
 
Beknopte opgave besluiten gemeenteraad 

Kennisgeving publiek 

De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 27 februari 2020 volgende beslissingen 

genomen: 

1. Notulen vorige zitting.  

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 30 januari 2020 goed met 11 
stemmen voor (Open VLD), 2 onthoudingen (CD&V en Sp.a/onafhankelijk) en  4 stemmen 
tegen (N-VA en Onafhankelijk). 

2. Algemene financiering. Gemeentebelastingen. Retributie voor het verwerven van een 
tuincompostvat, een beluchtingsstok en een compostbak. Opheffing gemeenteraadsbesluit 
van 30 juni 2016. 

Vanaf 1 januari 2020 is het leveren van compostvaten, beluchtingsstokken en 
compostbakken overgenomen door de intercommunale I.VL.A. Daarom wordt het 
retributiebesluit hieromtrent met algemeenheid van stemmen opgeheven .  

3. Burger en welzijn. Burgerlijke stand. Overlijdens. Aanpassing ereloon beëdigde arts bij 
crematie. Goedkeuring.  

De aanpassing van het ereloon voor de aangestelde beëdigde arts bij crematie wordt met 
15 stemmen voor (Open VLD, N-VA en CD&V) bij 1 onthouding (Sp.a./onafhankelijk) en 1 
stem tegen (Onafhankelijk) goedgekeurd.   

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

1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: 

- In zitting van 14 januari 2020 wordt Coolblue nv, Boomsesteenweg 560 te 2610 
Antwerpen, als economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs) bij wijze 
van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) aangewezen voor 
het leveren van 2 beamers met beugels en 1 scherm voor het schoolke Moregem en de 
polyvalente ruimte sporthal De Ruffel tegen het nagerekende offertebedrag van 
1.494,21 euro exclusief btw of 1.807,99 euro inclusief 21% btw. 

- In zitting van 21 januari 2020 wordt de opdracht “Leveren en plaatsen van een 
speeltoestel in het Bijengoed (buurtbouwer-project 32)” bij wijze van de aanvaarde 
factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) gegund aan Kompan nv, Bosstraat 
15 te 8780 Oostrozebeke, tegen het nagerekende offertebedrag van 6.353,49 euro 
exclusief btw of 7.687,72 euro inclusief 21% btw. Er werden 3 firma’s aangeschreven 
die allen een offerte indienden. 



2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 

- In zitting van 28 januari 2020 wordt goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht 
van de offertes van 21 januari 2020 betreffende de opdracht “Groenonderhoud site 
sporthal De Ruffel tijdens het jaar 2020” . Deze wordt gegund aan de economisch 
meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Tuinen Lowie Mornie, 
Sneppestraat 52 te 9790 Wortegem-Petegem, tegen het nagerekende offerte-bedrag 
van 7.638,12 euro exclusief btw of 9.242,13 euro inclusief 21% btw. Er werden 7 firma’s 
aangeschreven waarvan er 2 een offerte indienden. 

Deze overzichtslijst wordt bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal 

Bestuur, op de webtoepassing van de gemeente op 5 maart 2020. 


