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Zitting van de gemeenteraad 

27 februari 2020 

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter Gemeenteraad; 

 Vander Meeren Luc, Burgemeester; 

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle en  Kurt Fonteyne,  
Schepenen; 

Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Cauwenberghe 
Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, Van De Populiere Marleen, Maes 
Rosette, De Donder Sven, De Wulf Nico en Baert Leen, Raadsleden; 

 Ogez Cédric, Algemeen Directeur, wnd.  

DAGORDE : 

1. Notulen vorige vergadering. Goedkeuring. 

2. Algemene financiering. Gemeentebelastingen. Retributie voor het verwerven van een 

tuincompostvat, een beluchtingsstok en een compostbak. Opheffing gemeenteraadsbesluit 

van 30 juni 2016. 

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

crematie. Goedkeuring. 

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

Kennisgeving. 

5. Rapportering lopende projecten.  
1. 

De Gemeenteraad,  

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

2. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2016 houdende heffing van een retributie ten 
bedrage van 

 12,00 euro voor het afleveren van een compostvat; 

   4,00 euro voor het afleveren van een beluchtingstok; 

 30,00 euro voor het afleveren van een compostbak; 

Overwegend dat het leveren van compostvaten, beluchtingstokken en compostbakken vanaf 
1 januari 2020 is overgenomen door de I.VL.A.; 

Dat de gemeenteraadsbeslissing van 30 juni 2016 bijgevolg mag opgeheven worden; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
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Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art.1. Het gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2016 houdende heffing van een retributie ten bedrage 
van  
- 12,00 euro voor het afleveren van een compostvat, 
- 4,00 euro voor het afleveren van een beluchtingstok en 
- 30,00 euro voor het afleveren van een compostbak 
wordt opgeheven met onmiddellijke ingang. 

Art.2. Onderhavig besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, overeenkomstig 
artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Art.3. Overeenkomstig artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt deze bekendmaking met 
de datum ervan aangetekend in het speciaal daartoe bestemde register. 

Art.4. Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor Bin-
nenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse rege-
ring houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuur-
lijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke overheid. 

3. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004 
en zijn uitvoeringsbesluiten artikel 19 §1, 3°, paragraaf 3; 

Gelet op de omzendbrief BA-2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het 
decreet op 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten; 

Gelet op de beslissing van 27 maart 2014 waarbij het ereloon van de beëdigd tweede arts, die 
de gemeente van overlijden aanstelt ingeval van crematie, werd vastgelegd; 

Gelet op de tarieven voor nomenclatuur 104215 ‘een bezoek afgelegd tussen 18u en 21u door 
de huisarts’, vastgelegd door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, op 
01.01.2020, zijnde 52.70 €; 

Overwegend dat het wenselijk is het ereloon van de beëdigd tweede arts, die de gemeente 
van overlijden aanstelt ingeval van crematie, aan te passen aan de huidige tarieven; 

Gelet op de bepalingen in het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT:  met 15 stemmen voor (Open VLD, N-VA en CD&V) bij 1 stem tegen (onafhankelijk) en 1 
onthouding (Sp.a/onafhankelijk) 

Art.1. Het ereloon van de tweede beëdigd arts, die de gemeente aanstelt ingeval van crematie bij 
een overlijden in de gemeente, wordt bepaald op het tarief voor nomenclatuur 104215 ‘een 
bezoek afgelegd tussen 18u en 21u door de huisarts’, vastgelegd door het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering op 01.01.2020. Ingeval het een overlijden betreft van een 
inwoner van de gemeente zal dit ereloon ten laste zijn van het gemeentebestuur. Ingeval het 
een overlijden betreft van een niet-inwoner van de gemeente zal dit ereloon verhaald worden 
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op de gemeente van inschrijving in het bevolkingsregister. Het ereloon is telkens verschuldigd 
na voorlegging van een ereloonnota. 

4. 

De Gemeenteraad, 

neemt kennis, overeenkomstig artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 26 september 
2019 met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten, die 
kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur, van navolgende 
collegebeslissingen: 

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 van de 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. 

5. 

De Gemeenteraad,  

De burgemeester nodigt de gemeenteraadsleden uit op maandagavond 9 maart 2020 om 
19.30 u in het Rozenhof voor een overlegmoment met de buurt, met name de inwoners van de 
Ommegangstraat, Sint-Martinusstraat en het Rozenhof. Dit ter bespreking van de verkeerssituatie 
en de bij wijze van proefproject opgestelde verkeersremmende maatregelen in de Sint-
Martinusstraat met de buurtbewoners. De gemeente wil op 9 maart in overleg gaan met de buurt. 
De raadsleden worden tevens uitgenodigd op dit overleg, als observator.  

6. 

Schriftelijke vraag gesteld door de sp.a/onafhankelijk-fractie: 

1. Op 21 juni 2020 gaat het KB wielrennen door in de buurgemeente Anzegem. Waarom is er 
een financiële tussenkomst van 3.000 euro van de gemeente Wortegem-Petegem, voor een 
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BK dat door de privé wordt ingericht? Wordt dit betaald met belastinggeld? Is de gemeente 
verplicht om geld te geven? 

Terwijl het op de sportraad een negatief advies was en dit voor maar eenmalig passage op 
het grondgebied W-P. In ons achterhoofd moeten we ook onthouden dat het BK in 2021 in 
Waregem doorgaat, dus kan er terug geld gevraagd worden bij een passage in onze 
gemeente. 

Antwoord:  

De sportraad heeft omtrent het voorstel tot een toelage van 5.000 euro een negatief advies 
uitgebracht. Het Schepencollege heeft dit advies gevolgd en besliste daarom om slechts een 
toelage van 3.000 euro te toe te kennen gekoppeld aan de voorwaarde dat er promotioneel 
aandacht besteed wordt aan onze gemeente, in het licht van de uittredend Belgisch 
kampioen die uit onze gemeente komt. Het zou bijzonder jammer zijn dat in het jaar dat je 
de uittredende kampioen uit eigen gemeente in de rangen hebt, het parcours niet via 
Wortegem-Petegem zou verlopen. Vanuit de organisatie van het BK is men dat engagement 
aangegaan. Wortegem-Petegem is solidair met de buurgemeenten van Anzegem die 
deelnemen en bijdragen aan het BK en wil hierin niet achterblijven.  

De vzw die de organisatie op zich neemt verkreeg van de gemeente Anzegem 85.000 euro 
om het BK te laten doorgaan in Anzegem en bijkomend werd een lening van 255.000 euro 
verstrekt vanuit de gemeente Anzegem aan deze vzw. De vzw kan dus niet zomaar als een 
privé-initiatief worden aanzien.  

Schriftelijke vraag gesteld door de N-VA fractie: 

1. Op welke manier worden er buurtonderzoeken gedaan betreffende het installeren van de 
veelbesproken “slalom projecten” i.v.m. de verkeersveiligheid? Inwoners komen bij ons 
klagen over de “slaloms” die overal opduiken in onze gemeente (Lindestraat, St-
Martinusstraat, Groenstraat, Bouvelostraat). Is er wel voldoende onderzoek gedaan voor 
men deze beslissingen neemt. Over hoeveel bevragingen gaat het, hoeveel positieve en 
hoeveel negatieve per project. Hoeveel inwoners waren er akkoord om deze “slaloms” te 
installeren? 

Antwoord: 

De vragen die de gemeente krijgt van inwoners gaan niet per se over de “slaloms” in de 
straat/straten maar over de verkeersveiligheid en vooral dan dat er te snel wordt gereden 
in hun straat. Wij behandelen elke vraag, telefoon of mail; deze worden meegenomen naar 
het periodiek politieoverleg waar de vraag verder in detail onderzocht wordt en 
desgevallend beslist wordt tot (anonieme) verkeerstellingen.  

Op 9 maart om 19u30 worden, in het OC Rozenhof, alle inwoners van de Ommegangsstraat, 
Sint-Martinusstraat en het Rozenhof uitgenodigd om samen te zitten rond de 
verkeerssituatie en de bij wijze van proefproject opgestelde verkeersremmende 
maatregelen in de Sint-Martinusstraat. Uit de (anonieme) verkeerstellingen van de Sint-
Martinusstraat bleek immers dat er een structureel snelheidsprobleem is; iedereen rijdt er 
té snel.  

Daarom werd er aan de hand van proefopstellingen infrastructureel ingegrepen.  
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De gemeente wil op 9 maart in overleg gaan met de buurt, de proefopstellingen evalueren 
en luisteren naar de voorstellen van de bewoners. De gemeenteraadsleden zijn welkom, op 
dit overleg, als observator.   

Schriftelijke vraag gesteld door de CD&V fractie: 

1. In mei 2019 werd een stand van zaken gevraagd betreffende de voetweg van De Ruffel 
naar de Eeckhoutstraat. Onze fractie had graag vernomen of hier ondertussen nog 
stappen voor ondernomen zijn of wat momenteel de stand van zaken is. 

Antwoord: 

Zoals reeds eerder medegedeeld was dit dossier (omvattende de overdracht van een 
aantal m² naar de gemeente om de voetweg te verbreden en te herstellen) klaar om 
notarieel verleden te worden maar ging deze akte niet door. Recentelijk stelde iemand 
voor om te bemiddelen in het dossier. Tot op heden echter zonder succes. Een 
alternatieve oplossing (om de grondinname te realiseren langs de andere kant van de 
voetweg) zal worden onderzocht. 

De Algemeen Directeur, wnd.  De Voorzitter Gemeenteraad, 

 

 

 

Cédric Ogez.  Koen Desloovere.  

 


