
 

 
 

 

Dagorde gemeenteraad en OCMW-raad 

30 april 2020 
Digitale vergadering via Microsoft Teams om 19.30 uur stipt 

Dagorde gemeenteraad: 

1. Notulen vorige vergadering. Goedkeuring. 
2. Algemeen bestuur. Bekrachtiging tijdelijke politieverordeningen van de burgemeester bij 

hoogdringendheid. 
a. Verordening van 17 maart 2020 houdende het niet laten doorgaan van de zittingen van 

het bijzonder comité voor de sociale dienst, de gemeenteraad en de OCMW-raad in de 
maand maart 2020.  

b. Verordening van 31 maart 2020 betreffende het houden van de gemeente- en OCMW-
raad van 30 april 2020 via virtuele vergadering en het houden van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst op 23 april 2020 in de feestzaal van de gemeente met 
respect voor de social distancing richtlijnen. 

c. Verordening van 31  maart 2020 houdende het heropenen van het gemeentelijk 
recyclagepark op 7 april 2020. 

3. Algemeen bestuur. (Steun)maatregelen corona. Overzicht tot op heden. Kennisname. 
4. Algemene financiering. Algemene gemeentelijke milieubelasting. Niet heffing aanslagjaar 

2020 ingevolge COVID-19. Vaststelling. 
5. Burger en welzijn. Toetreding tot een interbestuurlijk samenwerkingsverband voor de 

oprichting van een schakelzorgcentrum regio Schelde-Leie, Panacea en Vlaamse Ardennen en 
goedkeuring van de overeenkomst met statutaire draagkracht. 

6. Algemene financiering. Retributie voor de afgifte van een vergunning voor de exploitatie van 
een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer en op de afgifte van een 
bestuurderspas vanaf heden tot en met het aanslagjaar 2025. 

7. Algemene financiering. Gemeente-eigendommen. Openbare verkoop woning Moregemplein 
10 en perceel grond Moregemplein. Goedkeuring ontwerpakte van openbare verkoop. 

8. Wonen en leefomgeving. Verbindingsweg Heerbaan/Moregemplein. Rooilijnplan. Voorlopige 
vaststelling. 

9. Wonen en leefomgeving. Samenwerkingsovereenkomst “Energiehuis en IGS Woonbeleid” 
tussen SOLVA en Wortegem-Petegem. Verlenging. Goedkeuring. 

10. Vrije Tijd. Bibliotheek. Overeenkomst E-boekendienst Cultuurconnect. Bekrachtiging 
beslissing schepencollege van 24 maart 2020. 



 

11. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke samenwerkingen. Erfgoed. Beleidsplan cultureel 
erfgoedcel Vlaamse Ardennen 2021-2026. Goedkeuring. 

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

Besloten zitting: 
13. Burger en welzijn. Interbestuurlijk samenwerkingsverband schakelzorgcentrum Octopus. 

Aanstelling van een lid en plaatsvervangend lid voor het beheerscomité. 
14. Wonen en leefomgeving. Samenwerkingsovereenkomst “Energiehuis en IGS Woonbeleid” 

tussen SOLVA en Wortegem-Petegem. Aanduiden effectief en plaatsvervangend lid voor de 
kredietcommissie. 

 
Dagorde OCMW-raad: 
1. Notulen vorige vergadering. Goedkeuring. 
2. Sociale dienst. Samenwerkingsovereenkomst “Energiehuis en IGS Woonbeleid” tussen SOLVA 

en Wortegem-Petegem voor wat betreft de ondersteuning in het kader van een toegekende 
energielening en het noodkoopfonds. Verlenging. Goedkeuring. 


