
 
Beknopte opgave besluiten gemeenteraad 

Kennisgeving publiek 

De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 25 juni 2020 (vergadering in OC Rozenhof – 

social distancing) volgende beslissingen genomen: 

1. Notulen vorige zitting.  

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 28 mei 2020 met algemeenheid van 
stemmen goed. 

2. Algemeen bestuur. Bekrachtiging tijdelijke politieverordening van de burgemeester bij 
hoogdringendheid. Verordening van 12 juni 2020 betreffende het houden van de gemeente- en 
OCMW-raad van 25 juni 2020 in het OC Rozenhof met inachtname van 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 25 juni 2020 in het OC Rozenhof met 
inachtneming van de social distancing richtlijnen. 

2 bis. Algemeen bestuur. Veiligheid. Tijdelijke politieverordening veiligheid Ronde van Vlaanderen 
 (toegevoegd punt bij hoogdringendheid met algemeenheid van stemmen).  

Het tijdelijk politiereglement voor de ‘Ronde van Vlaanderen voor dames elite’ en ‘Ronde 
van Vlaanderen voor heren elite’ op 18 oktober 2020 wordt met algemeenheid van 
stemmen goedgekeurd. Met deze verordening worden evenementen en bijkomende 
commerciële activiteiten vanwege Covid-19 verbonden in de veiligheidszones, die af te 
bakenen zijn door de burgemeester Dit reglement is vooral gericht op het bewaren van de 
social distancing tussen de renners en supporters enerzijds en onderling tussen de 
supporters anderzijds.  

3. Algemeen bestuur. Organisatiebeheersing.  

a. Jaarlijkse rapportering. Aktename.  

De gemeenteraad neemt akte van de rapportering organisatiebeheersing 2019. 

b. Rapportering klachtenbehandeling. Aktename.  

De gemeenteraad neemt akte van de rapportering klachtenbehandeling 2019.  

4. Algemeen bestuur. Personeel. Aanpassing rechtspositieregeling. Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de aanpassingen aan de 
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel goed.  



5. Algemeen bestuur. Personeel. Verhoging bijdragepercentage 2de pensioenpijler. Goedkeuring.  

De gemeenteraad verhoogt met algemeenheid van stemmen de bijdragevoet voor de 
tweede pensioenpijler met 0,5 % (zijnde tot 2,5 %) vanaf 1 januari 2020 voor alle 
contractuele medewerkers en verhoogt de bijdragevoeg voor de tweede pensioenpijler 
met 1 % (zijnde tot 3 %) vanaf 1 januari 2021.    

6. Algemene financiering. Beleids- en beheerscyclus. Meerjarenplan aanpassing 2 2020-2025. 
Goedkeuring.  

De gemeenteraad stelt met 11 stemmen voor (Open VLD) , bij 1 stem tegen (Onafhankelijk) 
en 5 onthoudingen (N-VA, CD&V en Sp.a/onafhankelijk) de meerjarenplan aanpassing 2 
2020-2025 deel gemeente vast. 

De gemeenteraad stelt met 11 stemmen voor (Open VLD) , bij 1 stem tegen (Onafhankelijk) 
en 5 onthoudingen (N-VA, CD&V en Sp.a/onafhankelijk) de meerjarenplanaanpassing 2 
2020-2025 deel ocmw vast en stelt hiermee van rechtswege met 11 stemmen voor (Open 
VLD), bij 1 stem tegen (Onafhankelijk) en 5 onthoudingen (N-VA, CD&V en 
Sp.a/onafhankelijk) het geheel van de meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 (gemeente 
en ocmw) vast. 

7. Algemene financiering. Gemeentefinanciën. Aanvulling nominatieve lijst van subsidies voor 
2020. Goedkeuring toekenning.  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de aanpassing van de lijst met de 
nominatieve subsidies voor 2020.   

8. Burger en welzijn. Gemeentelijk basisonderwijs.   

a. Beleidscontract tussen gemeente Wortegem-Petegem voor GBS De Kouter en het 
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Oudenaarde-Geraardsbergen GO. Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen het beleidscontract tussen 
de gemeente Wortegem-Petegem voor GBS De Kouter en het Centrum voor 
leerlingenbegeleiding Oudenaarde – Geraardsbergen Go goed.    

b. Verlenging van de huidige scholengemeenschap Schelde Leie voor de periode van 1 
september 2020 tot 31 augustus 2026 in de vorm van een interlokale vereniging. 
Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de overeenkomst 
scholengemeenschap 2020-2026 in de vorm van een interlokale verenging en het 
huishoudelijk reglement voor de scholengemeenschap Schelde-Leie 2020-2026 goed.   

c. Aanpassing schoolreglement GBS De Kouter. Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de aanpassing van het 
schoolreglement GBS De Kouter goed.    

d. Lestijdenpakket GBS De Kouter. Ten  laste nemen van 10 lestijden voor het schooljaar 
2020-2021. Bekrachtiging.  



De gemeenteraad bekrachtigt en keurt met algemeenheid van stemmen het 
collegebesluit van 9 juni 2020 houdende de principiële goedkeuring voor het ten laste 
nemen door het schoolbestuur van de loonkost voor een lestijdenpakket van 10 
lestijden voor het schooljaar 2020-2021 in het kleuteronderwijs aan de gemeentelijke 
basisschool De Kouter, goed.    

9. Wonen en leefomgeving. Erkennen bestaande toestand van de weg gelegen Heerbaan en 
Moregemplein. Definitieve rooilijnplan.   

De gemeenteraad stelt met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en 
Sp.a/onafhankelijk) bij 1 stem tegen (Onafhankelijk) het ontwerp van rooilijnplan voor de 
verbindingsweg Heerbaan/Moregemplein definitief vast.   

10. Wonen en leefomgeving. Gemeente-eigendommen. Kosteloze overname wegenis voor de 
realisatie verbindingsweg tussen de Heerbaan en het Moregemplein. Goedkeuring 
ontwerpakte.   

De gemeenteraad keurt met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en 
Sp.a/onafhankelijk) voor bij 1 stem tegen (Onafhankelijk) de ontwerpakte ‘Kosteloze 
afstand van onroerend goed’ goed.  

11. Wonen en leefomgeving. Inrichtingsplan domein de Ghellinck. Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en 
Sp.a/onafhankelijk) voor bij 1 stem tegen (Onafhankelijk) het inrichtingsplan domein de 
Ghellinck goed.  

12. Wonen en leefomgeving. Energieleveringen. Samenaankoop van elektriciteit en aardgas door 
de gemeente, het OCMW en de politiezone voor hun gebouwen en installaties en voor de 
openbare verlichting vanaf 1 januari 2021. Goedkeuring overeenkomsten met het VEB.  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de overeenkomsten met het 
Vlaams Energiebedrijf nv voor de levering van groene energie en voor de levering van 
aardgas voor de gebouwen en installaties van de gemeente, het OCMW en de politiezone 
en voor de openbare verlichting vanaf 1 januari 2021 goed.  

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

1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: 

- In zitting van 19 mei 2020 werd de opdracht “Leveren van twee snelheids-
informatieborden” bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde VVS nv, Veldstraat 107 te 3500 Hasselt, tegen 
het nagerekende offertebedrag van 4.375,12 euro exclusief btw of 5.293,90 euro 
inclusief 21% btw. Hiervoor werden 3 firma’s aangeschreven. 

- In zitting van 19 mei 2020 werd de opdracht “aankoop van een nieuwe plateauwagen” 
bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund 
aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Pattyn Trailers, Poelkapellestraat 75 te 8920 Langemark, 



tegen het nagerekende offertebedrag (offerte ‘Hapert’) van 4.330,00 euro exclusief 
btw of 5.239,30 euro inclusief 21% btw. Hiervoor werden 4 firma’s aangeschreven. 

- In zitting van 9 juni 2020 werd de opdracht ‘aankoop van een nieuwe klepelmaaier met 
koppelstuk voor werktuigendrager AGRIA’ bij wijze van onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige 
bieder (op basis van de prijs), zijnde Van de Meulebroecke Kris, Hoogstad 7 te 9690 
Kluisbergen, tegen het nagerekende offertebedrag van 4.925,62 euro exclusief btw of 
5.960,00euro inclusief 21% btw. Hiervoor werden 4 firma’s aangeschreven. 

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 

- In zitting van 2 juni 2020 werd kennis genomen van de gunning van de opdracht 
‘”Schoolbehoeften scholengemeenschap Schelde Leie schooljaren 2020-2021, 2021-
2022 en 2022-2023” bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking door gemeentebestuur Kruisem (zetel voor de scholengemeenschap) 
aan de economische meest voordelige (op basis van de beste prijskwaliteits-
verhouding) bieders. Het jaarlijks aandeel van de gemeente Wortegem-Petegem 
bedraagt voor de gemeentelijke basisschool ‘De Kouter’ :   

o - Pandava : schoolbehoeften en didactisch materiaal : € 4.213,20  
o - Pandava : kantoor- en bureelbenodigdheden :   € 1.772,78  
o - Baert : schoolbehoeften en didactisch materiaal :  € 372,80.   

14. Wonen en leefomgeving. Gescheiden fietspad op N494. Aanvraag studieopdracht voor 
herinrichting weg door AWV. Goedkeuring. (Toegevoegd punt ingediend Marleen Van de 
Populiere, fractieleider N-VA-fractie. 

De gemeenteraad gaat unaniem akkoord om vanuit de gemeenteraad de vraag te richten 
aan AWV en het kabinet van de bevoegde Vlaamse minister van mobiliteit, mevr. Lydia 
Peeters om bij de opmaak van de investeringsprogramma’s voor het komende jaar de 
nodige budgetten te willen voorzien voor een studieopdracht naar de mogelijkheden voor 
de aanleg van fietspaden langs de gewestweg N494 Kruisem-Wortegem-Petegem 

 

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

Bestuur, op de webtoepassing van de gemeente op 2 juli 2020. 


