting door de burgemeester, tevens schepen van mobiliteit, bij de 
vier voorstellen: 

1. De vraag omtrent de invoering van éénrichtingsverkeer in de Gotstraat richting 
Bouvelostraat wordt niet gesupporteerd omwille van de onveilige situaties die 
daardoor zullen ontstaan.  Fietsers en voetgangers mogen immers dan nog steeds 
de Gotstraat in vanuit de Bouvelostraat maar voor deze weggebruikers is de 
Gotstraat eigenlijk té smal om dit voor de zwakke weggebruiker veilig te laten 
verlopen bij het kruisen van het ( intenser wordend ) autoverkeer. 

2. Op vandaag is er geen noodzaak om een extra parkeerstrook aan te leggen in de 
Gotstraat. Er zijn op deze plaats geen noemenswaardige problemen. Dit blijkt ook 
uit vaststellingen van de Lokale Politie die daar regelmatig aanwezig is op de 
aanvangs- en einduren van de school. 

3. De Open VLD-fractie is wel akkoord om de parking in de Gotstraat te verbeteren, 
gezien de huidige circulatie inderdaad niet ideaal is. Het voorstel zou dan zijn om 
de rijrichting, om de parking op te rijden, te wijzigen. De voorziene parkeervakken 
zullen dan ook 90° worden gedraaid en heringetekend. 

4. De afstand die momenteel moet afgelegd worden tussen de houten trap en de 
reeds aanwezige zachte helling (ong. 5m naar rechts) is te klein om nog een nieuw 
hellend vlak aan te leggen waardoor ook weer één of meerdere parkeerplaatsen 
zullen ingenomen worden. Gezien de centrale begraafplaats op bepaalde 
tijdstippen ook met de auto toegankelijk is voor iets minder mobiele personen 
wordt in de aanleg van een hellend vlak geen meerwaarde gezien. 

Gelet op het audio-zittingverslag; 

Gaat over tot de stemming over de vier hierboven gestelde vragen; 

BESLUIT:  

Art. 1. Met 14 stemmen tegen (Open VLD, CD&V, sp.a/onafhankelijk en Onafhankelijk) en 3 
stemmen voor (N-VA) wordt het voorstel om een éénrichtingsverkeer in te stellen in de 
Gotstraat waarbij alle verkeer langs de Bouvelstraat uitrijdt, verworpen. 

Art. 2. Met 14 stemmen tegen (Open VLD, CD&V, sp.a/onafhankelijk en Onafhankelijk) en 3 
stemmen voor (N-VA) wordt het voorstel om een parkeerstrook met markeringen, aan de 
linkerkant van de Gotstraat aan te leggen verworpen. 

Art. 3. Met algemeenheid van stemmen wordt het voorstel om de parking in de Gotstraat her in 
te tekenen goedgekeurd. De rijrichting zal daarbij aangepast worden zodat de auto’s 
bovenaan inrijden en onderaan uitrijden. 

Art. 4. Met 14 stemmen tegen (Open VLD, CD&V, sp.a/onafhankelijk en Onafhankelijk) en 3 
stemmen voor (N-VA) wordt het voorstel om een hellend vlak aan te leggen om met de 
buggy of rolstoel veilig de school te kunnen bereiken, verworpen gezien op een relatief 
korte afstand reeds dergelijke helling voorhanden is. 
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18 ter. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur (DLB) d.d. 22 december 2017, gewijzigd bij decreet van 
21 december 2018; 

Gelet op de agenda van de gemeenteraad van 26 september 2019; 

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

Gelet op het verzoek van raadslid Marleen Van De Populiere, fractieleider van N-VA, van 22 
september 2019 tot toevoeging van een agendapunt aan de gemeenteraadszitting van 26 
september 2019; 

Overwegende dat conform de bepalingen het agendapunt en bijhorende toelichting werd 
overgemaakt; dat dit aan alle gemeenteraadsleden samen met de uitnodiging tot de raadszitting 
op 23 september 2019 werd overgemaakt; 

Gelet op de toelichting door raadslid Van De Populiere tijdens de zitting waarij in het kader 
van de veiligheid van de schoolomgeving VBS de Sterrenboom te Wortegem de N-VA-fractie graag 
volgende opgenomen zou zien in het meerjarenplan van de gemeente: 

Het eigen maken van het stukje grond in de Gotstraat aan de linkerkant, waar een uitweg 
naar de Anzegemseweg mogelijk is en vervolgens ook het aanleggen van verharding zodat 
het “schoolverkeer” ook via de Anzegemseweg de Gotstraat kan verlaten, waarbij 
eveneens éénrichtingsverkeer wordt voorzien zoals in het vorige agendapunt van deze 
zitting gevraagd. 

Overwegende de toelichting door Maarten Van Tieghem, schepen van financiën: 

Het verwerven van de gronden voor de realisatie van een verbindingsweg 
Gotstraat/Anzegemseweg was al opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019. Deze 
doelstelling wordt dus gesupporteerd door het bestuur en daarvoor zijn de nodige 
budgetten reeds voorzien. De nodige onderhandelingen met de eigenaars hierover 
zijn ook gevoerd. De vooropgestelde plannen werden echter al meedere malen op 
vraag van de eigenaars herzien.  De finalisering van de aankoop is dus nog lopende en 
wordt sowieso overgenomen in nieuw meerjarenplan (doorschuiven van reeds 
voorziene budgetten) maar ligt voorlopig niet meer in handen van het 
gemeentebestuur.  

Wat betreft de aanleg van de weg zelf, wil het bestuur liever geen voorafname doen 
op de voorhanden zijnde budgetten. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 
zal moeten blijken welke voorgestelde acties kunnen gerealiseerd worden en welke 
niet.  Er moet daarbij ook rekening gehouden worden met de decretale verplichtingen 
van vb. tussenkomst voor de erediensten, hulpverleningszone of politiezone, … Op dit 
moment is nog geen zicht op het totaalplaatje. 

Gelet op het voorstel om dit punt om voormelde reden te verdagen tot de 
gemeenteraadszitting van 19 december 2019 waarop de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-
2025 als geheel wordt geagendeerd; 

Gelet op het audio-zittingverslag; 
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Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. Het al dan niet opnemen van de nodige budgetten voor de aanleg van de verbindingsweg 
Gotstraat/Anzegemseweg in het meerjarenplan 2020-2025 wordt verdaagd naar de 
raadszitting van 19 december 2019 waarop de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-
2025 als geheel wordt geagendeerd. 

Schriftelijke vragen gesteld door de N-VA Wortegem-Petegem  :  

1. Welke is de stand van zaken aangaande de voetbalpleinen van Sparta Wortegem? 

Antwoord : Het bestuur is ervan op de hoogte dat (een aantal van) de private eigenaars van 
de gronden waarop Sparta Wortegem momenteel voetbalt, benaderd zijn door 
één of meerdere projectontwikkelaars. Het bestuur heeft geen zicht op het feit of 
er al concrete afspraken zijn met de eigenaars en hoe die er dan zouden uitzien.  
Dit zijn immers private beslissingen van de betrokken eigenaars waar de 
gemeente geen inspraak in heeft. Sowieso kunnen de desbetreffende gronden, 
die in een woonuitbreidingsgebied liggen, niet zomaar aangesneden worden. Het 
bestuur werd wel reeds informeel geconsulteerd naar mogelijke ontwikkelingen. 

19. 

De Gemeenteraad,  

In geheime zitting  vergaderd ;  

Gelet op het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017; 

Gelet op het collegebesluit van 20 juni 2019 waarbij de engagementsverklaring tot 
oprichting van een projectvereniging in de domeinen erfgoed en cultuur in de Vlaamse Ardennen 
werd goedgekeurd en bekrachtigd werd in de gemeenteraad van 26 september 2019 ;  

Gelet op de goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
projectvereniging VARIANT van 26 september 2019 ;  

Dat conform artikel 8 § 2 en § 3 van de statuten van de projectvereniging VARIANT wordt 
elke deelnemende gemeente vertegenwoordigd wordt door :  

1. Eén stemgerechtigd lid :   
“Elke deelnemende gemeente heeft één afgevaardigde in de raad van bestuur. Deze 
afgevaardigde is lid van de gemeenteraad of van het college van burgemeester en 
schepenen. Elk stemgerechtigd lid beschikt over slecht één stem” ;  

2. Eén niet-stemgerechtigd lid :   
“Elke deelnemende gemeente heeft één afgevaardigde met raadgevende stem. Deze 
afgevaardigde is lid van de gemeenteraad en verkozen op een lijst waarvan geen enkele 
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.”  

Gelet op de voordracht van :   
- schepen Veerle Nachtegaele als stemgerechtigd lid   
en   
- raadslid Nicole Van Der Straeten als niet-stemgerechtigd lid ;  

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
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BESLUIT: met algemeenheid van stemmen.  

Art. 1. Mevrouw Veerle Nachtegaele, Schepen, Oudenaardseweg 73, 9790 Wortegem-Petegem (e-
mail veerle.nachtegaele@gmail.com), wordt aangeduid als stemgerechtigd lid van de raad 
van bestuur van de projectvereniging VARIANT.   

Art. 2. Mevrouw Nicole Van Der Straeten, raadslid, Bouvelostraat 9, 9790 Wortegem-Petegem (e-
mail nicole.vds@gmail.com), wordt aangeduid als lid van de raad van bestuur van de 
projectvereniging VARIANT met raadgevende stem.  

Art. 3. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Erfgoed Vlaamse Ardennen.  

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter Gemeenteraad, 

 

An Buysschaert. Koen Desloovere.  


