
 

Beknopte opgave besluiten gemeenteraad 
Kennisgeving publiek 

De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 30 april 2020 (virtuele vergadering) volgende 
beslissingen genomen: 

1. Notulen vorige zitting.  
De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 27 februari 2020 met algemeenheid 
van stemmen goed. 

2. Algemeen bestuur. Bekrachtiging tijdelijke politieverordening 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. 

De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt met algemeenheid van stemmen de 
tijdelijke politieverordening van de burgemeester bij hoogdringendheid 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 houdende 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.   

De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt met algemeenheid van stemmen de 
tijdelijke politieverordening van de burgemeester bij hoogdringendheid 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 recyclage-
park op 7 april 2020.   

De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt met algemeenheid van stemmen de 
tijdelijke politieverordening van de burgemeester bij hoogdringendheid houdende het 
heropenen van het gemeentelijk recyclagepark op 7 april 2020.  
De gemeenteraad beslist de reguliere openingsuren voorzien in art. 4 van het 
huishoudelijk reglement van het recyclagepark, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad 
van 29 juni 2017, opnieuw te hanteren vanaf dinsdag 5 mei 2020. 



3. Algemeen bestuur. (Steun)maatregelen corona. Overzicht tot op heden. Kennisname.  
De gemeenteraad neemt kennis van het overzicht van de verschillende (steun)maatregelen 
in het kader van COVID-19.   

4. Algemene financiering. Algemene gemeentelijke milieubelasting. Niet-heffing aanslagjaar 
2020 ingevolge COVID-19. Vaststelling.  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de niet-heffing van de algemene 
gemeentelijke milieubelasting voor het aanslagjaar 2020 ingevolge COVID-19 goed.   

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.  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de toetreding tot het 
interbestuurlijk samenwerkingsverband voor de oprichting van een schakelzorgcentrum 
regio Schelde-Leie, Panacea en Vlaamse Ardennen goed en keurt eveneens met 
algemeenheid van stemmen de samenwerkingsovereenkomst goed.    

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.  

De gemeenteraad keurt met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en 
S.pa/onafhankelijk) bij 1 stem tegen (onafhankelijk) de retributie voor de afgifte van een 
vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer 
en de afgifte van een bestuurderspas vanaf heden tot en met het aanslagjaar 2025 goed.   

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

De gemeenteraad keurt met 13 stemmen voor (Open VLD, CD&V en S.pa/onafhankelijk) bij 4 
onthoudingen (N-VA en onafhankelijk) het ontwerp van de akte van openbare verkoop van 
volgende eigendommen goed:   
• lot 1: een woonhuis met aanhorigheden en grond, gelegen Moregemplein 10, met 

  een oppervlakte volgens meting van 7 a 55 ca; 
• lot 2: een perceel grond, gelegen Moregemplein, met een oppervlakte volgens  

  meting van 3 a 33 ca.   

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

De gemeenteraad stelt met 13 stemmen voor (Open VLD, CD&V en S.pa/onafhankelijk) bij 4 
onthoudingen (N-VA en onafhankelijk) het roolijnplan voor de aanleg van een nieuwe 
gemeenteweg (verbindingsweg Heerbaan/Moregemplein) voorlopig vast.   

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

De gemeenteraad keurt met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en 
S.pa/onafhankelijk) bij 1 stem tegen (onafhankelijk) de samenwerkingsovereenkomst 
betreffende “Energiehuis SOLVA en IGS Lokaal Woonbeleid” tussen SOLVA en de gemeente 
Wortegem-Petegem goed.   



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

De gemeenteraad bekrachtigt met algemeenheid van stemmen de beslissing van het 
college van burgemeester en schepenen van 24 maart 2020 waarbij principieel akkoord 
wordt gegaan om in te tekenen op de E-boekendienst van Cultuurconnect.   

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

De gemeenteraad keurt met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en 
S.pa/onafhankelijk) bij 1 stem tegen (onafhankelijk) het beleidsplan van de cultureel 
erfgoedcel Vlaamse Ardennen voor de verwerkingsperiode 2021-2026 goed.  

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

1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: 
- In zitting van 7 april 2020 werd de opdracht “Leveren van vier Ocotopus-accentpalen 

voor de schoolomgevingen” bij wijze van aanvaarde factuur (overheidsopdracht van 
beperkte waarde) gegund aan de firma Wolters-Mabeg BVBA, Leuerbroek 1074 te 3640 
Kinrooi, tegen het nagerekende offertebedrag van 4.600,00 euro exclusief btw of 
5.566,00 euro inclusief 21 % btw. 

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 
- In zitting van 11 februari 2020 werd de opdracht met als voorwerp het leveren van de 

middagmalen tijdens de sportkampen en de gemeentelijke speelpleinwerking 
‘Speelkriebels’ 2020 bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking toegewezen aan Traiteur Willequet-Lefebvre NV, Grote Herreweg 223 
te 9690 Kluisbergen, voor de prijs van 1,80 euro voor kinderen van 3 tot 6 jaar, 3,20 
euro voor de kinderen van 6 tot 12 jaar, 6,00 euro voor de begeleiders en 0,25 euro per 
dessert. Er werden 6 firma’ aangeschreven. 

- In zitting van 18 februari 2020 werd goedkeuring verleend aan het gunningsvoorstel 
voor de opdracht “Leveren en verwerken van gietasfalt voor het dienstjaar 2020”, 
opgesteld door de technische dienst. De opdracht werd bij wijze van de aanvaarde 
factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) gegund aan de economisch meest 
voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Mobilmat 
nv, Pathoekweg 400 te 8000 Brugge, tegen het nagerekende offertebedrag van 
13.560,00 euro exclusief btw of 16.407,60 euro inclusief 21 % btw. Er werden 3 firma’s 
aangeschreven.  

- In zitting van 25 februari 2020 werd goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht 
van de offertes van 20 februari 2020 voor de opdracht “Maaien van de bermen, 
grachten en taluds langs de wegen in 2020”. Deze opdracht werd bij wijze van 
onderhandelingsprodedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Delgro bvba, 
Stookstraat 175 te 9600 Ronse, tegen het nagerekende offertebedrag van 75.534,85 
euro exclusief btw of 91.397,17 euro inclusief btw. Er werden 4 firma’s aangeschreven.  

- In zitting van 7 april 2020 werd beslist de opdracht voor het aanbrengen van de nodige 
markeringswerken op de Heerbaan, het Ooikeplein, de Lindestraat, de St.-
Martinusstraat incl. het kruispunt met de Rozenhof, de Beerstraat en de parking op de 



Gotstraat uit te voeren binnen de raamovereenkomst van Creat. Dit in navolging van 
het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 juni 2019 waarmee 
de opdracht ‘Leveren en aanbrengen van wegmarkeringen in de periode 2019-2022 via 
het raamcontract met Creat (bestek AD-ALL-17-07, perceel 1 : realiseren van 
markeringen in regio West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen)’ gegund werd aan de 
firma De Groote, Karrewegstraat 110, 9800 Deinze.  

Besloten zitting  

13. Burger en welzijn. Interbestuurlijk samenwerkingsverband schakelzorgcentrum Octopus. 
Aanstelling van een lid en plaatsvervangend lid voor het beheerscomité.  

Kurt Fonteyne, schepen, en Luc Vander Meeren, burgemeester, worden aangeduid als 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.  

Kurt Fonteyne, schepen en Luc Vander Meeren, burgemeester worden aangeduid als lid en 
plaatsvervangend lid voor de kredietcommissie. 

Deze overzichtslijst wordt bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal 
Bestuur, op de webtoepassing van de gemeente op 7 mei 2020. 


