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Zitting van de gemeenteraad 

28 november 2019 

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter Gemeenteraad; 

 Vander Meeren Luc, Burgemeester; 

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

 Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Cauwenberghe 
 Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, Van De Populiere Marleen, Maes 
 Rosette, De Donder Sven, De Wulf Nico en Baert Leen, Raadsleden; 

 Buysschaert An, Algemeen Directeur.  

DAGORDE : 

1. Notulen vorige vergadering. Goedkeuring. 

2. Algemeen bestuur. Presentiegelden. Toevoeging commissiezittingen. Goedkeuring. 

3. Algemene financiering. Gemeente-eigendommen. Verkoop eigendom Petegemplein 5. 
Goedkeuring aangepast ontwerpakte van verkoop. 

4. Wonen en leefomgeving. Collector Volkaartsbeekstraat – project Aquafin nr. 22.188. Aanleg van 
de collector en vernieuwing en optimalisatie van de wegenis. Samenwerkingsovereenkomst en 
addenda. Goedkeuring. 

5. Wonen en leefomgeving. Aanvullend politiereglement betreffende het inrichten van de straat 
Ridobel als woonerf, het invoeren van een eenrichtingsverkeer in de Ommegangstraat en een 
deel van de St.-Martinusstraat, het instellen van een parkeerverbod op een deel van de 
Lindestraat en het voorbehouden van een wegel voor voetgangers en fietsers. Goedkeuring. 

6. Vrije Tijd. Sport. Reglement Zwemmen aan voordeeltarief in zwembad ‘De Treffer’ in Waregem 
en het zwembad ‘Sportoase zwem.com’ in Oudenaarde. Goedkeuring. 

7. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke samenwerkingen.  

a. Toetreding tot de Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Vlaamse Ardennen  
(IOED Vlaamse Ardennen). Goedkeuring. 

b. TMVS dv. Statutenwijziging. Goedkeuring. 

c. TMVS dv. Buitengewone algemene vergadering van 10 december 2019. Goedkeuring 
agenda. 

d. SOLVA. Bijkomend agendapunt bij hoogdringendheid voor de algemene vergadering van 
11 december 2019. Goedkeuring. 

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

8 bis. Aanleg gescheiden fietspad op de N494 (toegevoegd punt)   
 Wonen en leefomgeving. Opstart procedure tot aanleg van een gescheiden fietspad op de 
 N494 tussen Kruisem en het kruispunt Oudenaardseweg-Kruishoutemseweg. 
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8 ter. Extra toelage via Vlaams regeerakkoord. (toegevoegd punt)  
 Wonen en leefomgeving. Herstel en herinrichten wegeninfrastructuur Wortegem-Petegem. 
 Opname in het meerjarenplan 2020-2025. 

9. Schriftelijke vragen.  
Alle leden zijn aanwezig.  

1. 

De Gemeenteraad,  

keurt de notulen van de zitting van 24 oktober 2019 éénparig goed.  

2. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur (DLB) van 22 december 2017 en latere wijzigingen ;  

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2019 waarbij een 
gemeenteraadscommissie financiën en begroting 2019-2024 werd opgericht en geïnstalleerd ;  

Gelet op artikel 37 § 5 van het DLB dat stelt dat het huishoudelijk reglement de nadere regels 
voor het oprichten van commissies vastlegt; 

Gelet op artikel 37 §1 van het huishoudelijk reglement, goedgekeurd in zitting van  31 januari 
2019, waarbij de regels voor de toekenning presentiegelden werden vastgesteld ;  

Overwegende dat er conform dit artikel per zitting van een gemeenteraadscommissie een 
presentiegeld van 175 EUR verschuldigd is aan de aanwezige commissieleden; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 31 januari 2019 waarbij de gemeenteraad de 
presentiegelden vaststelde voor de gemeenteraadsleden ;  

Dat in dit besluit echter de presentiegelden voor de gemeenteraadscommissies niet werden 
opgenomen ;  

Gelet op de tussenkomst van raadslid Nico De Wulf, sp.a/onafhankelijk, met het voorstel om 
voor de gemeenteraadscommissies slechts 85 EUR toe te kennen, zijnde ongeveer de helft van het 
nu voorziene presentiegeld;  

Dat de N-VA-fractie aangeeft van plan te zijn dit agendapunt niet mee goed te keuren maar 
zich wel kan vinden in het voorstel van de sp.a/onafhankelijk-fractie; 

Dat de Open VLD-fractie verduidelijkt dat de gemeenteraadscommissie niet in het leven werd 
geroepen om extra presentiegeld uit te betalen gezien men er in eerste instantie van uit ging dat 
aan een commissie geen presentiegeld was gekoppeld, maar om meer verduidelijking te kunnen 
geven bij de opmaak en totstandkoming van het meerjarenplan 2020-2025; Dat zij zich aldus ook 
kunnen vinden in het voorstel van de sp.a/onafhankelijk-fractie; 

Gaat over tot stemming over de vraag tot verdaging van het agendapunt tot de raadszitting 
van 19 december 2019 waarbij zowel de aanpassing van artikel 37 van het huishoudelijk reglement 
als de aanpassing van het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2019 betreffende de presentiegelden 
zal worden geagendeerd; 

Na beraadslaging ;  
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BESLUIT : met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. Het voorliggend agendapunt wordt verdaagd naar de gemeenteraadszitting van 19 
december 2019 waarbij enerzijds de aanpassing van artikel 37 van het huishoudelijk 
reglement betreffende het presentiegeld en anderzijds de aanpassing van de 
gemeenteraadsbeslissing van 31 januari 2019 betreffende de vaststelling van de 
presentiegelden voor de gemeenteraadsleden, wordt geagendeerd. 

3. 

De Gemeenteraad, 

Wegens de onvolledigheid van het dossier op het moment van de gemeenteraadszitting, 
wordt de bespreking van dit punt met algemeenheid van stemmen verdaagd naar de zitting van 19 
december 2019. 

4. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Overwegende dat de uitbouw van een gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinfrastructuur 
nodig is in de deelgemeente Moregem; 

Overwegende dat Aquafin de aanleg plant van een nieuwe collector in de Volkaartsbeekstraat 
in Moregem, project nummer 22.188; 

Dat het aangewezen is om met de nv Aquafin en de TMVW een overeenkomst af te sluiten om 
van de gelegenheid gebruik te maken om op gemeentelijk vlak werken uit te voeren; 

Overwegende dat de gemeentelijke werken de vernieuwing en de optimalisatie van de 
wegenis omvatten van  
- de Volkaartsbeekstraat  
- een deel van het Moregemplein  
- een deel van de Heerbaan; 

Overwegende dat – gezien de toetreding als zuiveringsvennoot van Wortegem-Petegem tot 
Aquario/TMVW – de gemeente enkel dient in te staan voor de bovenbouw, zijnde de 
wegeniswerken, en dat het gedeelte rioleringen ten laste wordt genomen van de TMVW; 

Overwegende dat uit studie blijkt dat bovenvermelde werken, zowel in ontwerp als in 
uitvoering, niet van elkaar kunnen gescheiden worden zonder dat er een ernstig nadeel zou kunnen 
ontstaan; 

Dat de werken bijgevolg, in het algemeen belang, dienen samengevoegd tot één opdracht; 

Dat het aangewezen is dat het gemeentebestuur, in het kader van het algemeen belang, de 
werken samenvoegt en de nv Aquafin aanduidt als opdrachtgevend bestuur; 

Gelet op het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst tussen de nv Aquafin, het 
gemeentebestuur van Wortegem-Petegem, het stadsbestuur van Oudenaarde en de TMVW; 

Overwegende dat het de bedoeling is dat – aangezien Aquafin voor het betreffende dossier 
beroep gedaan heeft op het studiebureau AB-Infra CVBA, Coupure Links 55, 9000 Gent – de 
gemeente, het stadsbestuur van Oudenaarde en de TMVW de studieopdracht en het ontwerp van 
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de werken toevoegen aan de bestaande overeenkomst van 29 juni 2009 omtrent de studie van het 
Aquafin-project 22.188; 

Gelet op het daartoe opgemaakte ontwerp van addendum tussen de nv Aquafin, het 
gemeentebestuur van Wortegem-Petegem, het stadsbestuur van Oudenaarde, de TMVW en de 
ontwerper AB-Infra cvba; 

Overwegende dat het aangewezen is om het project uit te breiden met volgende werken ten 
laste van de provincie Oost-Vlaanderen: herprofilering beek en vernieuwen overwelving; 

Gelet op het daartoe opgemaakte ontwerp van addendum tussen de nv Aquafin, het 
gemeentebestuur van Wortegem-Petegem, het stadsbestuur van Oudenaarde, de TMVW en de 
provincie Oost-Vlaanderen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en op de daarop betrekking 
hebbende uitvoeringsbesluiten; 

Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. Tussen de nv Aquafin, het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem, het stadsbestuur van 
Oudenaarde en de TMVW wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de aanleg 
van de collector Volkaartsbeekstraat en voor de vernieuwing en optimalisatie van de wegenis 
in  
- de Volkaartsbeekstraat  
- een deel van het Moregemplein  
- een deel van de Heerbaan. 

Art.2. De nv Aquafin treedt op als opdrachtgevend bestuur. 

Art.3. Het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst tussen de nv Aquafin, het 
gemeentebestuur van Wortegem-Petegem, het stadsbestuur van Oudenaarde en de TMVW 
wordt goedgekeurd. De burgemeester en de algemeen directeur worden gelast met het 
ondertekenen van de overeenkomst. 

Art.4. De studieopdracht en het ontwerp van de vernieuwing en optimalisatie van de wegenis  
worden toegevoegd aan de bestaande overeenkomst van 29 juni 2009 omtrent de studie van 
het Aquafinproject 22.188. Het daartoe opgemaakte addendum tussen de gemeente 
Wortegem-Petegem, de nv Aquafin, het stadsbestuur van Oudenaarde, de TMVW en de 
ontwerper AB-Infra cvba wordt goedgekeurd. De burgemeester en de algemeen directeur 
worden gelast met het ondertekenen van het addendum. 

Art.5. De werken ten laste van de provincie Oost-Vlaanderen worden toegevoegd aan de 
samenwerkingsovereenkomst van 5 december2016. Het daartoe opgemaakte addendum 
tussen de nv Aquafin, het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem, het stadsbestuur van 
Oudenaarde, de TMVW en de provincie Oost-Vlaanderen wordt goedgekeurd. De 
burgemeester en de algemeen directeur worden gelast met het ondertekenen van het 
addendum. 

Art.6. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit. 

5. 
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De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

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, en op de latere wijzigingen, in 
het bijzonder het koninklijk besluit van 23 juni 1978 betreffende de woonerven; 

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; 

Overwegend dat in de periode 2017-2019 een woningbouwproject gerealiseerd werd op 
enerzijds een voormalige bedrijfssite tussen de Lindestraat en de St. Martinusstraat, met 
(hoofd)ontsluiting langs de Lindestraat door middel van nieuwe wegenis, en anderzijds langs een 
aanpalend deel van de St. Martinusstraat, dat in functie daarvan heraangelegd wordt; 

Overwegend dat de nieuw aangelegde wegenis, genaamd Ridobel, overgedragen zal worden 
aan de gemeente om bij het openbaar domein gevoegd te worden; 

Overwegend dat de Ridobel ontworpen werd als woonerf, zijnde een zone waar voetgangers 
de volledige breedte van de openbare weg mogen innemen, waar de maximaal toegelaten snelheid 
20 km/u is en waar enkel geparkeerd mag worden op de daarvoor voorziene plaatsen; 

Overwegend dat de Ridobel een doorlopende straat is, meer bepaald een voor autoverkeer 
doodlopende straat maar met voor voetgangers en fietsers geschikte doorgangen naar de 
Lindestraat en de St. Martinusstraat; dat het gemotoriseerd verkeer hier dus beperkt zal zijn tot het 
bestemmingsverkeer, wat een snelheidsbeperking tot maximaal 20 km/u rechtvaardigt; 

Overwegend dat in de verkaveling Ridobel 10 openbare parkeerplaatsen en 24 
parkeerplaatsen op privéterrein aangelegd worden; dat er bijgevolg 34 parkeerplaatsen zijn voor de 
23 nieuwe woongelegenheden langs de Ridobel en de Lindestraat, zodat gesteld kan worden dat er 
voldoende ruimte voorbehouden is voor het parkeren; 

Overwegend dat op de Ommegangstraat het zicht op tegenliggers bemoeilijkt wordt door de 
kerkhofmuur die vlak naast de rijbaan staat; 

Overwegend dat op de Ommegangstraat het zicht op het aankomend verkeer op het 
kruispunt met het Petegemplein vaak bemoeilijkt wordt door geparkeerde voertuigen op de 
parking naast het kruispunt; 

Overwegend dat de rijbaan van de St. Martinusstraat tussen de Ommegangstraat en de 
Lindestraat na de werken nog ongeveer 3,30 meter breed zal zijn, wat te smal is voor twee auto’s 
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om elkaar te kruisen; 

Overwegend dat de vermelde verkeersproblemen in de Ommegangstraat en de St. 
Martinusstraat opgelost kunnen worden door eenrichtingsverkeer in te voeren op de 
Ommegangstraat en het deel van de St. Martinusstraat tussen de Ommegangstraat en de 
Lindestraat, waarbij het verkeer in tegenwijzerzin zal rijden; 

Overwegend dat de gemeenteraad een doorgangsverbod invoerde voor zwaar vervoer (max. 
3,5 ton) in het gedeelte van de St. Martinusstraat tussen de Ommegangstraat en de Lindestraat 
(gemeenteraad van 31 maart 1994) en in de Ommegangstraat (gemeenteraad van 25 november 
2004), telkens in beide richtingen; 

Overwegend dat het doorgangsverbod dat voortkomt uit het instellen van 
eenrichtingsverkeer zal primeren op deze eerdere besluiten; 

Overwegend dat in de bocht van de Lindestraat tussen huisnummer 10 en het kruispunt met 
de Nellekensweg langs de kant van de site Ridobel een parkeerverbod aangeduid is door middel van 
gele wegmarkeringen; 

Overwegend dat het wenselijk is om dit parkeerverbod te behouden aangezien het de 
verkeersveiligheid verhoogt in de bocht van de weg, ook rekening houdend met de aanwezigheid 
van een school in de onmiddellijke omgeving; 

Overwegend dat er tussen het kruispunt Lindestraat/Nellekensweg en het kruispunt 
St. Martinusstraat/Ommegangstraat een wegel ligt die breed genoeg is om gebruikt te worden 
door voetgangers, fietsers en bromfietsers, maar niet breed genoeg om er vlot en veilig 
bromfietsers te kruisen; dat het bijgevolg wenselijk is om deze wegel voor te behouden voor 
voetgangers en fietsers; 

Overwegend dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. Het woonferf wordt afgebakend in de straat Ridobel. Het begin en het einde van het 
woonerf worden aangeduid met respectievelijk de verkeersborden F12a en F12b. 

Art. 2. Op het woonerf Ridobel ter hoogte van het kruispunt met de Lindestraat geldt: 

De bestuurders moeten voorrang verlenen. 

Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord B1. 

Art. 3. Op drie openbare parkeerplaatsen in het woonerf Ridobel geldt: 

Het parkeren is toegelaten. Drie parkeerplaatsen worden voorbehouden voor de voertuigen 
die gebruikt worden door personen met een handicap. 

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a, aangevuld met onderborden type VIId. 

Art. 4. In de doorgang van de Ridobel naar de St. Martinusstraat, in de doorgang van de Ridobel 
naar de Lindestraat en in de doorgang van de Lindestraat naar de St. Martinusstraat, telkens 
in beide richtingen, geldt: 

Voetgangers en fietsers moeten het deel van de openbare weg voor hen voorbehouden 
volgen. 

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden D10. 
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Art. 5. Op de St. Martinusstraat van de Lindestraat tot de Ommegangstraat in de richting van de 
Ommegangstraat en op de Ommegangstraat in de richting van het Petegemplein geldt: 

Verboden rijrichting voor iedere bestuurder; de maatregel geldt niet voor fietsers. 

In de tegenovergestelde richting geldt: 

Toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer; fietsers mogen in 
beide richtingen rijden. 

Dit wordt gesignaleerd door: 

 verkeersborden C1, aangevuld met onderborden M2 

 verkeersborden F19, aangevuld met onderborden M4 

Art. 6. Op de St. Martinusstraat ter hoogte van het kruispunt met de Ommegangstraat geldt: 

Het is verboden links af te slaan; de maatregel geldt niet voor fietsers. 

Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord C31a, aangevuld met het onderbord M2. 

Art. 7. Op de Lindestraat ter hoogte van het kruispunt met de St. Martinusstraat geldt: 

Het is verboden links af te slaan; de maatregel geldt niet voor fietsers. 

Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord C31a, aangevuld met het onderbord M2. 

Art. 8. Op de Lindestraat ter hoogte van het kruispunt met de St. Martinusstraat geldt: 

Het is verboden rechts af te slaan; de maatregel geldt niet voor fietsers. 

Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord C31b, aangevuld met het onderbord M2. 

Art. 9. Op de Tussenwegel ter hoogte van de Ommegangstraat geldt: 

De bestuurders zijn verplicht rechts af te slaan; de maatregel geldt niet voor fietsers. 

Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord D1, aangevuld met het onderbord M2. 

Art. 10. Op de Lindestraat van huisnummer 10 tot het kruispunt met de Nellekensweg aan de kant 
van de onpare huisnummers geldt: 

Het parkeren op de rijbaan is verboden. 

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.75.1.2° van de wegcode. 

Art. 11. Volgende aanvullende reglementen worden gewijzigd: 

 het reglement van 31 maart 1994 houdende de invoering van een doorgangsverbod 
voor zwaar vervoer (max. 3,5 ton) in het gedeelte van de St. Martinusstraat tussen 
de Ommegangstraat en de Lindestraat, 

 het reglement van 25 november 2004 houdende het invoeren van een 
tonnenmaatbeperking in de Ommegangstraat. 

De bepalingen uit deze reglementen gelden enkel nog voor de rijrichting die ingesteld 
wordt met voorliggend besluit. Tegen de rijrichting geldt een doorgangsverbod voor alle 
verkeer, uitgezonderd fietsers. De desbetreffende signalisatie tegen de rijrichting in wordt 
verwijderd. 

Art. 12. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis 
voor de Verkeersveiligheid via het digitale Loket voor Lokale Besturen van het Agentschap 
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Binnenlands Bestuur. 

6. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 november 2018 waarbij, in kader van 
‘Buurtbouwers’,  inwoners aan een voordeeltarief gebruik kunnen maken van zwembad  ‘De Treffer’ 
te Waregem en zwembad  ‘Sportoase zwem.com’ te Oudenaarde ;  

Gelet op de positieve evaluatie van het ‘Buurtbouwers’-project om gedeeltelijk tussen te 
komen in de toegangsprijs van het zwembad te Waregem en Oudenaarde voor alle inwoners van 
Wortegem-Petegem, naar analogie met het verlaagde tarief voor inwoners van 
Waregem/Oudenaarde ; 

Overwegende dat eind 2019 het ‘Buurtbouwers’-project stopt en dus een nieuw reglement 
dient opgemaakt te worden om deze dienstverlening verder te kunnen aanbieden ; 

Overwegende dat voor de uitvoering van de terugbetalingen budget voorzien wordt in het 
meerjarenplan 2020-2025 ;  

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 ; 

Na beraadslaging. 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. Vanaf 1 januari 2020 kunnen inwoners die een beurtenkaart of abonnement aankopen in het 
zwembad ‘Sportoase zwem.com’ te Oudenaarde of ‘de Treffer’ te Waregem een bedrag 
terugvorderen, zodat men kan zwemmen aan het verminderde tarief zoals de inwoners van 
respectievelijk Oudenaarde en Waregem.  

Zwembad De Treffer 

Meersstraat 5 

8790 Waregem 

Zwembad zwem.com 

Prins Leopoldstraat 91  

9700 Oudenaarde 

10-beurtenkaart jonger dan 6 jaar 

13,50 euro (-2,25) = 11,25 euro 

10-beurtenkaart jonger dan 3 jaar 

26,00 euro (-5,00) = 21,00 euro 

10-beurtenkaart vanaf 6 jaar 

40,50 euro (-4,50) = 36,00 euro 

10-beurtenkaart 3 t.e.m. 12 jaar 

36,00 euro (-10,00) = 26,00 euro 

Abonnement individueel 

150,00 euro (-25,00) = 125,00 euro  

10-beurtenkaart ouder dan 12 jaar 

52,00 euro (-5,00) = 47,00 euro 

Abonnement gezin 

200,00 euro (-25,00) = 175,00 euro  

10-beurtenkaart ouder dan 55 jaar + andersvaliden 

47,00 euro (-11,00) = 36,00 euro 

 20-beurtenkaart (familiekaart) 

78,00 euro (-21,00) = 57,00 euro 

 Maandabonnement ouder dan 12 jaar 
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52,00 euro (-10,00) = 42,00 euro 

 Maandabonnement ouder dan 55 jaar + 
andersvaliden 

42,00 euro (-11,00) = 31,00 euro 

 Jaarabonnement ouder dan 12 jaar 

427,00 euro (-104,00) = 323,00 euro 

 Jaarabonnement ouder dan 55 jaar + andersvaliden 

427,00 euro (-104,00) = 323,00 euro 

 

Art. 2. Het tariefreglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2020 en wordt 
bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het decreet lokaal bestuur. 

Art. 3. Wanneer zich tariefwijzigingen voordoen in het zwembad, zal ook het terug te vorderen 
bedrag automatisch aangepast worden volgens de geldende tarieven van het zwembad.  

Art. 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om, binnen de grenzen van 
het beschikbare budget, de aangekochte zwemkaarten gedeeltelijk terug te betalen. 

Art. 5. Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

7 a. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en later wijzigingen;  

Gelet op het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, en wijzigingen; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van 
het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, en wijzigingen; 

Gelet op de herschikking van bevoegdheden van de provinciale en Vlaamse bestuursniveaus; 

Gelet op de ontvoogding van de lokale besturen en de nieuwe taken die daaruit voortvloeien 
voor de lokale besturen, ook op het domein van het onroerend erfgoed (archeologie, 
monumenten en landschappen); 

Overwegende dat de omgang met en de zorg voor onroerend erfgoed steeds meer een 
lokale opdracht of nood wordt; 

Gelet op de mogelijkheden om rond de materie onroerend erfgoed een intergemeentelijke 
samenwerking uit te bouwen; 

Gelet op de subsidiemogelijkheden die voor een dergelijke intergemeentelijke werking 
kunnen worden bekomen via het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed; 

Gelet op de expertise betreffende onroerend erfgoed die bij de projectvereniging VARIANT, 
het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 
vzw aanwezig is; 
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Gelet op de bereidheid van deze organisaties om via een samenwerkingsmodel rond 
onroerend erfgoed te werken onder de vorm van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst 
(IOED); 

Gelet op het feit dat de IOED wordt ondergebracht onder projectvereniging VARIANT; 

Gelet op de “Begeleidende nota bij het toetredingsbesluit tot de Intergemeentelijke 
onroerenderfgoeddienst Vlaamse Ardennen” ;  

Overwegende dat de gemeente Wortegem-Petegem lid is van elk van de bovenvermelde 
organisaties; 

Overwegende dat door een samenwerkingsmodel tussen deze organisaties geen nieuwe 
structuren dienen te worden opgericht; 

Overwegende dat een samenwerkingsmodel verdere versnippering van het domein 
onroerend erfgoed tegengaat, maar net efficiëntiewinst kan genereren; 

Overwegende dat de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst een ondersteunende rol 
zal vervullen, waarbij de lokale besturen de gemeentelijke autonomie behouden; 

Dat de werking zich richt op drie actielijnen dien een meerwaarde kunnen betekenen voor 
de lokale besturen: (1) de IOED bout een instrumentarium uit ten behoeve van de onroerend 
erfgoedwerking van de lokale besturen, (2) de IOED concretiseert dit aanbod in projectmatige 
werkingen en (3) de IOED bouwt in brede zin aan een draagvlak voor onroerend erfgoed; 

Overwegende dat een toetreding tot de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst 
kosteloos is; 

Overwegende dat het lokaal bestuur vrijblijvend en kosteloos beroep kan doen op het 
generieke aanbod, en dat er vrijblijvend kan geopteerd worden voor acties ‘op maat’ tegen 
kostprijs; 

Overwegende dat de aanvraag tot erkenning van een IOED ten laatste op 15 januari 2020 
moet worden ingediend; Dat ten laatste op 30 april 2020 de al dan niet erkenning van de IOED 
volgt; Dat vervolgens omtrent de subsidiëring beslist wordt uiterlijk op 1 oktober 2020, waardoor 
de gesubsidieerde werking zal kunnen aanvatten per 1 januari 2021 tot met 31 december 2026; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. Akkoord te gaan met de toetreding tot de Intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst 
Vlaamse Ardennen (IOED) voor de werkingsperiode 2020-2026. 

7 b. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd,  

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Tussengemeentelijke Maatschappij 
voor Services, Dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv ; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 

Gelet op de statuten van TMVS dv ; 
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Overwegende dat artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat uiterlijk 
negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet 
beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt 
voorgelegd ; dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben 
goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene 
vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden ; dat de algemene vergadering waarvan 
sprake in deze alinea voorzien wordt op 10 december 2019. 

Gelet op het feit dat het ontwerp van statutenwijziging door TMVS dv aan de deelnemers 
werd overgemaakt per aangetekend schrijven van 4 september 2019 met volgende voorstellen; 

Artikel 1 

In het tweede lid van artikel 1 van de statuten worden na de woorden “”dienstverlenende 
vereniging”” de woorden “en/of de vereniging” toegevoegd. 

In het derde lid van artikel 1 van de statuten worden de woorden “van 6 juli houdende de 
intergemeentelijke samenwerking” vervangen door de woorden “over het lokaal bestuur van 22 
december 2017” en worden de woorden “het Waalse gewest” vervangen door “het Waalse Gewest”. 

Artikel 2 

De tekst van artikel 2 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst: 

“Het voorwerp van de dienstverlenende vereniging bestaat erin om zowel voor eigen rekening als 
voor rekening van haar deelnemers, die aanbestedende overheden en aanbesteders zijn in de zin 
van de overheidsopdrachtenwetgeving: 

 aankoopcentrales, gecentraliseerde aankoopactiviteiten, aanvullende aankoopactiviteiten, 
dynamische aankoopsystemen, raamovereenkomsten en gezamenlijke overheidsopdrachten, 
een en ander zoals geregeld in de wetgeving overheidsopdrachten, op te zetten en eraan deel te 
nemen; en 

 elke dienstverlening te organiseren waarbij de beschikbare technische, beheersmatige, 
administratieve en financiële competenties van de dienstverlenende vereniging inzake 
klantenmanagement, projectorganisatie, investeringsbeleid, studie en financiering op 
maatschappelijke wijze kunnen worden ingezet, zowel op gestructureerde wijze, als voor 
projecten ad hoc, en dit ten dienste van één of meer deelnemers. 

De dienstverlenende vereniging mag alle verrichtingen stellen en deelnemen aan alle 
bedrijvigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of de 
verwezenlijking van haar doel ondersteunen. 

De dienstverlenende vereniging kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, 
commissaris of vereffenaar in vennootschappen, verenigingen of rechtspersonen waarnemen. 

De dienstverlenende vereniging mag, in België en in het buitenland, alle ondernemings-, financiële, 
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar 
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.  

De dienstverlenende vereniging mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als 
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de 
dienstverlenende vereniging. 

De dienstverlenende vereniging mag dit doel mede verwezenlijken door samen te werken met 
derden, zowel door het afsluiten van overeenkomsten als overeenkomstig artikel 472 en artikel 
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390 van het decreet door deelname in andere rechtspersonen die zelf niet deze rechtsvorm 
hebben aangenomen, voor zover het maatschappelijk doel van deze rechtspersonen overeenstemt 
met de eigen doelstellingen en op voorwaarde dat de wetgeving van de overheidsopdrachten 
wordt nageleefd.” 

Artikel 2bis 

De tekst van artikel 2bis van de statuten wordt geschrapt. 

Artikel 3 

In het tweede lid van artikel 3 wordt de verwijzing naar artikel 10 vervangen door een verwijzing 
naar artikel 396. 

In het derde lid van artikel 3 worden de woorden “Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking (inclusief de latere wijzigingen)” vervangen door de woorden 
“Vlaams decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals van tijd tot tijd gewijzigd”. 

Artikel 5 

In dit artikel wordt telkens na de woorden “achttien” de tekens “(18)” toegevoegd. 

In dit artikel wordt de verwijzing naar artikel 35 vervangen door een verwijzing naar artikel 425. 

In het derde lid van dit artikel worden na de woorden “voor het overige zijn” de woorden 
“deelnemers die niet deelnemen aan de verlenging verplicht personeel over te nemen en hebben zij 
een voorkeurrecht om installaties over te nemen, conform” toegevoegd, wordt de verwijzing naar 
artikel 37 vervangen door een verwijzing naar artikel 425 en wordt het woord “toepasselijk” 
geschrapt. 

Artikel 6 

Aan het eerste lid van artikel 6 wordt het volgende toegevoegd: 

“De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten of de daartoe bevoegde organen van de 
overige publiekrechtelijke deelnemers beslissen over de toetreding; het college van burgemeester 
en schepenen of de daartoe bevoegde organen van de overige publiekrechtelijke deelnemers 
beslissen over de afgenomen dienstverlening.” 

Artikel 7 

In het tweede lid van artikel 7 worden de tweede en de derde zin geschrapt. 

Het derde lid van artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst: 

“De raad van bestuur stelt een register op met de nauwkeurige aanduiding van het aantal aandelen 
per deelnemer. Dit register vormt de bijlage 2 bij de statuten. Dit register wordt permanent 
bijgehouden door de raad van bestuur en jaarlijks met het oog op goedkeuring meegedeeld aan de 
algemene vergadering en door deze laatste definitief vastgelegd. Een wijziging ervan brengt geen 
wijziging van de statuten mee.” 

Tevens wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt. 

Artikel 8 

In het eerste lid van artikel 8 wordt de verwijzing naar het artikel 10 vervangen door een verwijzing 
naar het artikel 396. 

Artikel 9 
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In artikel 9 wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt. 

In het eerste lid van artikel 9 worden de woorden “, toegelaten voor de aanvullende diensten,” 
geschrapt. 

In het zesde lid van artikel 9 wordt na het woord “één” de tekens “(1)” ingevoegd. 

Artikel 10 

Er wordt een nieuw eerste lid toegevoegd in het artikel 10 dat luidt als volgt: 

“Bij elke nieuwe bestuursperiode kan de raad van bestuur het aantal onderschreven aandelen per 
deelnemer aanpassen in functie van de evolutie van het aantal inwoners en/of de omzetbijdrage 
overeenkomstig hetgeen bepaald in Artikel 9. De betrokken deelnemers zullen deelnemen aan de 
daaruitvolgende kapitaalverhoging en/of -vermindering. Voor de bevolkingsevolutie wordt het 
laatst gepubliceerde cijfer in het Belgisch Staatsblad als basis genomen, voor de omzetbijdrage de 
laatst gekende omzet.” 

Het nieuwe tweede lid van artikel 10 wordt vervangen als volgt: 

“De deelnemers zijn niet gerechtigd om op hun aandelen terugnemingen te doen.” 

In het nieuwe derde lid van artikel 10 worden de verwijzingen naar de artikelen 37 en 38 vervangen 
door wijzigingen naar de artikelen 36 en 37. 

In het nieuwe vierde lid worden na het woord “twaalf” de tekens “(12)” ingevoegd en na het woord 
“tien” de tekens “(10)”. 

Artikel 11 

Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd in het artikel 11 dat luidt als volgt: 

“De raad van bestuur kan besluiten tot een kapitaalsverhoging of-vermindering in het kader van de 
correctiemogelijkheid zoals voorzien in artikel 10, lid 1.” 

Artikel 12 

In het eerste lid van artikel 12 wordt het cijfer “1” vervangen door de vermelding “één (1)”. 

Daarnaast wordt in het eerste lid van artikel 12 een nieuwe derde paragraaf toegevoegd die luidt als 
volgt: 

“en  

- met dien verstande daarenboven dat minimum één bestuurder wordt benoemd op voordracht 
van TMVW opdrachthoudende vereniging.” 

Het tweede lid van artikel 12 wordt vervangen door de woorden:  

“Bij de samenstelling van de raad van bestuur moet er mee rekening gehouden worden dat 
maximaal twee derden van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht zijn. 

De algemene vergadering kan op voordracht van de raad van bestuur, onafhankelijke bestuurders 
aanstellen als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.” 

In het derde lid van artikel 12 wordt de verwijzing naar artikel 46 van het decreet vervangen door 
een verwijzing naar artikel 434 van het decreet. 

Het vierde en vijfde lid van artikel 12 worden vervangen door volgende tekst: 
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“Elke deelnemer duidt een bestuurder aan die hem vertegenwoordigt in het bestuursorgaan. De 
deelnemer die geen uitdrukkelijke beslissing neemt tot aanduiding van een bestuurder die hem 
vertegenwoordigt, geeft hiermee te kennen dat hij vertegenwoordigd wordt door de voorzitter van 
de raad van bestuur, en dit tot het moment dat deze deelgenoot een andere bestuurder aanwijst 
die hem vertegenwoordigt in het bestuursorgaan. 

Een lid van de raad van bestuur of een door de raad van bestuur gemandateerde brengt tot 
tweemaal toe per jaar verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, 
en verstrekt toelichting bij het beleid.” 

De tekst van het zesde lid van artikel 12 wordt vervangen door volgende tekst: 

“Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door maximaal één (1) 
aangeduide afgevaardigde als lid met raadgevende stem. Deze afgevaardigde wordt rechtstreeks 
aangeduid door gemeentes. Dit gemeenteraadslid is verkozen op een lijst waarvan geen enkele 
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als 
voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.” 

In het achtste lid van artikel 12 wordt het woord “dient” vervangen door het woord “kan” en de 
woorden “aan te duiden” door het woord “aanduiden”. 

In het laatste lid van artikel 12 wordt na het woord “één” de tekens “(1)” ingevoegd en na het woord 
“zes” de tekens “(6)”. 

Ten slotte wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt. 

Artikel 14 

Het eerste lid van artikel 14 wordt vervangen als volgt: 

“Ingeval één of meerdere mandaten in de raad van bestuur voortijdig openvallen, zal de raad van 
bestuur in die samenstelling rechtsgeldig kunnen blijven beraadslagen en besluiten tot op het 
moment dat voor dat (die) manda(a)t(en) in vervanging is voorzien. De algemene vergadering gaat 
bij haar eerstvolgende bijeenkomst over tot een benoeming, dit mits eerbiediging van de 
beginselen aangegeven in artikel 12. De aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van zijn 
voorganger.” 

Artikel 16 

Het opschrift van artikel 16 wordt gewijzigd door volgende tekst: “Voorzitterschap en secretariaat 
van de vergaderingen”. 

In het derde lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar artikel 26 vervangen door een verwijzing naar 
artikel 25. 

In het laatste lid van artikel 16 worden de woorden “, noch van het directiecomité geschrapt”. 

Artikel 18 

In het derde lid van artikel 18 wordt het woord “hemverboden” vervangen door de woorden “hem 
verboden”. 

Artikel 19 

In het tweede lid van artikel 19 worden de woorden “, of het directiecomité voorbehouden wordt” 
geschrapt. 

Het vierde lid van artikel 19 wordt geschrapt. 
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De tekst van het vijfde lid van artikel 19 wordt vervangen als volgt: 

“Buiten de gevallen van bijzondere bevoegdheidsdelegaties, die enkel door de raad van bestuur 
verleend kunnen worden, worden de handelingen die voor de dienstverlenende vereniging bindend 
zijn, daaronder begrepen de onderhandse en de authentieke aktes en de rechtsvorderingen, met 
inbegrip van de Raad van State, zowel als eiseres en als verweerster, geldig verricht door één 
bestuurder alleen handelend of in voorkomend geval zijn plaatsvervanger, samen met de 
gevolmachtigde.” 

Artikel 20 

In het tweede lid van artikel 20 wordt het getal “14” vervangen door de verwijzing “veertien (14)”. 

In het laatste lid van artikel 20 wordt na het woord “zeven” de tekens “(7)” ingevoegd. 

Artikel 21 

In het derde lid van artikel 21 wordt na het woord “veertien” de tekens “(14)” toegevoegd. 

In het laatste lid van artikel 21 worden de woorden “, behoudens wanneer de betrokkene in 
tuchtzaken erom verzoekt” geschrapt. 

Artikel 22 

In het vierde lid van artikel 22 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. 

De leden vijf en zes van artikel 22 worden vervangen als volgt: 

“De besluiten van de raad van bestuur samen met een beknopte beschrijving van de daarin 
geregelde aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10) 
dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de 
bekendmaking op de hoogte gebracht.” 

In het achtste lid van artikel 22 wordt na het woord “deelnemers” de woorden “, met behoud van de 
toepassing van de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur”. 

In het negende lid van artikel 22 wordt het woord “kan” vervangen door het woord “bezorgt” en 
wordt het woord “bezorgen” geschrapt. 

In het laatste lid van artikel 22 wordt de verwijzing naar artikel 52 vervangen door een verwijzing 
naar artikel 440. 

TITEL IV 

In het opschrift van TITEL IV worden de woorden “(lid IBR)” geschrapt. 

Artikel 23 

Het eerste lid van artikel 23 wordt vervangen als volgt: 

“De verrichtingen van de dienstverlenende vereniging staan onder het toezicht van één of 
meerdere commissarissen aangeduid in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en 
decretale bepalingen.” 

In het tweede lid van artikel 23 wordt het woord “commissarissen” vervangen door het woord 
“commissaris(sen)” en worden na het woord “drie” de tekens “(3)” ingevoegd. 

In het laatste lid van artikel 23 worden de woorden “brengen de commissarissen” vervangen door 
de woorden “brengt(en) de commissaris(sen)” en de woorden “Zij vermelden” vervangen door de 
woorden “Hij(Zij) vermeldt(en)”. 
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TITEL V 

Titel V en het enige artikel onder deze titel (artikel 24) worden in hun totaliteit geschrapt. 

Artikel 25 

In het opschrift van artikel 25 wordt na het woord “duur” de woorden “en vergoeding” toegevoegd. 

In het eerste lid van artikel worden de woorden “en het directiecomité” geschrapt. 

Het derde tot en met zesde lid van artikel 25 worden geschrapt. 

Het zevende lid van artikel 25 wordt vervangen als volgt: 

“De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld en de andere vergoedingen waarop de leden 
van de bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging aanspraak kunnen maken, met dien 
verstande dat de leden van de raad van bestuur (met inbegrip van de voorzitter van de raad van 
bestuur) slechts aanspraak zullen kunnen maken op een presentiegeld dat ten hoogste gelijk is aan 
het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting in 
één van de deelnemende gemeenten.” 

Artikel 26 

Het tweede lid van artikel 26 wordt gewijzigd als volgt: 

“Als datum van hun eerste ambtsaanvaarding geldt de datum sedert dewelke zij een mandaat in de 
dienstverlenende vereniging uitgeoefend hebben als bestuurder.” 

Artikel 27 

In het eerste lid van artikel 27 wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt. 

In het zevende lid van artikel 27 worden de woorden “en de leden van het directiecomité” geschrapt. 

Artikel 28 

In het eerste lid van artikel 28 wordt het woord “vrijdag volgend op de eerste” vervangen door het 
woord “dinsdag van”. 

In het derde lid van artikel 28 worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het 
woord “commissaris(sen)”. 

In het zesde lid van artikel 28 worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het 
woord “commissaris(sen)”. 

In het zevende lid wordt het woord “jaarvergadering” vervangen door de woorden “algemene 
vergadering”. 

In het achtste lid van artikel 28 worden na het woord “zes” de tekens “(6)” ingevoegd en wordt het 
woord “jaarvergadering” vervangen door de woorden “algemene vergadering”. 

In het negende lid worden de woorden “en uitbreidingen” geschrapt. 

Het laatste lid van artikel 28 wordt gewijzigd als volgt: 

“De toetreding kan niet plaatsvinden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele 
vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. Aan een toetreding kan geen 
terugwerkende kracht worden verleend. De toetreding van een gemeente tot de dienstverlenende 
vereniging, is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van de gemeenteraad op basis van 
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een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich verschillende beheersvormen reëel 
aanbieden.” 

Artikel 29 

In het eerste lid van artikel 29 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. 

In het derde lid van artikel 29 wordt na het woord “vijftien” de tekens “(15)” ingevoegd en na het 
woord “twee” de tekens “(2)”.  

In het vierde lid van artikel 29 worden de woorden “(lid IBR)” en “in bijzondere of buitengewone 
zitting” geschrapt. 

In het vierde lid van artikel 29 wordt het woord “commissaris” vervangen door het woord 
“commissaris(sen)”. 

In het vijfde lid van artikel 60 wordt na het woord “zestig” de tekens “(60)” ingevoegd. 

In het zesde lid van artikel 29 wordt de laatste zin geschrapt. 

Er wordt een nieuw zevende lid toegevoegd in artikel 29 dat luidt als volgt: 

“De voorstellen in verband met het saneringsplan van de raad van bestuur worden samen met een 
beknopte beschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden via een webtoepassing bekend 
gemaakt binnen de tien (10) dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid 
wordt van de bekendmaking op de hoogte gebracht.” 

Daarnaast worden de verwijzingen in dit artikel naar de A-categorie van aandelen geschrapt. 

Artikel 30 

Het tweede, derde en vierde lid van artikel 30 wordt gewijzigd als volgt: 

“Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering 
wordt mede bepaald in functie van het bevolkingscijfer en de kapitaalinbreng.   

De verdeelsleutel wordt bepaald als volgt:  

- elke gemeente duidt een effectief lid en een plaatsvervanger aan en gemeenten die meer dan 
vijfenzeventigduizend (75 000) inwoners tellen kunnen een bijkomende effectieve 
vertegenwoordiger aanduiden; 

- gemeenten die meer dan vijftien (15) aandelen hebben kunnen een bijkomende effectieve 
vertegenwoordiger afvaardigen. 

Het aantal leden dat elke deelnemer, andere dan een gemeente, kan afvaardigen om te zetelen in 
de algemene vergadering is als volgt bepaald: elke deelnemer, andere dan een gemeente, duidt een 
effectief lid aan en een plaatsvervanger.” 

Artikel 31 

In het tweede lid van artikel 31 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” en na het woord 
“dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. 

In het zesde lid van artikel 31 worden na het woord “negentig” de tekens “(90)” ingevoegd. 

Artikel 33 

In het derde lid van artikel 33 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. 

Het vierde lid van artikel 33 wordt vervangen als volgt: 
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“De besluiten van de algemene vergadering samen met een beknopte beschrijving van de daarin 
geregelde aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10) 
dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de 
bekendmaking op de hoogte gebracht.” 

In het laatste lid van artikel 33 worden de woorden “in de provinciehuizen van de deelnemende 
provincies,” geschrapt en wordt telkens na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. 

Artikel 34 

In het derde lid van artikel 34 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” ingevoerd en 
worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord “commissaris(sen)”. 

In het vierde lid van artikel 34 worden de woorden “commissarissen (lid IBR) brengen” vervangen 
door de woorden “commissaris(sen) brengt(en)” na het woord “veertien” de tekens “(14)” 
ingevoerd. 

In het vijfde lid van artikel 34 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoerd en worden 
de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord “commissaris(sen)”. 

In het laatste lid van artikel 34 wordt het woord “, provincieraadsleden” geschrapt. 

Artikel 35 

In het eerste lid van artikel 35 worden de tekens “5%” vervangen door “Vijf procent (5%)”. 

Het tweede lid van artikel 35 wordt geschrapt. 

In het laatste lid van artikel 35 worden de woorden “, na het directiecomité te hebben gehoord,” 
geschrapt. 

Artikel 36 

In het eerste lid van de eerste paragraaf van artikel 36 worden na het woord “achttien” de tekens 
“(18)” ingevoegd. 

In het derde lid van de eerste paragraaf van artikel 36 worden na het woord “negentig” de tekens 
“(90)” ingevoegd. 

In het tweede lid van de tweede paragraaf van artikel 36 wordt het woord “beperkt” geschrapt en 
worden de woorden “op dezelfde wijze als een directiecomité” vervangen door de zin “Het totaal 
aantal leden van dat college bedraagt ten hoogste een derde van dat van de raad van bestuur.”. 

In het zesde lid van de tweede paragraaf van artikel 36 wordt de verwijzing naar artikel 41 vervangen 
door een verwijzing naar artikel 40. 

In het zevende lid van de tweede paragraaf van artikel 36 worden na het woord “achttien” de tekens 
“(18)” ingevoegd. 

Artikel 37 

Aan het opschrift van het artikel worden de woorden “van een deelnemer en zware fout 
dienstverlenende vereniging” toegevoegd. 

In het eerste lid van artikel 37 worden de verwijzingen naar de artikelen 38 en 39 vervangen door 
een verwijzing naar artikel 37 en 38.  

In het tweede lid van artikel 37 wordt na het woord “tien” de tekens “(10)” ingevoerd. 

In artikel 37 wordt een nieuw derde lid ingevoegd dat luidt als volgt: 
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“Indien tijdens de uitvoering van de dienstverlening de dienstverlenende vereniging een zware fout 
begaat zal de deelnemer gerechtigd zijn om in eerste instantie een verwittiging te sturen. Onder 
zware fout wordt hierbij verstaan het systematisch niet-naleven van de uitvoeringsplanning die 
werd overeengekomen voor de deelopdrachten waarvoor werd afgenomen. Indien binnen een 
termijn van drie maanden de zware fout niet hersteld is, wordt het geschil voorgelegd aan een 
arbitragecommissie waarvan de samenstelling wordt vastgelegd in een huishoudelijk reglement. De 
arbitragecommissie zal oordelen of de dienstverlening voor dat bepaald domein door de 
betreffende deelnemer vroegtijdig kan worden opgezegd.” 

Artikel 38 

In het eerste lid van de tweede paragraaf van artikel 37 wordt na het woord “overgenomen” een 
komma ingevoegd. 

In het tweede lid van de tweede paragraaf van artikel 38 wordt de verwijzing naar artikel 39 
vervangen door een verwijzing artikel 38. 

In de derde paragraaf van artikel 38 worden de laatste drie zinnen vervangen door volgende tekst: 

“De deelnemer die geen deel meer uitmaakt van de dienstverlenende vereniging ontvangt een 
scheidingsaandeel dat wordt berekend overeenkomstig het vennootschapsrecht, zoals van tijd tot 
tijd gewijzigd.” 

Artikel 40 

De eerste twee leden van artikel 40 worden vervangen door de volgende tekst: 

“Bij het verstrijken van de duur van de dienstverlenende vereniging met algehele niet-verlenging of 
in geval van vervroegde ontbinding ervan, benoemt de algemene vergadering de vereffenaars op 
dezelfde wijze als bepaald is voor de bestuurders, en bepaalt ze hun vergoeding. Een beperkt college 
van vereffenaars kan samengesteld worden. Het totaal aantal leden van dat college bedraagt ten 
hoogste een derde van dat van de raad van bestuur. De meerderheid komt telkens toe aan de leden 
die op voordracht van de deelnemende gemeenten zijn benoemd. Alle andere organen vervallen op 
het ogenblik van ontbinding. 

Het college van vereffenaars beschikt over de bevoegdheden zoals voorzien in de toepasselijke 
bepalingen van het vennootschapsrecht zoals van tijd tot tijd gewijzigd; in afwijking daarvan, kan zij 
van rechtswege de activiteiten van de dienstverlenende vereniging verderzetten in het raam van 
het bepaalde onder de laatste twee alinea’s van onderhavig artikel.” 

In het derde lid van artikel 40 worden de woorden “Zij bezitten” vervangen door de woorden “Het 
college bezit”. 

Het vierde lid van artikel 40 wordt vervangen door de volgende tekst: 

“Het college wordt ontslagen van inventarisatie en mag zich beroepen op de geschriften van de 
dienstverlenende vereniging. Het college kan, onder haar verantwoordelijkheid, een door haar 
aangeduid deel van hun bevoegdheden overdragen aan één of meerdere van haar leden-
vereffenaars.” 

In het vijfde lid van artikel 40 worden de woorden “De vereffenaars vormen een college dat” 
vervangen door de woorden “Het college van vereffenaars”. 

In het zesde lid van artikel 40 worden de woorden “De vereffenaars hebben” vervangen door de 
woorden “Het college van vereffenaars heeft”. 
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In punt 3. van het zesde lid van artikel 40 wordt de verwijzing naar de artikelen 38 en 39 vervangen 
door een verwijzing naar de artikelen 37 en 38 en wordt de verwijzing naar artikel 37 vervangen 
door een verwijzing naar het artikel 425. 

In punt 6. van het zesde lid van artikel 40 wordt de verwijzing naar de A-aandelen geschrapt en 
wordt het woord “volstortte” vervangen door het woord “volstorte”. 

Artikel 41 

In het eerste lid van artikel 41 wordt het woord “opdrachthoudende” vervangen door het woord 
“dienstverlenende”. 

Hernummering 

Ten slotte worden de titels en artikels hernummerd in functie van bovenstaande 
schrappingen. 

Gelet de motivering door de raad van bestuur van TMVS dv m.b.t. deze statutenwijziging die 
als bijlage aan onderhavig besluit wordt gevoegd ; 

Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde 
statutenwijzigingen te weigeren ; 

Gelet op de besprekingen in de raad ;  

BESLUIT : met 14 stemmen voor (Open VLD, CD&V, Sp.a/Onafhankelijk en Onafhankelijk) bij 3 
onthoudingen (N-VA) 

Art. 1. De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, 
Dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv, zoals opgenomen in het desbetreffend 
ontwerp, goed te keuren. 

Art. 2. Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger(s) deze wijzigingen op de buitengewone 
algemene vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren. 

Art. 3. Een afschrift van dit besluit zal : 

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

 hetzij per elektronische post, 20191210BAVTMVS@farys.be,  
gestuurd worden. 

7. c.  

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd ;  

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

Gelet op de statuten van TMVS dv ;  

Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op, 
waarin de agenda werd meegedeeld ;  

Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 

BESLUIT : met 14 stemmen voor (Open VLD, CD&V, Sp.a/Onafhankelijk en Onafhankelijk) bij  
 3 onthoudingen (N-VA) 
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Art. 1. De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 10 december 2019 en de daarbij 
behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :  

1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer 

2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en 
naamswijziging deelnemer 

3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging 
en het ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB) 

4. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB ) 

5. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB) 

6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de 
statuten te wijzigen en de voorstellen gedaan in de toelichting 

7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten 

8. Volmacht 

Varia 

Art. 2. De afgevaardigde van de gemeente die voor de verdere legislatuur werd gemachtigd, de 
heer Luc Vander Meeren, burgemeester, te bevestigen en deze op te dragen om namens het 
bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene 
vergadering van TMVS dv vastgesteld op 10 december 2019, te onderschrijven en zijn) 
stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden 
bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene 
vergadering zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in artikel 1. De 
aanduiding van de heer Olivier Van Cauwenberghe, raadslid als plaatsvervanger wordt 
eveneens bevestigd.  

Art. 3. Een afschrift van dit besluit zal : 

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

 hetzij per elektronische post, 20191210BAVTMVS@farys.be,  

gestuurd worden. 

7. d.  

De Gemeenteraad,  

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 2019 waarbij de agenda voor de 
buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019 werd goedgekeurd ;  

Gelet op het schrijven van 6 november 2019 waarbij een aanvullende agenda bij 
hoogdringendheid werd overgemaakt ;  

Gelet op de beslissing van 5 november 2019 van de raad van bestuur SOLVA tot de voorlopige 
aanstelling van de bestuurder-voorzitter van SOLVA en het hoogdringend karakter van deze 
aanstelling ;  

Vaststellende dat de agenda van deze algemene vergadering omvat :   
1. Samenstelling van het bureau  
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2.  Goedkeuren actieplan en budget 2020  
3. Statutenwijziging SOLVA: bestaansduur SOLVA na verlenging  
4 Toetreding ILVA bij SOLVA.  
5. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste alge- 
 mene vergadering.  

Overwegende dat de gemeente het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering bepaalt ;  

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2019  waarbij de heer Maarten Van 
Tieghem, Schepen  en de heer Kurt Fonteyne, Schepen-Voorzitter BCSD, aangeduid werden als 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de gemeente om deel te nemen aan de algeme 
vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging SOLVA voor de volledige legislatuur; 

Gelet op de besprekingen in de raad ;  

Gelet op de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur ; 

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

Art.1. De aangepaste agenda van de algemene vergadering van SOLvA van 11 december 2019 goed 
te keuren, nl. 

1.  Samenstelling van het bureau  
2. Goedkeuren actieplan en budget  
3. Statutenwijziging SOLVA : bestaansduur SOLVA na verlenging.   
4. Toetreding ILvA bij SOLVA.   
5. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste 
  algemene vergadering 

Art.2. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 
SOLvA van 11 december 2019 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 
De mandaten voor de algemene en buitengewone algemene vergadering voor de volledige 
legislatuur, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019, worden 
bevestigd, zijnde :   
- de heer Maarten Van Tieghem, schepen, Vrezeveld 19, Wortegem-Petegem als effectief 
 vertegenwoordiger   
- de heer Kurt Fonteyne, schepen, Groenstraat 11a, Wortegem-Petegem als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger,   
worden vastgesteld voor de algemene vergadering van SOLVA van 11 december 2019 te Sint-
Denijs-Boekel (Zwalm).  

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

8. 

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 
beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur, van navolgende collegebesluiten :  
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1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: 

- / 

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 

- In zitting van 22 oktober 2019 verleent het college goedkeuring aan het verslag van 
nazicht van de offertes van 18 oktober 2019 voor de opdracht “Schoonmaak van de 
ramen van de gemeentegebouwen tijdens het jaar 2020” opgesteld door de dienst 
secretariaat. Bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking wordt deze opdracht gegund aan de enige bieder, zijnde Jonas 
Schiettecatte, Processiestraat 2H te 9790 Wortegem-Petegem, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 6.002,50 euro exclusief btw of 7.263,03 euro inclusief 21% btw. 
Er werden 3 firma’s aangeschreven. 

- In zitting van 29 oktober 2019 verleent het college goedkeuring aan het verslag van 
nazicht van de offertes van 24 oktober 2019 voor de opdracht “Schoonmaak van de 
gemeentegebouwen tijdens het jaar 2019”, opgesteld door de dienst secretariaat. Bij 
wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt 
deze opdracht gegund aan de firma Cleaning Professionals nv, Industrielaan 4 - K23 te 
9320 Erembodegem (Aalst), die voor de percelen 1, 3, 4 en 5 als enige een offerte 
indiende en die voor het perceel 2 de economisch meest voordelige offerte (rekening 
houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding) indiende, tegen het totale 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 59.707,07 euro exclusief btw of 72.245,56 euro 
inclusief 21% btw. Er werden 6 firma’s aangeschreven. 

8 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 28 november 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 24 
november 2019 tot toevoeging van een agendapunt aan de gemeenteraadszitting van 28 november 
2019; 

Overwegende dat conform de bepalingen het agendapunt en bijhorende toelichting werd 
overgemaakt; dat dit aan alle gemeenteraadsleden samen met de uitnodiging tot de raadszitting 
op 25 november 2019 werd overgemaakt; 

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

Er wordt gevraagd om de procedure te starten voor de aanleg van een gescheiden fietspad 
op de N494 vanuit Kruisem tot aan het kruispunt Oudenaardseweg-Kruishoutemseweg ter hoogte 
van het punt genaamd “de Knok”. Deze weg is nu een ‘dodenweg’ voor fietsgebruikers: geen 
fietspad, geen suggestiestrook, niets. Zowel het woon-werkverkeer alsook het recreatief fietsen is 
hier totaal onveilig. 



309 
 

De Kruishoutemseweg behoort immers tot het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en 
de Vlaamse regering wil meer investeren in fietspaden. Gezien de aanleg van een fietspad op deze 
gewestweg een hele lange procedure zal kennen waaraan een hoog kostenplaatje verbonden is, kan 
het interessant zijn om Vlaanderen hierin te betrekken.  

Overwegende de toelichting door de burgemeester, tevens schepen van mobiliteit: 

De vraag om over te gaan tot de aanleg van een scheiden fietspad op de gewestweg N494 
Kruisem-Anzegem is niet nieuw. In maart 2002 werd door de gemeenteraad reeds een gemeentelijk 
mobiliteitsplan goedgekeurd waarbij voor de Kruishoutemseweg werd voorzien in de aanleg van 
een fietspad. De provincie adviseerde dit toen positief en stelde voor het fietspad aan te leggen 
achter de gracht.  Tot op vandaag werd hier echter geen verdere actie voor ondernomen. 

Gezien Vlaanderen inderdaad aangeeft te willen investeren in betere fietspaden, stelt de 
Open-VLD fractie voor om in gesprek te gaan met de bevoegde minister van mobiliteit, mevr. Lydia 
Peeters, om te kijken in hoeverre er enerzijds mogelijkheden zijn dat Vlaanderen kan instaan voor 
de opmaak van ontwerp, plannen, studies, … om tot de eventuele creatie van een gescheiden 
fietspad te komen, en anderzijds of er financiële middelen verkregen kunnen worden voor de aanleg 
en/of de studies. 

Het getuigt van goed bestuur als men eerst de subsidiemogelijkheden bekijkt, alvorens 
dergelijk groot dossier op te starten. Vandaar het voorstel om dit agendapunt tot opstart van de 
procedure te verdagen en eerst informeel in gesprek te gaan met de bevoegde diensten. 

Overwegende dat de N-VA-fractie zich akkoord verklaart met het voorstel tot verdaging; 

Gelet op het audio-zittingverslag; 

Gaat over tot de stemming over de verdaging van dit agendapunt om in tussentijd contact op 
te nemen met het kabinet van de bevoegde Vlaamse minister van mobiliteit, mevr. Lydia Peeters; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Enig artikel :  Het toegevoegd agendapunt omtrent de opstart van de procedure voor de aanleg van 
een gescheiden fietspad op de N494 tussen Kruisem en het kruispunt 
Oudenaardseweg-Kruishoutemseweg wordt verdaagd. Intussentijd neemt het 
bestuur contact met het kabinet van de bevoegde Vlaamse minister van mobiliteit, 
mevr. Lydia Peeters. 

8 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 28 november 2019; 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd in zitting van 
31 januari 2019, inzonderheid op art. 3; 
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Gelet op het verzoek van raadslid Marleen Van De Populiere, fractieleider van N-VA, van 24 
november 2019 tot toevoeging van een agendapunt aan de gemeenteraadszitting van 28 november 
2019; 

Overwegende dat conform de bepalingen het agendapunt en bijhorende toelichting werd 
overgemaakt; dat dit aan alle gemeenteraadsleden samen met de uitnodiging tot de raadszitting 
op 25 november 2019 werd overgemaakt; 

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

De Vlaamse minister president Jan Jambon en de minister van financiën Matthias Diependaele 
hebben via het Vlaamse regeerakkoord, voor Wortegem-Petegem een extra toelage voorzien van 
1.498.201,63 EUR (zijnde 1.274.837,63 EUR  via het Open Ruimte Fonds en  223.364 EUR als 
tussenkomst in de responsabiliteitsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen). 

Er wordt vastgesteld dat de weggebruiker vragende partij is om de wegeninfrastructuur in 
onze gemeente te herstellen, te verbeteren en vooral om de veiligheid te verhogen. 

Het voorstel van N-VA bestaat er daarom in om prioriteit te geven aan het herstel en de 
herinrichting van onze wegeninfrastructuur, zijnde: 

- Het in kaart brengen van de knelpunten op onze wegen; 

- Het aanleggen van extra invoegstroken, herstel van putten, onregelmatigheden, 
enz. waar nodig; 

- Verdere uitbreiding van de fietssuggestiestroken, vooral in de dorpskernen, waar 
onze kinderen en kleinkinderen met de fiets naar school gaan. 

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

De gemeente investeert sowieso al een hoog bedrag in wegenis. Dit zowel in de voorbije als 
in de komende legislatuur.  

In de periode 2013-2018 werd voor het regulier onderhoud van de gemeentewegen 707.536 
EUR uitgegeven en werden er voor 2.317.967 EUR aan investeringen uitgevoerd. Een totaal van 
3.025.503 EUR ter verbetering van de wegenisinfrastructuur.   
Dit gaat voor het onderhoud concreet over vb. het onderhoudscontract met firma Audoorn, 
slamagewerken, herstel van loswegen, voegvullingen, belijningen, wegmarkeringen, 
uitwijkplaatsen, en plaatselijk herstel door de eigen diensten. Wat betreft de investeringen gaat het 
hoofdzakelijk om de grote wegenisdossiers:  Ooikeplein, Oudenaardseweg fase I, en nog een deel 
van collector Wortegem. 

Zoals eerder al toegelicht in de gemeenteraadscommissie financiën begroting wordt ook de 
komende legislatuur blijvend ingezet op de verbetering van de wegeninfrastructuur. In het 
meerjarenplan 2020-2025 is er voor het onderhoud een 1,2 miljoen EUR, zijnde 200.000 EUR per 
jaar, voorzien. Verder is er voor 4.340.849 EUR aan investeringen ingeschreven, waarvan 176.000  
EUR exclusief voorzien voor het aanbrengen van fietssuggestiestroken en -markeringen. Een totaal 
van 5.540.849 EUR, wat hoger ligt dan de voorbije legislatuur en meer bedraagt dan de extra 
middelen voorzien via het Open Ruimte Fonds.  

De Open-VLD-fractie kan dit agendapunt dan ook mee goedkeuren gezien dit al in het 
meerjarenplan 2020-2025 is opgenomen.  

Gelet op het audio-zittingverslag; 
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Gaat over tot de stemming over de vraag om prioriteit te geven aan het herstel en de 
herinrichting van onze wegeninfrastructuur; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. Er wordt de komende legislatuur de nodige prioriteit gegeven aan herstel en (her)inrichting 
van de wegeninfrastructuur in Wortegem-Petegem. De nodige bedragen zijn hiervoor 
opgenomen in het nog goed te keuren voorstel van meerjarenplanning 2020-2025. 

9. 

Schriftelijke vragen gesteld door de CD&V-fractie :  

1. Hoe komt het dat de muur aan het kerkhof te Petegem nog steeds niet hersteld is?  

Antwoord: Er zijn twee schadegevallen aan de kerkhofmuur te Petegem. Een eerste in de 
Ommegangstraat en een tweede aan de voorzijde van de muur, kant Petegemplein. De 
aannemer die instaat voor het herstel wil beide werken liefst in één keer uitvoeren. 

Momenteel zijn er wegeniswerken aan de St-Martinusstraat in het kader van de sociale 
verkaveling Ridobel en binnenkort ook aan het kruispunt Sint-
Martinusstraat/Ommegangstraat.  Voor het herstel van de muur in de 
Ommegangstraat is het nodig dat een deel van de Ommegangstraat wordt afgesloten 
waarbij doorgaand verkeer niet mogelijk zal zijn. Op vandaag zou dit betekenen dat 
bepaalde woningen in de Ommegangstraat volledig ingesloten zitten. De kerkhofmuur 
wordt derhalve pas na de uitvoering van de wegeniswerken hersteld. Planning voorjaar 
2020.  

2. In de Lozerstraat is de ene kant van de weg (Wortegem-Petegem) gemaaid en de andere kant 
(Oudenaarde) niet. Is het mogelijk om met stad Oudenaarde in dialoog te gaan zodat dit kan 
opgelost worden en beide kanten kunnen gemaaid worden? 

Antwoord: Het stuk Lozerstraat waarover sprake, is, op basis van de voorliggende foto, 
vermoedelijk volledig op grondgebied Oudenaarde gelegen. Het ene perceel is weiland 
waarbij de landbouwer bij het maaien, wellicht ook de berm heeft mee gemaaid, terwijl 
het perceel aan de overkant akkerland is. 

Niettemin zal deze melding opgenomen worden met de bevoegde diensten van stad 
Oudenaarde met de vraag om deze bermen ook te maaien. 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter Gemeenteraad, 

 

 

 

An Buysschaert. Koen Desloovere.  


