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Kennisgeving publiek

De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 28 mei 2020 (virtuele vergadering) volgende

beslissingen genomen:

l. Notulen vorige zitting.

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 30 april 2020 met algemeenheid van

stemmengoed.

2. Algemeen bestuur. Bekrachtiging tijdel'rjke politieverordening van de burgemeester bij

hoogdringendheid. Verordening van 13 mei 2O2O betreffende het houden van de gemeente- en

OCMW-raad van 28 mei2O2O via virtuele en volledig besloten vergadering.

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 28 mei 2020 via virtuele en volledig

besloten vergadering.

3. Algemeen bestuur. Erediensten. Kerkbesturen. Jaarrekening 2O19. Advies.

Aan de jaarrekening 2019 van de kerkfabrieken wordt een gunstig advies verleend met 16

stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V 5p.a/onafhankeltjk) bij 1 onthouding
(onafhankelijk).

De jaarrekeningen werden door het Centraal Kerkbestuur gecoórdineerd en vertonen

volgend resultaat :

a) de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Wortegem met als

- exploitatieresultaat 59.267,68 euro;
- investeringsresultaat 0,OO euro;

de exploitatietoelage bedroeg 0,00 euro;

de investeringstoelage bedroeg 2O.711,21 euro;

b) de kerkfabriek Sint-Amandus Ooike met als

- exploitatieresultaat 17.979,01 euro;
- investeringsresultaat O,0O euro;

de exploitatietoelage bedroeg O,0O euro;

de investeringstoelage bedroeg 0,00 euro;

riek Sint-Martinus
- exploitatieresu ltaat
- i nvesteringsresu ltaat

16.954,96 euro;

O,OO euro;

c)



d)

e)

de kerkfabriek Si nt-Ma u rus Elsegem_mst als

de-kerkí@ge-m -met- a I s

de exploitatietoelage bedroeg
de investeringstoelage bedroeg

- exploitatieresu ltaat
- i nvesteri ngsresu ltaat
de exploitatietoelage bedroeg

de i nvesteringstoelage bedroeg

- exploitatieresultaat
- investeringsresu ltaat
de exploitatietoelage bedroeg

de investeringstoelage bedroeg

21.606,54 euro;

0,00 euro;

15.601,00 euro;

0,00 euro;

17.803,87 euro;

0,00 euro;

28.953,30 euro;

O,OO euro;

12.312,25 euro;
0,00 euro.

4. Algemene financiering. Beleids- en beheerscyclus. Jaarrekening gemeente 2019. Goedkeuring.

De gemeenteraad stelt rnef 1l stemmen vóór (Open VLD) bij 2 onthoudingen (CD&V en
S.pa/onafhankehjk) en 4 stemmen tegen (N-VA en onafhankelíjk) de jaarrekening 2019 als

volgt vast :

Resultaat op kasbasis:

Autofinancieri ngsma rge:

Balanstotaal:

Over te dragen overschot van het boekjaar:

€3.738.784,96

€.1.714.837,63

€39.246.653,84

€1.422.200,38

5. Algemene financiering. Beleids- en beheerscyclus. Jaarrekening OCMW 2019. Goedkeuring

De gemeenteraad keurt de OCMW-jaarrekening 2019 met 12 stemmen voor (Open VLD en
CD&V), bij 3 stemmen tegen (N-VA) en 2 onthoudingen (Sp.a/onafhankefik en
onafhankelijk) goed.

6. Algemene financiering. lntekening uitgifte Apt-aandelen Gaselwest. Goedkeuring.

De gemeenteraad beslist met algemeenheid van stemmen in te tekenen op het
proportioneel toegewezen aantal aandelen Apt (eerste ronde), in casu 3.488 aandelen aan

een eenheidsprijs van 26,59 euro, wat overeenkomst met een totaal bedrag van92.745,92
euro.

7. Wonen en leefomgeving. Aanvullend verkeersreglement betreffende de herinrichting van de
parking op de Gotstraat. Goedkeuring.

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen het aanvullend
verkeersreglement betreffende de herinrichting van de parking op de Gotstraat goed.

8. Vrije Tijd. Bibliotheek. Samenwerkingsverbond van bibliotheken. Goedkeuring actieplan en

begroting 2020 en jaarrekening 2O19 van de'lnterlokale Vereniging Vlaamse Ardennen'.

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen het actieplan, de begroting 2O20

en de jaarrekening 2019 van de'lnterlokale Vereniging Vlaamse Ardennen'goed.



9. Algemeen bestuur. lnformatieveiligheid. lnformatieveiligheidsbeleid 202 Gemeente en OCMW

Wortegem-Petegem. Goedkeuring.

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen het herziene

'lnformatieveiligheidsbeleid Gemeente en OCMW Wortegem-Petegem' goed.

lO.Algemeen bestuur. lntergemeentelijke verenigingen.

a. l.M.W.V. Algemene vergadering van 2 juni 2O20. Goedkeuring agenda.

De gemeenteraad keurt rnef algemeenheid van stemmen de agenda voor de algemene

vergadering van Gaselwest van 2 juni 202O goed. De algemene vergadering wordt

elektronisch gehouden (COVID-l9 maatregel).

b. Solva. Algemene vergadering van 1O juni 2O2O. Goedkeuring agenda.

De gemeenteraad keurt met 16 stemmen vóór (Open VLD, N-VA, CD&V en

S.pa/onafhankelijk) bij I stem tegen (onafhankelíjk) de agenda voor de algemene

vergadering van Solva van 10 juni 2O2O goed. De algemene vergadering gaat digitaal door.

(COVID-l9 maatregel).

c. Zefier cvba. Algemene vergadering van 11 juni 2O2O. Goedkeuring agenda.

De gemeenteraad keurl met algemeenheid van stemmen de agenda voor de algemene

vergadering van Zefier cvba van 11 juni 2020 goed. De gemeenteraad dient enkel een

standpuntsbepaling over de agenda vast te stellen. (COVID-19 maatregel).

d. TMVS dv. Algemene vergadering van 16 juni 2020.Goedkeuring agenda.

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de agenda voor de algemene

vergadering van TMVS dv van 16 juni 202O goed. De algemene vergadering gaat schriftelijk

door. (COVID-19 maatregel).

e. TMVW ov. Algemene vergadering van 19 juni 2O20. Goedkeuring agenda.

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de agenda voor de algemene

vergadering van TMVW ov van 19 juni 2020 goed. De algemene vergadering gaat

schriftelijk door. (COVID-19 maatregel).

f. Gaselwest. Algemene vergadering van 23 juni 2020. Goedkeuring agenda, goedkeuring

partiële splitsing door overneming en vaststellen van het mandaat.

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de agenda voor de algemene

vergadering van Gaselwest van 23 juni 2020 goed en hecht de goedkeuring aan het

voorstel van partiële splitsing. De algemene vergadering gaat schriftelijk door. (COVID-19

maatregel).

g. l.VLA. Algemene vergadering van 25 juni 2O20. Goedkeuring agenda.

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de agenda voor de algemene

vergadering van |.VL.A. van 25 juni 2020 goed.

11. Algemeen bestuur. Opdrachten van werken, leveringen en diensten van dagelijks bestuur.

Kennisgeving.



1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn:

-/
2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn:

ln zitting van 21 april2O2O wordt de opdracht "Aankoop van 10 senslbiliserende borden
'50 km/u - duidelijk genoeg?"' bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op

basis van de prijs), zijnde WS nv, Veldstraat 107 te 3500 Hasselt, tegen het
nagerekende offertebedrag van 2J61,45 euro exclusief btw of 2.615,35 euro inclusief
2'lo/obtw. Er werden 4 firma's aangeschreven.

ln zitting van 21 april 2O2O wordt de opdracht "aankoop van herbruikbare
mondmaskers" bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking en met akkoord voor de betaling van 50% op het moment van de

bestelling gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste
prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Think Pink, Researchdreef 12 te 1O7O Brussel
(Anderlecht), tegen het nagerekende offertebedrag van 13.300,00 euro exclusief btw
of 14.098,00 euro inclusief 60/o btw. Er werden 6 firma's aangeschreven.

ln zitting van 5 mei 202O wordt de opdracht "Leveren van schoolmaaltijden in de
gemeentelijke basisschool De Kouter tijdens het schooljaar 2O2O-2O21" bij wijze van

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan de

economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Delicatessen
Culinair/Benjamin Food BVBA, Rozenstraat 1 te 9810 Eke, tegen het nagerekende
offertebedrag van 36.100,00 euro exclusief btw of 38.266,00 euro inclusief 60/o btw,
zijnde per maaltijd 1,90 euro exclusief btw of 2,01 euro inclusief 6% btw. Er werden 4
f i rma's aangesch reven.

Deze overzichtslijst wordt bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 33O van het Decreet Lokaal

Bestuur, op de webtoepassing van de gemeente op 4 juni 2020.

Wortegem-Petegem, 4 juni 2O2O.

De Bu

Luc Vander


