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Zitting van de gemeenteraad 

30 april 2020 – digitale vergadering  

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; 

 An Buysschaert, Algemeen Directeur. 

DAGORDE : 

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. 
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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. 
1. 

De Gemeenteraad,  

keurt de notulen van de zitting van 27 februari 2020 éénparig goed.  

2. a. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd;  

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 63; 

Gelet op het artikel 134 §1 van de Nieuwe Gemeentewet houdende dat de burgemeester 
politieverordeningen kan opstellen in geval van onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste 
uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners; 

Gelet op de verdere verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020, gewijzigd bij Ministerieel Besluit van 24 
maart 2020, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te 
beperken; 

Gelet op de tijdelijke politieverordening van 17 maart 2020 aangenomen door 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; 

Gelet op de introductie van “social distancing”-maatregelen die door alle supranationale 
gezondheidsorganisaties ondersteund worden en in alle landen genomen worden;  

Overwegende dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om te vermijden dat de 
gezondheidszorg onder zodanig zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig 
in het gedrang komt; 

Overwegende dat de gemeenteraad van de tijdelijke verordening aangenomen door de 
burgemeester onverwijld in kennis dient te worden gesteld; 
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Overwegende dat dit besluit door de gemeenteraad moet worden bevestigd op de 
eerstvolgende vergadering, op straffe van verval;  

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt 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. 

2. b. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd;  

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 63; 

Gelet op het artikel 134 §1 van de Nieuwe Gemeentewet houdende dat de burgemeester 
politieverordeningen kan opstellen in geval van onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste 
uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners; 

Gelet op de verdere verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020, gewijzigd bij Ministerieel Besluit van 24 
maart 2020, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te 
beperken; 

Gelet op de tijdelijke politieverordening van 31 maart 2020 aangenomen door de 
burgemeester 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; 

Gelet op de introductie van “social distancing”-maatregelen die door alle supranationale 
gezondheidsorganisaties ondersteund worden en in alle landen genomen worden;  

Overwegende dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om te vermijden dat de 
gezondheidszorg onder zodanig zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig 
in het gedrang komt; 

Overwegende dat de gemeenteraad van de tijdelijke verordening aangenomen door de 
burgemeester onverwijld in kennis dient te worden gesteld; 

Overwegende dat dit besluit door de gemeenteraad moet worden bevestigd op de 
eerstvolgende vergadering, op straffe van verval;  

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt 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. 

2. c. 
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De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd;  

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 63; 

Gelet op het artikel 134 §1 van de Nieuwe Gemeentewet houdende dat de burgemeester 
politieverordeningen kan opstellen in geval van onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste 
uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners; 

Gelet op het artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de verdere verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020, gewijzigd bij Ministerieel Besluit van 24 
maart 2020, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te 
beperken; 

Gelet op de tijdelijke politieverordening van 31 maart 2020 houdende het heropenen van het 
gemeentelijk recyclagepark op 7 april 2020; 

Gelet op de introductie van “social distancing”-maatregelen die door alle supranationale 
gezondheidsorganisaties ondersteund worden en in alle landen genomen worden;  

Overwegende dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om te vermijden dat de 
gezondheidszorg onder zodanig zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig 
in het gedrang komt; 

Gelet op de omzendbrief van de Vlaams minister van Omgeving van 31 maart 2020 houdende 
richtlijnen betreffende het heropenen van de recyclageparken op 7 april 2020; 

Overwegende dat de gemeenteraad van de tijdelijke verordening aangenomen door de 
burgemeester onverwijld in kennis dient te worden gesteld; 

Overwegende dat dit besluit door de gemeenteraad moet worden bevestigd op de 
eerstvolgende vergadering, op straffe van verval;  

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt de tijdelijke politieverordening van de 
burgemeester bij hoogdringendheid houdende het heropenen van het gemeentelijk 
recyclagepark op 7 april 2020. 

Art.2. De gemeenteraad beslist de reguliere openingsuren, zoals 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. 

De Gemeenteraad, 

Burgemeester, Luc Vander Meeren en schepen Maarten Van Tieghem lichtten de leden van de 
gemeenteraad in over de genomen (steun)maatregelen in het kader van COVID-19. 

Lokale besturen vallen onder de essentiële dienstverlening. Dit betekent dat de personeelsleden 
werken volgens de opgelegde federale richtlijnen, zijnde telewerk waar mogelijk en op de werkplek 
zelf rekening houdend met de social distancing en hygiënemaatregelen.  
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Er wordt vanaf 16 maart 2020 achter gesloten deuren gewerkt voor de diensten van gemeente en 
OCMW. Voor de burger blijven we bereikbaar via telefoon, e-mail, website, E-loket, 
Omgevingsloket,…. In gevallen waar toch een interactie met onze diensten nodig is, kan dit via 
voorafgaande afspraak (vb. afhaling rijbewijs). Burgers die iets willen afgeven kunnen dit in de 
brievenbus steken. Inwoners worden sowieso verzocht om enkel voor noodzakelijke, dringende 
zaken langs te komen.  

Technische dienst blijft werken en ook de poetsvrouwen van het OCMW blijven werken waarbij hen 
de nodige beschermingsmiddelen ter beschikking werden gesteld. 

Ingeval er te weinig werk is of als de nood in een andere dienst het vereist kan een personeelslid 
gevraagd worden om een andere taak of functie op te nemen. 

Andere algemene genomen maatregelen zijn: 

 Alle in- en outdoor evenementen in de volledige politiezone Vlaamse Ardennen zijn 
verboden tot en met 30 juni 2020. Ook de organisatie van private initiatieven is tot op 
heden verboden. 

 Alle activiteiten in de gemeentelijke gebouwen (Hoevegebouw, Schoolke Moregem, OC 
Rozenhof, feestzaal, tent, kantientje, …) zijn opgeschort vanaf maandag 16 maart 2020 tot 
en met 30 juni 2020. De verenigingen / sportclubs / organisaties werden hiervan verwittigd 
voor zover zij zelf nog niet hebben geannuleerd. 

 Sporthal De Ruffel blijft gesloten tot en met 30 juni 2020; 

 Zaterdagopening dienst burgerzaken opgeschort tot en met 30 juni 2020; 

 Interne vergaderingen kunnen doorgaan mits respecteren van de nodige maatregelen; 

 Externe vergaderingen worden geannuleerd, uitgesteld of gebeuren via virtueel 
vergaderen. 

 Tijdens de paasvakantie heeft Knipoog de schoolgaande kinderen van het personeel 
behorende tot de groep essentiële beroepen (vb. medisch personeel, politiediensten,…) 
alsook de kinderen waarvoor er geen andere opvangoplossing was gratis opgevangen 
dankzij de financiële compensatie vanuit de Vlaamse regering. 

 Heropening van: 

o het recyclagepark vanaf 7 april 2020 met aangepaste openingsuren, extra 
personeel en de nodige beschermingsmaatregelen (terug gewone openingsuren 
vanaf 5 mei 2020) 

o de bibliotheek enkel op afspraak voor afhaling en terugbrengen van materialen; 

o mogelijks de scholen voor 1ste en 2de leerjaar en het 6de leerjaar vanaf half mei 2020; 

Via sociale media zoals website, facebook, app, extra digitale nieuwsbrief, de infokrant en flyers 
worden de inwoners zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de algemene 
voorzorgsmaatregelen die iedereen in acht moet nemen en over de meest recente informatie over 
COVID-19. 

Er werden vanuit het bestuur een aantal financiële steunmaatregelen uitgewerkt. Op vandaag zijn 
dit o.a. : 

 Aankopen van beschermingsmateriaal voor personeel en burgers (o.a. mondmaskers); 
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 Kwijtschelden van de huur voor de taverne Domein de Ghellinck, cafetaria De Ruffel en café 
’t Schuttershof voor de maanden maart, april en mei 2020; 

 Toelagen in kader van sociaal-cultureel subsidiereglement zullen gebeuren op basis van de 
gebruikelijke activiteiten 2019. Deze maatregel werd vooraf positief geadviseerd door het 
GAC; 

 Het niet-heffen van de algemene gemeentelijke milieubelasting 2020 (inwoners kunnen zelf 
beslissen het bedrag te storten in het noodfonds); 

 Oprichting van een noodfonds ter ondersteuning van de lokale economie; 

 Uitgave van een activiteitenbrochure “Wortegem-Petegem Zomer 2020” of “Najaar 2020” 
(afhankelijk van geldende maatregelen) waarin ook private initiatieven van lokale 
zelfstandigen worden opgenomen. 

De financiële impact op het exploitatiesaldo 2020 wordt op vandaag geraamd op ongeveer -91.000 
EUR. Er zijn extra uitgaven voor allerhande beschermingsmateriaal (31.900 EUR) en minder 
inkomsten aan belasting- en retributiezijde (105.600 EUR). Daartegenover zijn er ook minder 
uitgaven door de annulatie van een aantal gemeentelijke activiteiten (46.500 EUR). Het effect op de 
inkomsten uit de personenbelasting kan nu nog niet ingeschat worden en zal pas binnen 2 jaar 
zichtbaar worden. 

Het uitgebreide overzicht van de maatregelen kan integraal beluisterd worden via het audio-
zittingsverslag dat op de website gepubliceerd is 

4. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 houdende vestiging voor de 
aanslagjaren 2020 tot en met 2025 van een algemene gemeentelijke milieubelasting; 

Overwegend dat – overeenkomstig art. 2 van bedoeld gemeenteraadsbesluit – de jaarlijkse 
belasting 35,00 euro bedraagt voor elk gezin dat, als gewoon of tijdelijk verblijf in de gemeente, een 
woning betrekt in een straat, weg of plein; dat voor een “single” (= alleenstaande of alleenstaande 
ouder met kind(eren) de jaarlijkse belasting slechts 25,00 euro bedraagt; 

Gelet op de sedert maart 2020 in België heersende COVID-19-pandemie; 

Overwegend dat de maatregelen die terzake sinds 12 maart 2020 zijn genomen door de 
Nationale Veiligheidsraad steeds strikter zijn geworden, met een aanzienlijke impact op onze 
maatschappij en economie, waardoor velen hun inkomsten in deze tijd sterk zien teruglopen; 

Gelet op de nieuwsbrief van 10 april 2020 van de Vlaamse overheid inzake de vermindering 
van de belastingdruk in de door het coronavirus veroorzaakte crisistijd; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de belastingdruk 
voor alle inwoners te reduceren door voor het aanslagjaar 2020 geen algemene gemeentelijke 
milieubelasting te heffen; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij de decreten van 28 mei 
2010 en 17 februari 2012; 
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Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Na bespreking in de raad; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. Het belastingreglement van 19 december 2019 houdende vestiging voor de aanslagjaren 2020 
tot en met 2025 van een algemene gemeentelijke milieubelasting wordt opgeheven voor wat 
het aanslagjaar 2020 betreft. 

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

Art.3. Overeenkomstig artikel 288 van het Decreet over het 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 
Binnenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse 
regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het 
bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke 
overheid. 

5. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum, overeenkomstig de artikelen 26 en 
28 van het decreet lokaal bestuur. 

Overwegende dat: 
- de Vlaamse regering, om de crisis van COVID-19 aan te pakken, de opstart van schakel-

zorgcentra heeft voorzien.  

- er voor gans Vlaanderen 30 schakelzorgcentra worden gepland, waaronder 6 voor de 
provincie Oost-Vlaanderen.  

- hun werkingsgebied samen valt met het werkingsgebied van 2 à 3 eerstelijnszones.  

- voor onze regio het gaat om 20 gemeenten en 3 eerstelijnszones met in totaal 296.660 
inwoners. 

- de gemeenten gevat zijn wegens hun algemene opdracht van de volksgezondheid.  

- ze worden gevraagd een financiële bijdrage te leveren.  

- er 1 beherende stad, nl. Deinze,  wordt aangeduid.  

- de gemeenteraden van de 20 gemeenten en steden hun akkoord voor toetreding tot het 
IBSV moeten geven en de overeenkomst met statutaire draagkracht dienen goed te keuren 
alsook 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid aanduiden voor het beheerscomité. 

- Een schakelzorgcentrum twee grote doelstellingen heeft: 
 een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis of triagecentrum naar 

de thuissituatie mogelijk maken, met de nodige flexibiliteit; 
 de ziekenhuiscapaciteit maximaal voorbehouden voor complexe zorg, en vrijwaren 

van niet essentiële opnames. 
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- De focus ligt op het zo snel mogelijk operationeel krijgen van het schakelzorgcentrum om 
de ziekenhuiscapaciteit zoveel mogelijk te vrijwaren. Een succesvol schakelzorgcentrum 
leunt op een performante eerstelijnszorg. 

- In fase 1, de voorbereidingsfase, de lokale besturen en alle actoren in de eerstelijnszones o.a 
volgende taken hebben: 

 Een beheersstructuur opzetten en een algemene coördinator met kennis inzake 
crisismanagement aanstellen. Vervolgens moet ook gezocht worden naar een 
geschikte zorgcoördinator. 

 In overleg tussen de betrokken partners (thuisverpleging, diensten voor gezinszorg, 
logistieke diensten,…) alle voorbereidende stappen zetten  om een 
personeelsequipe ter beschikking te hebben voor het schakelzorgcentrum. 

 Prioritering in de thuiszorg binnen dit kader voor te bereiden, aangezien een sterke 
zorg aan huis een noodzakelijke voorwaarde is om een schakelzorgcentrum te 
kunnen laten werken 

 Correcte cohortering van de zorg in het schakelzorgcentrum voor te bereiden, 
onder leiding van de zorgcoördinator. 

 Geschikte infrastructuur te zoeken, inventariseren en beschikbaar te maken voor 
het schakelzorgcentrum. 

 Alle nodige administratieve en logistieke afspraken te maken om het 
schakelcentrum zeer snel op te starten. 

 1 schakelzorgcentrum per 2 à 3 eerstelijnszones te installeren, deze aantallen geven 
onderstaande verdeling per provincie.  

 Het schakelzorgcentrum aanmelden bij de Vlaamse overheid door de 
noodplanningscoördinatoren via een webformulier, nadat de locatie is goedgekeurd 
door de gouverneur. 

- Een schakelzorgcentrum geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft. Het Agentschap 
Binnenlands Bestuur werkte een mogelijke organisatievorm uit voor de bestuurlijke 
organisatie van een schakelzorgcentrum: het interbestuurlijke samenwerkingsverband. 
(IBSV° Deze organisatievorm zal worden gebruikt om onderling afspraken te maken over de 
samenwerking in het schakelzorgcentrum. 

- Het Agentschap Zorg en Gezondheid bepaalt heeft dat er financiële tegemoetkomingen 
worden gegeven, bestaande uit: 

 opstartkost en werkingskost: 31.500€/maand 
 infrastructuurkost: 50€/bed/dag. We starten met 29 bedden wat een bedrag geeft 

van  43.500€/maand (30 dagen) 
 kosten voor coördinatie : 5.000€/maand 

- Het Agentschap Zorg en Gezondheid het aanrekenen van een dagprijs aan de patiënten 
verbiedt. 

- De deelnemende gemeenten gevraagd wordt een bedrag voor de werking van het IBSV te 
reserveren. 

- Na goedkeuring van het IBSV elke gemeente € 0,10 per inwoner direct ter beschikking zal 
stellen. 

- De gemeenten ook een verdeelsleutel overeen komen over hun respectieve financiële 
inbreng, indien nodig, bij de effectieve opstart en werking van het schakelzorgcentrum. 
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- De verdeelsleutel gebaseerd is op het officiële inwonersaantal op 1 januari 2020 en is als 
volgt bepaald:    

Gemeente Bevolking 
1.1.2020 

% aandeel 

Brakel 14809 4,99% 

Deinze 43518 14,67% 

De Pinte 10878 3,67% 

Gavere 12905 4,35% 

Herzele  18175 6,13% 

Horebeke 2024 0,68% 

Kluisbergen 6566 2,21% 

Kruisem 15747 5,31% 

Lierde 6573 2,22% 

Maarkedal 6337 2,14% 

Nazareth 11701 3,94% 

Oosterzele 13678 4,61% 

Oudenaarde  31587 10,65% 

Ronse 26375 8,89% 

Sint-Martens-Latem 8366 2,82% 

Sint-Lievens-Houtem 10397 3,50% 

Wortegem-Petegem 6395 2,16% 

Zottegem  26685 9,00% 

Zwalm 8165 2,75% 

Zulte 15779 5,32% 

 296660  100,00% 

Gelet op: 

- de artikelen 41 en 162 van de Grondwet; 

- de artikelen 40, 41 en 326 tot en met 341 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 
december 2017 en latere wijzigingen; 

- de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen; 

- het bestuursdecreet van 7 december 2018; 

- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 392-395 

- Het bestuursdecreet van 7 december 2018. 
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- Het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning. 

- Het Ministerieel Besluit van 17 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 
maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te 
gaan. 

- Het Decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid. 

- Het draaiboek Schakelzorgcentra versie 1.4 van de Vlaamse overheid 

- Het voorstel van  interbestuurlijk samenwerkingsakkoord "Schakelzorgcentrum Schelde-Leie, 
Panacea en Vlaamse Ardennen". 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De gemeente Wortegem-Petegem treedt toe tot het interbestuurlijk samenwerkingsverband 
voor de oprichting van een schakelzorgcentrum regio Schelde-Leie, Panacea en Vlaamse 
Ardennen. 

Art.2. De samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht wordt goedgekeurd op 
voorwaarde dat artikel 9 §1 als volgt wordt aangepast:  

Elke gemeente zal onmiddellijk na de opstart van het schakelzorgcentrum een bedrag van 
€ 0,10 per inwoner storten aan de beherende gemeente Deinze 

Art.3. De gemeente Wortegem-Petegem stelt € 640 ter beschikking van de ISBV, hetgeen 
onmiddellijk kan opgevraagd worden na opstart van het schakelzorgcentrum 

Art.4. De wnd. Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen wordt onmiddellijk in kennis gesteld 
van dit besluit. 

Art.5. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan :   
- de beherende gemeente Deinze,   
- de gemeenten van de politiezone : Kruisem, Kluisbergen en Oudenaarde   
- de financieel beheerder   
-  de noodplanningscoördinator.  

Art.6. Van onderhavige beslissing wordt een beknopte omschrijving opgenomen in de lijst die in het 
kader van het bestuurlijk toezicht en in het kader van de bekendmakingsverplichting via de 
webtoepassing van de gemeente wordt bekendgemaakt door de burgemeester. 

6. 

De Gemeenteraad,  

Wegens coronamaatregelen in virtuele zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd 
personenvervoer; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de 
exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald op de artikelen 40 
en 41 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Overwegend dat het de bevoegdheid van de gemeenteraad is om de gemeentelijke 
reglementen vast te stellen, op te heffen of te wijzigen, ondermeer ook de reglementen die 
betrekking hebben op gemeentelijke retributies; 

Overwegend dat de Vlaamse Regering het decreet individueel bezoldigd personenvervoer 
van 29 maart 2019 finaal in uitvoering heeft gebracht op 8 november 2019; 

Dat – met de nieuwe regelgeving die ingaat vanaf 01/01/2020 – de Vlaamse Regering alle 
vormen van individueel bezoldigd personenvervoer binnen eenzelfde kader wil behandelen en de 
ingezette wagens een zero-emissie moeten hebben tegen 2030; 

Overwegend dat in het nieuwe systeem: 

 de exploitant zijn vergunning moet aanvragen in de stad of gemeente waar de exploitatiezetel 
is gevestigd. Alle voorwaarden met betrekking tot moraliteit, beroepsbekwaamheid, 
solvabiliteit, talenkennis, wagens, retributie om in aanmerking te komen voor een vergunning, 
worden bepaald door Vlaanderen. Binnen de vergunning individueel bezoldigd personenvervoer 
zijn 4 categorieën gevat: de straattaxi, de standplaatstaxi, de ceremoniewagen en de OV-taxi; 

 de bestuurder een bestuurderspas moet aanvragen in de stad of gemeente waar hij gedomi-
cilieerd is. Alle voorwaarden met betrekking tot moraliteit, beroepsbekwaamheid, talenkennis, 
retributie om in aanmerking te komen voor een bestuurderspas, worden bepaald door 
Vlaanderen; 

Overwegend dat de retributie voor zowel de vergunning als de bestuurderspas werd bepaald 
door de Vlaamse Regering maar wordt geïnd door de steden/gemeenten waar de 
vergunning/bestuurderspas wordt aangevraagd; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT: met 16 stemmen vóór (Open VLD, N-VA, CD&V en sp.a/onafhankelijk) bij 1 stem tegen 
 (onafhankelijk). 

Art.1. Vanaf heden tot en met het aanslagjaar 2025 wordt een retributie geheven voor de afgifte 
van een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd 
personenvervoer en op de afgifte van een bestuurderspas. 

Art.2. De gemeentelijke retributie wordt gevestigd voor individueel bezoldigd personenvervoer in 
3 categorieën: 

 categorie A: vergunning individueel bezoldigd personenvervoer; 

 categorie B: bestuurderspas; 

 categorie C: bijkomende tariefwijzigingen standplaatstaxi. 

Art.3. Wordt verstaan onder:  

 bezoldigd personenvervoer: het vervoer van personen waarvoor een vergoeding wordt 
gevraagd die hoger is dan de vervoersonkosten; 

 bestuurder: elke natuurlijke persoon die een voertuig bestuurt waarmee diensten voor 
individueel bezoldigd personenvervoer worden verricht; 
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 exploitant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een dienst voor individueel 
bezoldigd personenvervoer exploiteert; 

 vergunning: de vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd 
personenvervoer; 

 bestuurderspas: elke bestuurder, die diensten van individueel bezoldigd 
personenvervoer aanbiedt, dient in het bezit te zijn van een bestuurderspas. 

Art.4. De retributie voor de categorieën A en C is verschuldigd door de exploitant. 

Art.5. De retributie voor categorie B is verschuldigd door de bestuurder. 

Art.6. Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt: 

 categorie A  
- 350,00 euro per jaar per vermeld voertuig in de akte van de vergunning tot 
 01/01/2030; 
- 250,00 euro per jaar per voertuig met zero-emissie vermeld in de akte van de vergun-
 ning tot 01/01/2030;  
- 250,00 euro per jaar per voertuig met een ecoscore van minstens:  
 - 74 voor voertuigen met 5 zitplaatsen;  
- - 71 voor voertuigen met meer dan 5 zitplaatsen;  
- - 61 voor voertuigen die voldoen aan de definitie van minibus,  
vermeld in de akte van de vergunning tot 01/01/2025; 

 categorie B  
20,00 euro voor de aanmaak van de bestuurderspas; 

 categorie C  
vanaf de tweede tariefwijziging standplaatstaxi binnen hetzelfde jaar, initiële 
tariefbepaling bij opstart van de machtiging niet meegerekend, een administratieve 
kost van 20,00 euro. 

Art.7. De retributies vermeld in artikel 6 zijn verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het 
moment waarop de vergunning/bestuurderspas werd afgeleverd. 

Art.8. De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse retributie, vermeld in artikel 6 categorie A, ver-
schuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari 
van het kalenderjaar. 

Art.9. De aanvrager van de bestuurderspas betaalt de retributie, vermeld in artikel 6 categorie B, 
voordat de bestuurderspas wordt uitgereikt. 

Art.10. De retributie vermeld in artikel 6 categorie A is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar ten laste 
van de houder van de vergunning vermeld op 1 januari van het kalenderjaar of op het mo-
ment van de afgifte. 

Art.11. De vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van de exploitatie met één of 
meer voertuigen geeft geen aanleiding tot een retributieteruggave. Dit geldt eveneens voor 
de schorsing of de intrekking van een vergunning of het buiten werking stellen van één of 
meer voertuigen voor welke reden dan ook. 

Art.12. De bedragen vermeld in artikel 6 worden op 1 januari van elk jaar aangepast volgens de 
schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt 
door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand 
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december van het jaar voorafgaand aan het retributiejaar te delen door het indexcijfer van 
de maand december 2019. 

Art.13. De retributies, vermeld in artikel 6, categorieën A en C, worden in één maal betaald binnen 
de dertig dagen vanaf de verzending van de factuur. 

Art.14. Het college van burgemeester en schepenen kan weigeren nog verder de in dit reglement 
genoemde diensten te verstrekken indien de retributies verschuldigd voor vorige 
verstrekkingen, door de schuld van de retributieplichtige, niet of zeer moeilijk konden geïnd 
worden. 

Art.15. De invorderingsstaten worden maandelijks door het college van burgemeester en schepe-
nen opgemaakt. De financieel directeur wordt gelast met de invordering van de retributie. 
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning van het betwiste gedeelte desnoods ge-
schieden overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de burgerlijke rechtspleging. 
Het niet betwiste gedeelte zal zo nodig ingevorderd worden overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Art.16. Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, overeenkom-
stig artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Art.17. Overeenkomstig artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt deze bekendmaking met 
de datum ervan aangetekend in het speciaal daartoe bestemde register. 

Art.18. 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. 

7. 

De Gemeenteraad,  

Wegens coronamaatregelen in virtuele zitting vergaderd; 

Gelet op de intentie van het gemeentebestuur om over te gaan tot de openbare verkoop van 
het voormalig parochiehuis en de bijhorende grond, gelegen Moregemplein 10 te 9790 Wortegem-
Petegem; 

Overwegend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 oktober 2016 
heeft beslist om mevrouw Ann-Sophie Santens, beëdigd landmeter-expert, te gelasten met de 
opmaak van een opmetingsplan met het oog op bovenvermelde openbare verkoop; 

Gelet op het door landmeter-expert Ann-Sophie Santens op 18 december 2018 opgemaakte 
opmetingsplan met aanduiding van volgende openbaar te verkopen eigendommen: 

 lot 1: een woonhuis met aanhorigheden en grond, gelegen Moregemplein 10, ten kadaster be-
 kend 3de afdeling, sie B, deel van nrs. 200G en 200D, met een oppervlakte volgens meting 
 van 7 a 55 ca; 

 lot 2: een perceel grond, gelegen Moregemplein, ten kadaster bekend 3de afdeling, deel van nr. 
 200D, met een oppervlakte volgens meting van 3 a 33 ca; 

Gelet op het door landmeter-expert Ann-Sophie Santens op 18 december 2018 opgemaakte 
proces-verbaal van waardebepaling waarin de venale waarde wordt geschat op 

 174.900,00 euro voor lot 1; 
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  66.600,00 euro voor lot 2; 

Dat bovenvermelde geschatte venale waarden zullen worden aangewend als instelprijs bij de 
openbare verkoop; 

Gelet op het ontwerp van de betreffende akte van openbare verkoop, opgemaakt door 
meester Marleen Vandewalle, notaris te Wortegem-Petegem; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 

Na bespreking in de raad; 

BESLUIT: met 13 stemmen vóór (Open VLD, CD&V en sp.a/onafhankelijk) bij 1 stem tegen (onaf-
 hankelijk) en 3 onthoudingen (N-VA). 

Art.1. Er wordt overgegaan tot goedkeuring van het ontwerp van de akte van openbare verkoop 
van volgende gemeente-eigendommen die zijn aangeduid op het op 18 december 2018 door 
landmeter-expert Ann-Sophie Santens opgemaakte opmetingsplan: 

 lot 1: een woonhuis met aanhorigheden en grond, gelegen Moregemplein 10, ten kadaster 
 bekend 3de afdeling, sie B, deel van nrs. 200G en 200D, met een oppervlakte volgens 
 meting van 7 a 55 ca; 

 lot 2: een perceel grond, gelegen Moregemplein, ten kadaster bekend 3de afdeling, deel 
 van nr. 200D, met een oppervlakte volgens meting van 3 a 33 ca. 

Art.2. Volgende in het door landmeter-expert Ann-Sophie Santens op 18 december 2018 
opgemaakte proces-verbaal van waardebepaling opgenomen geschatte venale waarden 
worden aangewend als instelprijs bij de openbare verkoop: 

 174.900,00 euro voor lot 1; 

  66.600,00 euro voor lot 2. 

Art.3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van 
onderhavige beslissing. 

Art.4. De Burgemeester en de Algemeen Directeur worden gemachtigd tot het ondertekenen van 
de akte van openbare verkoop. 

Art.5. Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan het kantoor van notaris Marleen 
Vandewalle en aan de Financieel Directeur. 

8. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) van 22 december 2017; 

Gelet op het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 september 2002 waarbij werd beslist om de 
bestaande toestand van de feitelijke weg, gelegen tussen de Heerbaan en het Moregemplein en 
lopend over de percelen gelegen 3de afdeling, sectie B nrs. 198/02h en 197/l, te erkennen en aan de 
provincie te vragen deze in te schrijven in de Atlas der Buurtwegen; dat het dossier op 30 september 
2002 aan de provincie werd overgemaakt; 
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Overwegend dat na de definitieve goedkeuring door de bestendige deputatie een akte van 
kosteloze grondafstand zou opgemaakt worden; 

Gelet op de brieven van de provincie Oost-Vlaanderen van 1 oktober 2013, 26 augustus 2015 
en 2 oktober 2018 waaruit blijkt dat het door het gemeentebestuur verstuurde dossier in 2002 nooit 
werd ontvangen op de provinciale administratie zodat het toenmalige dossier nooit werd 
gefinaliseerd; 

Overwegend dat door het verstrijken van een redelijke termijn door de deputatie geen 
beslissing meer kan genomen worden over het oorspronkelijke voorstel; 

Gelet op het voorstel van de provincie om via de opmaak van een nieuw innemingsplan en 
rooilijnplan de procedure opnieuw te voeren op basis van de toenmalige artikelen 9 en 10 van het 
rooilijnendecreet van 8 mei 2009, zodat de enerzijds de wegbreedte van de weg eenduidig wordt 
vastgelegd en anderzijds de wegbedding kan verworven worden; 

Overwegend dat intussen het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 het rooilijnendecreet 
van 8 mei 2009 vervangt;  

Gelet op de notariële bepalingen die door de toenmalige eigenaar bij de 
eigendomsoverdracht van de desbetreffende percelen werden mee opgenomen op basis van de 
gemeenteraadsbeslissing van 11 september 2002 zijnde enerzijds “een blijvend verbod van 
doorgaand gemotoriseerd verkeer, behalve voor de bediening van de achterliggende 
eigendommen nr. 8, 10, 12, 14 en 16” en anderzijds dat de akte van kosteloze grondafstand nog moest 
verleden worden na het besluit van de deputatie; 

Dat dus ook de huidige eigenaar op de hoogte is dat er nog een kosteloze grondafstand aan 
de gemeente zal plaatsvinden na het opnieuw doorlopen van de volledige procedure; 

Overwegend dat, rekening houdend met de notarieel vastgelegde specificaties omtrent het 
gebruik van deze weg, de nieuwe gemeenteweg slechts, net zoals op vandaag reeds het geval is, 
toegankelijk zal zijn voor: 

- Niet gemotoriseerd verkeer (wandelaars, fietsers, …); 

- De woningen gelegen Moregemplein nrs. 8, 10, 12, 14 en 16 voor zover ze niet via een 
andere weg bereikbaar zijn; 

- De rechtstreekse aangelanden van de weg; 

- De hulpdiensten voor het bereiken van de woningen op het Moregemplein in 
noodsituaties; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 juli 2018 waarbij 
enerzijds beslist werd om over te gaan tot regularisatie van de bestaande toestand van de 
verbindingsweg tussen het Moregemplein en de Heerbaan en kosteloze inlijving van deze gronden 
bij de wegenis van de gemeente Wortegem-Petegem in navolging van de gemeenteraadsbeslissing 
van 11 september 2002, en anderzijds landmeter-expert Yves Derycke wordt aangesteld voor het 
opmaken van het meetplan en het rooilijnplan; 

Gelet op het voorgelegd ontwerp van rooilijnplan van 22 april 2020 opgemaakt door 
landmeter-expert Yves Derycke waarbij de nieuwe gemeenteweg zal lopen over de percelen gelegen 
3e afdeling Sectie B, nrs. 198/2 k en 197 l; 

Overwegende dat conform het nieuwe gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 de 
gemeenteraad in eerste instantie het ontwerp van rooilijnplan voor de aanleg van een nieuwe 
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gemeenteweg voorlopig vast stelt en het schepencollege het ontwerp vervolgens aan een openbaar 
onderzoek onderwerpt. Na afloop kan de gemeenteraad dan over gaan tot de definitieve 
vaststelling van het rooilijnplan en de kosteloze overname van de grond; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met 14 stemmen voor (Open VLD, CD&V, S.pa/onafhankelijk en onafhankelijk) bij 3 
onthoudingen (N-VA) 

Art.1. De gemeenteraad stelt het ontwerp van rooilijnplan voor de verbindingsweg 
Heerbaan/Moregemplein voorlopig vast zoals in bijlage van dit besluit. 

Art.2. Het college van burgemeester en schepen wordt belast met het voeren van een openbaar 
onderzoek conform de richtlijnen bepaald in art. 17§2 van het gemeentewegendecreet van 3 
mei 2019. 

Art.3. Na het sluiten van het onderzoek zal het dossier opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd 
worden voor een definitieve beslissing. 

9. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) van 22 december 2017; 

Energie 

Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid van 8 mei 
2009; 

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals gewijzigd door het Besluit 14 
december 2018 betreffende de uitbreiding van de taakstelling van de Energiehuizen;  

Gelet op artikel 7.9.1. § 1 van het Energiebesluit dat bepaalt dat de gemeente een Energiehuis 
voorstelt om een aantal verplichte basistaken op te nemen op haar grondgebied, na overleg met 
het OCMW; 

Gelet op het Ministerieel Besluit tot erkenning van SOLVA als Energiehuis voor de steden en 
gemeenten in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen (uitgezonderd stad Aalst) d.d. 26 januari 2019; 

Gelet op de Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en het FRGE van 26 januari 2010 en 
bijhorende addenda van 20 maart 2019 en 3 juni 2019; 

Gelet op de Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en de gemeente Wortegem-
Petegem die werd gesloten voor de periode van 10 jaar en 3 maanden met ingang van de datum van 
ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en het FRGE, met name 26 
januari 2010; 

Gelet op de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en SOLVA inzake de 
toekenning van Energieleningen d.d. 1 oktober 2017, afgesloten voor een duur van vijf jaar; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot wijziging van het 
Energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft de toekenning van steun voor energetische 
renovatieprojecten van noodkoopwoningen;  

Gelet op  artikel 7.2.22 § 1 van het gewijzigd Energiebesluit omtrent het beheer van de 
leningen in kader van het noodkoopfonds;  
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Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2020 tot organisatie van een 
oproep om voorstellen in te dienen voor toekenning van steun voor energetische 
renovatieprojecten van noodkoopwoningen. 

Wonen 

Gelet op artikel 28, § 1 van de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 en latere wijzigingen dat de 
gemeenten aanduidt als regisseur van het woonbeleid op hun grondgebied, wat inhoudt dat de 
stad/gemeente verantwoordelijk is voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij 
aandacht uitgaat naar het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van 
woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit 
van het woonpatrimonium en de woonomgeving; 

Gelet op de 3 Vlaamse beleidsprioriteiten voor lokaal woonbeleid waarbinnen de gemeente 
vrij is om zelf beleidskeuzes te maken, oplossingen te bieden aan problemen op de lokale 
woonmarkt en in te spelen op lokale opportuniteiten: 

 de gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van woonnoden;  

 de gemeente werkt aan de kwaliteit van woning en woonomgeving; 

 de gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid van 16 november 
2018 dat de modaliteiten bepaalt om in aanmerking te komen voor subsidiëring van 
intergemeentelijke projecten (= IGS) ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid en waarbij de 
gemeente o.a. volgende activiteiten uitvoert binnen de beleidsprioriteit ‘de gemeente informeert, 
adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen’: 

 informatie over de gemeentelijke woonpremies beschikbaar stellen op 
www.premiezoeker.be; 

 een laagdrempelig woonloket aanbieden; 

 gestructureerde basisinformatie aanbieden over sociaal wonen, premies en veiligheids- en 
kwaliteitsnormen: tegemoetkomingen, ondersteuningsmaatregelen, sociaal huren/kopen 
/lenen, kwaliteitsnormen woningpatrimonium, privaat huren en verhuren, 
beleidsmaatregelen op vlak van wonen en het respectieve dienstverleningsaanbod; 

 inwoners ondersteunen bij premieaanvragen, bij de inschrijving voor een sociale 
huurwoning en de actualisatie van de inschrijving en bij de administratieve procedure 
ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring; 

 meldpunt antidiscriminatie installeren; 

 een partnerschap aangaan met het energiehuis dat actief is in de gemeenten; 

Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2019 met betrekking tot de toetreding tot het 
intergemeentelijke project lokaal woonbeleid in Zuid-Oost-Vlaanderen; 

Gelet op de subsidieaanvragen die SOLVA indiende bij de Vlaamse Overheid voor de opstart 
van 6 intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 
2020-2025; 

Gelet op het Ministerieel besluit van 12 december 2019 houdende de goedkeuring en 
subsidiëring van de 6 intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid 
voor de periode 2020-2025; 
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Klimaat 

Gelet op het regionaal Klimaatplan “Klimaatgezond Z-O Vlaanderen”, goedgekeurd door de 
Gemeenteraad in zitting van 28 maart 2019, waarin verschillende maatregelen zijn opgenomen 
inzake verduurzaming van residentiële gebouwen1;  

Overwegende dat het klimaatplan tot doel stelt om 40% CO2 te reduceren tegen 2030 
(refertejaar 2011); 

Verantwoording 

SOLVA is sinds 26 januari 2019 erkend door de minister als Vlaams Energiehuis voor de 
steden/gemeenten in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen  (uitgezonderd stad Aalst). 

Het Energiehuis verstrekt renteloze energieleningen ter ondersteuning van energiebesparende 
investeringen en voorziet daarnaast in elke gemeente binnen zijn werkingsgebied verplicht een 
aantal basistaken zoals omschreven in het Energiebesluit. 

De Vlaamse Regering heeft volgende taken toebedeeld aan het Energiehuis: 

1) Verstrekken van energieleningen voor energiebesparende maatregelen voor inwoners 
behorende tot de doelgroep op het grondgebied van de gemeente. 

2) Uitvoering van de verplichte basisdienstverlening en activiteiten binnen het 
werkingsgebied van het Energiehuis zoals omschreven in het Energiebesluit: 

a. Inwoners informeren, adviseren en begeleiden door een laagdrempelig 
energieloket aan te bieden waar inwoners terecht kunnen met hun energievragen; 

b. Gestructureerde basisinformatie aanbieden over minstens: 

 Relevante gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale 
energiebeleidsmaatregelen;  

 Energiepremies en -leningen, inclusief leningen bij de financiële sector;  

 Energetische renovatie; 

c. Particulieren begeleiden en ondersteunen bij minstens:  

 De aanvragen van de premies en leningen, vermeld onder b; 

 Het uitvoeren van de leveranciersvergelijking en, in voorkomend geval, bij 
wijziging van energieleverancier; 

 Het aanvragen en vergelijken van offertes voor energetische 
renovatiewerken; 

 De uitvoering van energetische renovatiewerken, en het bieden van 
ontzorging daarbij; 

 De interpretatie van thermografische informatie, de zonnekaart, de 
resultaten na een energiescan en het energieprestatiecertificaat; 

 
1 De sector huishoudens neemt in de klimaatplannen van de steden en gemeenten het grootste aandeel van de 
CO2-uitstoot op het grondgebied voor zijn rekening door gebouwenverwarming, sanitair warm water en 
elektriciteitsverbruik; 
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d. Uitvoerende diensten coördineren en, in voorkomend geval, correct doorverwijzen 
naar onder meer de dienstverlening die gericht is op de begeleiding bij de 
uitvoering van energiebesparende werken in het kader van de energiescans. 

3) Uitvoeren van energiescans (opvolgscan type 2) gericht op begeleiding bij de uitvoering van 
energiebesparende investeringen. 

4) Beheren van de lening in kader van het noodkoopfonds i.s.m. het OCMW. 

Om in de bovenstaande dienstverlening te kunnen voorzien en om die dienstverlening te kunnen 
garanderen, ging het Energiehuis SOLVA samenwerkingsverbanden aan met partners zoals 
distributienetbeheerder Fluvius, Provincie Oost-Vlaanderen en Energiesnoeibedrijven Stroom vzw, 
Goed Wonen vzw en ’t Vierkant vzw. Bovendien zal de werking van het Energiehuis verankerd 
worden in de nieuwe intergemeentelijke samenwerking rond Lokaal Woonbeleid die op 1 januari 
2020 van start ging. 

Er wordt een kredietcommissie opgericht, samengesteld uit een afvaardiging per deelnemend 
lokaal bestuur om te adviseren over het al dan niet toekennen van een energielening, in dossiers die 
een verhoogde aandacht vragen. 

Zowel in kader van het Energiebesluit van 19 november 2010 als in kader van IGS Lokaal Woonbeleid 
dient de gemeente Wortegem-Petegemeen partnerschap aan te gaan met het Energiehuis dat 
actief is in de gemeente Wortegem-Petegem om bovenvermelde taken op te nemen op haar 
grondgebied. En dit na overleg met het OCMW.  

De wettelijk opgelegde dienstverlening van het Energiehuis SOLVA is gratis voor het lokaal 
bestuur. 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en S.pa/onafhankelijk) bij 1 stem tegen 
(onafhankelijk) 

Art.1.  De Gemeenteraad stelt het Energiehuis SOLVA voor als Energiehuis dat (renteloze) 
energieleningen verstrekt aan inwoners ter ondersteuning van energiebesparende 
investeringen en een aantal basistaken uitvoert zoals omschreven in het Energiebesluit. 

Art.2. De Gemeenteraad keurt de Samenwerkingsovereenkomst betreffende “Energiehuis SOLVA 
en IGS Lokaal Woonbeleid” tussen SOLVA en de gemeente Wortegem-Petegem goed. 

Art.3. De algemeen directeur en de burgemeester worden gemachtigd om de samenwerkings-
overeenkomst te ondertekenen. 

10. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het schrijven van vzw Cultuurconnect in verband met de Overeenkomst E-
boekendienst met bijhorend ontwerp van overeenkomst; 

Gelet op de nota van de bibliotheek en cultuurdienst van 5 maart 2020 betreffende de 
Overeenkomst E-boekendienst; 

Overwegende dat door in te tekenen op de Overeenkomst E-boekendienst bibliotheken aan 
al hun leden toegang bieden tot een gemeenschappelijke collectie op Vlaams niveau;  
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Dat de E-boekendienst wordt aangeboden als app voor mobiele toestellen, als applicatie voor 
persoonlijke computers waarmee men de e-boeken op een e-reader kan plaatsen, en als online 
toepassing; Dat iedereen die lid is van een bibliotheek die intekent op de E-boekendienst, e-boeken 
zal kunnen ontlenen volgens het uitleenmodel 2/2/6 (2 titels lenen, 2 titels reserveren, leentermijn 
6 weken). De collectie wordt samengesteld door een werkgroep onder leiding van Cultuurconnect; 

Overwegende de voornaamste voordelen om als bibliotheek in te stappen: 

 De E-boekendienst biedt een verruiming van de digitale collectie die we als bibliotheek 
kunnen aanbieden aan de gebruikers. Op dit moment hebben we een kleine 400 e-boeken 
in onze collectie. Als we intekenen op de E-boekendienst, worden dat 2.500 à 3.500 titels 
bij de start van het project, jaarlijks aangevuld met meer dan 400 nieuwe titels.  

 80 % van de Vlaamse bibliotheken hebben in een bevraging in 2019 aangegeven graag te 
willen instappen. De bibliotheken die niet intekenen, komen op een eiland terecht. Wat 
niet bijdraagt aan het imago van de bibliotheek.  

Gelet op actie BD4-D02-A3 van het MJP 2020-2025 “Opvolgen ontwikkelingen sector & erop 
inspelen als ze een meerwaarde creëren voor de bib” waar het nodige budget is voorzien; 

Overwegende dat de overeenkomst die vzw Cultuurconnect voorstelt past in dit kader; 

Gelet op de jaarlijkse geraamde kostprijs van ongeveer € 1650 ( = jaarlijkse vaste kost van € 
790 en een jaarlijkse variabele kost van € 0,1345 per inwoner); 

Overwegende dat de voorbije jaren e-boeken werden aangekocht op eigen initiatief; Dat in 
2019 in Wortegem-Petegem € 1130,05 werd besteed aan de eigen collectievorming voor e-boeken; 
Dat deze blijvend kunnen ontleend worden op de huidige manier, naast de nieuwe E-boekendienst; 

Overwegende dat de op vandaag geldende maatregelen in het kader van de COVID-19 crisis 
aantonen dat de beschikbaarheid van digitale bronnen inderdaad een meerwaarde betekent; 

Gelet op de principebeslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 maart 
2020 om in te tekenen op de E-boekendienst van CultuurConnect; Dat deze beslissing door de 
gemeenteraad dient te worden bekrachtigd op de eerstvolgende zitting; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De gemeenteraad bekrachtigt 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. 

Art.2. De gemeenteraad beslist aldus de overeenkomst E-boekendienst met Cultuurconnect vzw af 
te sluiten. 

Art.3. De algemeen directeur en de burgemeester worden gemachtigd deze overeenkomst te 
ondertekenen. 

Art.4. De bibliothecaris wordt belast met de verdere opvolging van deze dienstverlening.  

11. 

De Gemeenteraad,  
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In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) van 22 december 2017; 

Gelet het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017, meer bepaald art.57-61 met 
betrekking tot werkingssubsidies voor besturen voor dienstverlenende rollen op regionaal niveau; 

Gelet het besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het 
Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017; 

Gelet het gemeenteraadsbesluit tot toetreding van de gemeente tot het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband VARIANT en het lidmaatschap van de deelwerking Erfgoed Vlaamse 
Ardennen van 26 september 2019; 

Gelet de statuten en het huishoudelijk reglement van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband projectvereniging VARIANT; 

Gelet op het beleidsplan en de meerjarenbegroting van de erfgoedcel Vlaamse Ardennen 
zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van VARIANT op 15 januari 2020; 

Intergemeentelijke samenwerkingsverband VARIANT 

De samenwerking rond cultureel erfgoed in de Vlaamse Ardennen wordt sinds 2016 
opgenomen door de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA). Op 1 januari 2020 
werden de volledige werking en de middelen overgedragen naar de nieuwe projectvereniging 
VARIANT, intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur en erfgoed in de Vlaamse 
Ardennen, opgericht op 14 november 2019. 

Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA) vormt nu de eerste deelwerking van deze 
projectvereniging. EVA werkt zowel rond cultureel erfgoed als rond onroerend erfgoed en tracht 
erfgoed integraal te benaderen. Dit is vooral van belang in publieksprojecten, educatie en 
toeristische projecten. Door de opdeling van cultureel erfgoed en onroerend erfgoed in 
verschillende beleidsdomeinen op Vlaams niveau, dienen aparte subsidiekanalen aangesproken te 
worden. Het beleidsplan dat hier voorligt heeft enkel betrekking tot de subsidielijn voor cultureel 
erfgoed. 

Erfgoedconvenant en erfgoedcel 

De overeenkomst die de projectvereniging aangaat met de Vlaamse overheid voor het 
verkrijgen van financiële ondersteuning voor een regionale dienstverlenende rol voor cultureel 
erfgoed heet een cultureel-erfgoedconvenant. Een ‘regionale dienstverlenende rol’ kennen wij 
onder de naam ‘Erfgoedcel’. 

Middelen - inkomsten 

Het bedrag van de financiële ondersteuning dat in het beleidsplan van de erfgoedcel Vlaamse 
Ardennen vooropgesteld wordt is 310.000 euro per jaar voor de periode van 2021 tot en met 2026. 

De deelnemende gemeenten hebben een financiële inbreng van 0,3 euro per inwoner in de 
erfgoedconvenant. De totale financiële bijdrage van de 13 deelnemende gemeenten bedraagt 
60.717,00 €, jaarlijks aangepast aan het inwonersaantal en consumptieprijsindex. 

Naast de financiële inbreng heeft de gemeente ook een inbreng in natura. Deze inbreng 
bestaat momenteel ook reeds in de samenwerking met Erfgoed Vlaamse Ardennen. De bepaling van 
de aard en de omvang van de ondersteuning en de praktische organisatie gebeurt steeds in overleg 
met de gemeente en de gemeentelijke ambtenaren. De inbreng in natura gaat over het ter 
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beschikking stellen van lokalen voor vergaderingen; logistieke ondersteuning; samenwerking met 
de dienst Cultuur/Erfgoed, dienst Toerisme en andere diensten; expertisedeling van medewerkers 
dienst cultuur, archiefmedewerkers en erfgoedwerkers; communicatie in het gemeenteblaadje en 
op de website van de gemeente. 

Middelen - uitgaven 

De Vlaamse overheid vraagt een duidelijk overzicht van welke kosten met welke middelen 
worden betaald en geeft hieromtrent ook richtlijnen. Zo kunnen subsidies aan erfgoedactoren enkel 
vanuit de gemeentelijke bijdrage worden betaald. 

De bijdragen van de gemeenten worden gebruikt voor kostenposten A.1 tot en met A.3. Dit 
garandeert een basiswerking, die o.a. omvat: 

- Organisatiekosten secretariaat: 8.240,00 €/jaar. 

- Personeel secretariaat (één halftijds personeelslid niveau A): 39.235,10 € met jaarlijkse stijging 
door anciënniteit. 

- Projectsubsidies voor erfgoedactoren: 15.000 €/jaar. 

De subsidie van Vlaanderen wordt gebruikt voor kostenposten A.4 tot en met A.8. Dit 
garandeert een werking rond de vijf strategische doelstellingen, die o.a. omvat: 

- Organisatiekosten erfgoedcel: 5.250,00 €/jaar met in het eerste jaar 2.250 euro extra voor 
aanwervingsprocedures personeel. 

- Personeel erfgoedcel (één halftijds personeelslid niveau A; 1,8 VTE personeelsleden niveau B): 
149.463,13 €/jaar, met jaarlijkse stijging door anciënniteit. 

- Investeringen erfgoedcel (ICT materiaal en registratiemateriaal voor erfgoed): 2.000 €/jaar. 

- Onvoorziene kosten erfgoedcel: jaarlijks variërend bedrag tussen 8.728,77 € en 11.678,77 €. 

- Werkingskosten voor de realisatie van de 5 strategische doelstellingen: Jaarlijks variërend 
budget van 94.900,00 € in het eerste jaar tot 88.150,00 € in het laatste jaar. 

Doelstellingen erfgoedcel 

Het beleidsplan en de doelstellingen kwamen tot stand na een intensief en participatief 
beleidsplanningstraject waarin het erfgoedveld en de lokale besturen uitvoerig werden 
geraadpleegd en waarbij ook aandacht was voor terugkoppeling naar het erfgoedveld en naar de 
lokale besturen. 

Met de missie, visie en doelstellingen die voorliggen tracht EVA zo veel mogelijk te 
beantwoorden aan de noden van het erfgoedveld en tegelijk tegemoet te komen aan de 
beleidsprioriteiten in  het cultureelerfgoeddecreet. Dit zal gebeuren door de werking uit te bouwen 
rond 5 strategische doelstellingen: 

1. De ondersteuning van erfgoedactoren 

2. Het beheer van het aanwezige cultureel erfgoed 

3. Publiekswerking en beleving 

4. Samenwerking en streekidentiteit 

5. De uitbouw van de eigen organisatie 

Timing dossier 
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Het dossier voor de erfgoedconvenant wordt tegen 1 april 2020 digitaal ingevoerd in het 
online loket KIOSK van de Vlaamse overheid op basis van het beleidsplan. 

Gelet op de toelichtende nota en de toelichting op de gemeenteraad; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en S.pa/onafhankelijk) bij 1 onthouding 
(onafhankelijk) 

Art.1. De gemeente keurt het beleidsplan van de cultureel erfgoedcel Vlaamse Ardennen voor de 
werkingsperiode 2021-2026 goed. 

12. 

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: 

- ln zitting van 7 april 2020 wordt de opdracht "Leveren van vier Octopus-accentpalen 
voor de schoolomgevingen" bij wijze van de 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: 

- ln zitting van 11 februari 202O wordt 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 N.V., Grote Herreweg 223 
te 9690 Kluisbergen, voor de prijs van € 1,80 voor kinderen van 3 tot 6 jaar,€ 3,20 voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar, € 6,00 voor de begeleiders en € 0,25 per dessert. Er werden 6 
firma's aangeschreven. 

- In zitting van 18 februari 2020 wordt goedkeuring verleend aan het gunningsvoorstel 
voor de opdracht "Leveren en verwerken van gietasfalt voor het dienstjaar 2O2O", 
opgesteld door de technische dienst. De opdracht wordt 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, Pathoekeweg 400 te 8000 Brugge, tegen het nagerekende offertebedrag van 
13.560,00 euro exclusief btw of 16.407,6O euro inclusief 21o/o btw. Er werden 3 firma’s 
aangeschreven. 

- ln zitting van 25 februari 2020 wordt 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 2O2O". Deze opdracht wordt bij wijze van 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Delgro bvba, 
Stooktstraat 175 te 9600 Ronse, tegen het nagerekende offertebedrag van 75.534,85 
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euro exclusief btw of 91.397,17 euro inclusief 21o/o btw. Er werden 4 firma’s 
aangeschreven. 

- ln zitting van 7 april 2020 wordt 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 firma De Groote, 
Karrewegstraat 110, 9800 Deinze. 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN  

Schriftelijke vraag gesteld door de N-VA fractie: 

1. Communicatie coronamaatregelen in Wortegem-Petegem : 
Wij zijn blij vast te stellen dat de gemeentelijke website up-to date is wat de informatie betreft. 
Er is veel verwijzing naar de info op de websites van de overheid alsook een eigen inbreng bv. 
De opsomming van de horecazaken waar men lekkere maaltijden kan gaan afhalen, of laten 
afleveren is een pluspunt. Hiermee wordt er een groot deel van de bevolking bereikt. Doch niet 
iedereen. 

Vraag :  

a. Welke maatregelen zijn er ondernomen om de inwoners die geen PC of internet hebben te 
bereiken?  

b. Is er een plan van aanpak wat betreft de 80+  en de kwetsbare groepen in onze gemeente? 

Antwoord: 

a. Inwoners die niet over een pc of internet beschikken worden via de dagelijkse communicatie 
via tv, radio of geschreven pers reeds overvloedig geïnformeerd. Er wordt tevens wekelijks 
vanuit de lokale veiligheidscel via deze kanalen gecommuniceerd. Verder wordt in het 
gemeentelijk infoblad editie mei/juni de nodige aandacht aan de coronacrisis besteed. Voor 
de heropening van het recyclagepark werd vb. een flyer in elke bus bedeeld. Bij de bedeling 
van de mondmaskers tweede helft mei zal tevens de nodige algemene informatie 
toegevoegd worden. 

b. Voor hen werd reeds op vrijdag 20 maart 2020 een brief in de bus bezorgd met algemene 
info en de bekendmaking van ons hulpplatform zodat zij de gemeente kunnen bellen als er 
hulp nodig is.  

2. Op de website van de gemeente kunnen de inwoners zich aanmelden om hulp te bieden aan 
inwoners die er nood aan hebben: 

Vraag: 

a. In hoever wordt hier gebruik van gemaakt?  
b. Kan er een tussentijdse stand van zaken gegeven worden over: 

o Mondmaskers maken : hoeveel kandidaten hebben zich aangemeld en hoe wordt 
dit georganiseerd ? 
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o Boodschappen doen, medicatie afhalen enz…: Hoeveel hulp is reeds geboden en 
hoe worden de vragen verdeeld onder de beschikbare vrijwilligers die zich via de 
gemeentelijk website kandidaat gesteld hebben? 

Antwoord: 
Op de website kan men zien hoeveel mensen zich per categorie hebben aangeboden om 
hulpbehoevenden te ondersteunen. De hulpvragen zelf zijn op heden eerder beperkt (6 à 
8-tal aanvragen). Dit kan enkel wijzen op een grote sociale samenhorigheid binnen onze 
gemeente waarbij buren en vrienden elkaar uit de nood helpen, iets wat we enkel kunnen 
toejuichen. 

3. De 1500 mondmaskers die geschonken zijn door een communicatiebureau uit W-P, werden 
verdeeld onder de zorgverstrekkers o.a. de thuisverpleegkundigen , dit is een goede beslissing. 

Vraag: 

a. Zijn deze mondmaskers ook onder het poetspersoneel verdeeld, welke andere 
maatregelen zijn hier genomen om de veiligheid van het personeel en de cliënten te 
kunnen waarborgen? 

b. Worden deze mondmaskers ook verdeeld onder de leerkrachten van al onze basisscholen 
op de gemeente, indien niet , hoe wordt hieraan tegemoet gekomen? 

Antwoord: 

Van bij het begin van de lockdown werd vanuit de veiligheidscel proactief gehandeld door 
via twee lokale sociale tewerkstellingsinitiatieven 23.000 mondmaskers te laten maken 
voor de gemeenten binnen de politiezone. Ze werden bedeeld onder de verschillende 
zorginstanties binnen elke gemeente dus ook de poetsdienst. Er worden ook regelmatig 
zelfgemaakte maskers ontvangen van inwoners. De 1.500 geschonken maskers zijn actueel 
nog als reserve in ons bezit en kunnen vb. dienen voor de leerkrachten van onze scholen. 
Aan de personeelsleden van de poetsdienst werden de nodige beschermingsmaterialen 
ter beschikking gesteld (o.a. handschoenen, mondmaskers, handgels, schorten, …). Zij 
kregen ook een opleiding van een Rode Kruis-medewerker over het deskundig gebruik van 
deze materialen. 

4. Poetshulp OCMW in coronatijden. 

Vraag: 

a. Hoeveel % van de cliënten weigeren in deze periode poetshulp, welke zijn de gevolgen voor 
het poetspersoneel? Wordt hier een beroep gedaan op de maatregel “technische 
werkloosheid”? 

b. Is er reeds een voorspelling van de financiële impact hiervan? 

Antwoord: 

a. Op een totaal van ongeveer 85 cliënten, hebben er 25 afgezegd waarvan intussen al 2 
opnieuw opstartten. Er wordt geen beroep gedaan op technische werkloosheid. Ze worden 
ingezet op alternatieve locaties zoals het recyclagepark of de schoonmaak van het eigen 
gemeentelijk patrimonium. 

b. Men schat dat het niet bedienen van die 25 posten, op vandaag, al ongeveer een 4.000 EUR 
minder inkomsten genereert. 

5. Een mondmaskers voor iedere inwoner. 
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Via een samenwerking met de politiezone Vlaamse Ardennen wordt er voor iedere inwoner een 
mondmasker voorzien. Dit kunnen wij alleen maar toejuichen. 
Wij gaan er echter vanuit dat we deze maskers voor een langer periode zullen moeten gebruiken, 
één zal dus niet voldoende zijn. 

Vraag: 

a. Hoe zien jullie de toekomst: worden er initiatieven genomen om meer mondmaskers te 
voorzien per inwoner?  

b. Worden hier dan ook middelen voor vrijgemaakt en op welke manier?  
c. Mogen wij ervanuit gaan dat de bewoners van het WZC “De Linde” en het centrum voor 

autisme en psychotische kwetsbaarheid “De Dauw “ook zullen bevoorraad worden? 

Antwoord: 

Via de veiligheidscel van de politiezone wordt voor elke inwoner 1 mondmasker voorzien 
dat tot 60x herbruikbaar is. Vanuit de federale en regionale regeringen wordt info 
verspreid over hoe men zelf een mondmasker kan maken. Momenteel wordt er afgewacht 
wat deze regeringen nog gaan doen voor de burgers naast het bezorgen van 2 filters. 
Vanaf het eerste uur zijn zowel het WZC De Linde als De Dauw bevoorraad met alle 
gevraagde materiaal, niet enkel via onze zonale veiligheidscel maar ook via het Agentschap 
Zorg en Gezondheid. 

Schriftelijke vragen gesteld door de S.pa/onafhankelijk-fractie: 

1. De gemeentelijke veiligheidscel van de politiezone Vlaamse Ardennen bestelde mondmaskers 
voor alle inwoners. Onze fractie is verheugd met dit initiatief ,waarvoor dank. 

Vraag: 

a. Is er al een standpunt ingenomen wat betreft het verdelen van de mondmaskers? 

Antwoord: 

a. Het bedelen van de mondmaskers zal gebeuren door de eigen personeelsleden van 
gemeente en OCMW (geen mandatarissen). We hopen dat dit rond 15 mei 2020 zal kunnen 
gebeuren maar we zijn afhankelijk van de leveringsdatum van ThinkPink. De interne 
voorbereidingen zijn intussen al gestart zodat we klaar staan als de levering binnenkomt. 

2. Geef inwoners een lokale waardebon, zo steun je de lokale handels- en horecazaken. Met 
Sp.a/onafhankelijk stellen we voor om inwoners waardebonnen te geven van 10€ per persoon 
en inwoners die beroep moeten doen op het OCMW 15€ alsook senioren vanaf 75 jaar. Deze 
waardebonnen kunnen ze inruilen vanaf alle handels- en horecazaken kunnen openen volgens 
de richtlijnen van de overheid. Wij opteren ook , inwoners van W-P die een zaak hebben buiten 
onze gemeente dat zij ook in aanmerking kunnen komen. Op die manier zwengel je de lokale 
economie snel weer aan en geef je de koopkracht van de inwoners een boost. Voor ons is dit 
een win- winsituatie. 

Vraag: 

a. Wat is het standpunt van burgemeester en het schepencollege daaromtrent? 

Antwoord: 

a. Bovenlokaal werden ook al een aantal steunmaatregelen getroffen naar burgers en 
ondernemingen toe (zie agendapunt 3). 



405 
 

Het geven van een waardebon werd eerder ook door het bestuur overwogen maar er werd 
uiteindelijk gekozen om via de niet-inning van de milieubelasting 2020 aan elk gezin een 
financiële tussenkomst te verlenen. Het cash bedrag van 25 EUR of 35 EUR kan op die manier 
door het gezin vrijelijk besteed worden (vb. ook aan gezondheidszorg) terwijl het via een 
bonnensysteem hoofdzakelijk naar de handelaar zal gaan waar men het meest komt (vb. de 
bakker). Wie minder nood heeft aan dit bedrag kan er vrijwillig voor kiezen om het te storten 
in een Noodfonds.  
Via het opzetten van een Noodfonds kan ook de lokale economie dan algemener 
ondersteund worden zodat het alle lokale ondernemers ten goede komt (vb. brochure met 
aanbod lokale handelaars na corona) in overleg met de middenstandsorganisaties. 
Aanvullend wordt meegegeven dat de idee van een bon nog niet helemaal afgevoerd is, 
gezien via de intergemeentelijke samenwerking SOLVA bekeken wordt of een regionale 
waardebon een mogelijkheid kan bieden. De werkwijze zou eerder zijn: je koopt een bon van 
40 EUR maar je krijgt een bon met een waarde van 50 EUR. 

3. Werklieden van de gemeente (technische dienst, dienst bevolking, maatschappelijke werkers, 
enz...) die verder werken in deze coronatijd en in contact komen met burgers of deze mensen 
niet in aanmerking kunnen komen van een extra premie per dag dat er gewerkt wordt zoals bv 
postbodes, koeriersdiensten, enz...? 

Antwoord: 

Dergelijke regeling is niet voorzien in de lokale rechtspositieregeling en kan ook niet zomaar 
ingevoerd worden. In ons bestuur werkt iedereen verder in deze coronatijden. Weliswaar 
komt niet iedereen evenveel in contact met burgers maar op die manier zou iedereen recht 
moeten hebben op een extra premie. De vraag werd eerder al in het college besproken maar 
hier zal niet op ingegaan worden. Er wordt wel op regelmatige basis een kleine attentie 
gegeven aan de personeelsleden (vb. ontbijtkoeken, taart, paaseitjes, …) vanuit het college 
wat ook door het personeel wordt geapprecieerd. Ook andere categorieën van werknemers 
die aan het werk blijven (o.a. mensen in de zorg of bevoorrading) ontvangen geen extra 
premie. 

4. Een paar jaar geleden is er een multifunctionele kuis- veegmachine aangekocht voor een slordig 
bedrag van ongeveer 70.000€. Onze fractie vraagt zich af wat er eigenlijk met dit toestel aan de 
hand is? Werklieden kuisen momenteel met de borstel in onze gemeente, met mijn eigen ogen 
gezien, terwijl het toestel nergens te bespeuren is of tenzij in herstellingsdienst. 

Vraag: 

a. Wat is er aan de hand met het toestel? 
b. Hoeveel meerkost is er al aangebonden bij het defect van het toestel? 
c. Hoeveel uren heeft dit toestel al gewerkt? 

Antwoord: 

Het klopt inderdaad wel dat er regelmatig uitval van deze machine vast te stellen is.  De 
firma Tuboma neemt zijn verantwoordelijkheid en niettegenstaande de garantieperiode al 
lang vervallen is, worden herstelkosten te wijten aan een slechte werking niet 
doorgerekend.   
Momenteel is het toestel in herstel voor een probleem met de turbine en de 
waternevelpomp. 
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Verder zijn er de normale slijtagekosten en zijn er ook al problemen geweest met de batterij, 
de V-riem en de mazoutpomp.  Deze kosten bedragen ongeveer 2.500 euro.  De grootste 
kosten zijn de aankoop van veeg- en onkruidborstels voor ongeveer 7.500 euro. 
De inzetbaarheid van de machine beperkt zich tot droge weersomstandigheden. Gezien de 
problematiek, werd navraag gedaan bij verschillende andere openbare besturen naar de 
werking van gelijkaardige machines.  De meningen zijn verdeeld, sommigen zijn heel 
tevreden over de machine, anderen zijn dan weer niet tevreden.  Veel hangt af van de plaats 
waar ze ingezet wordt en ook de manier waarop de machine behandeld wordt. 

De vragen en antwoorden kunnen integraal beluisterd worden via het audio-zittingsverslag dat op 
de website gepubliceerd is. 

BESLOTEN ZITTNG 

13. 

De Gemeenteraad,  

In geheime zitting vergaderd ;  

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden waarbij de gemeente is toegetreden tot het 
interbestuurlijk samenwerkingsverband voor de oprichting van een schakelcentrum Schelde-Leie, 
Panecea en Vlaamse Ardennen ;  

Dat de gemeenteraden van de 20 gemeenten en steden hun akkoord voor toetreding tot 
het IBSV moeten geven en de overeenkomst met statutaire draagkracht dienen goed te keuren 
alsook 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid aanduiden voor het beheerscomité. 

Gelet op het artikel 8 van het Interbestuurlijk samenwerkingsverband “Schakelcentrum Regio 
Schelde-Leie, Pancea en Vlaamse Ardennen ; 

Dat het beheerscomité is samengesteld uit één afgevaardigde van elke deelnemer. De 
afgevaardigden voor de deelnemende gemeente worden aangewezen onder gemeenteraadsleden, 
de burgermeester en de schepenen. Dat de gemeenteraad tevens voor elke effectieve 
afgevaardigde een vervangende afgevaardigde aanduid ;  

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) dat de bevoegdheid m.b.t. de beslissing 
inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en ondernemingen 
bij de gemeenteraad legt; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB); 

Gelet op de voordracht van   
- Kurt Fonteyne, Schepen als effectief lid voor het beheerscomité   
- Luc Vander Meeren, Burgemeester als plaatsvervangend lid voor het beheerscomité ;  

 Gaat over tot de geheime stemming waaraan 17 raadsleden deelnemen; 

BESLUIT: met 14 stemmen voor bij 3 onthoudingen 

Art.1. De heer Kurt Fonteyne, Schepen, Groenstraat 27, 9790 Wortegem-Petegem (e-mail : 
fonteyne-ku@skynet.be)  wordt aangesteld als effectief lid voor het beheerscomité. 

Art.2. De heer Luc Vander Meeren, Burgemeester, Elsegemplein 44, 9790 Wortegem-Petegem (e-
mail : burgemeester@wortegem-petegem.be) wordt aangesteld als plaatsvervangend lid 
voor het beheerscomité. 
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Art.3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad.  

Art.4. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan :   
- de beherende gemeente Deinze,   
- de gemeenten van de politiezone : Kruisem, Kluisbergen en Oudenaarde   
-  de noodplanningscoördinator. 

14. 

De Gemeenteraad,  

In geheime zitting vergaderd ;  

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden waarbij de gemeente het Energiehuis SOLVA 
heeft aangewezen als Energiehuis dat (renteloze) energieleningen verstrekt aan inwoners ter 
ondersteuning van energiebesparende investeringen en een aantal basistaken uitvoert zoals 
omschreven in het Energiebesluit;  

Dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en steden hun akkoord voor 
samenwerkingsovereenkomst dienen goed te keuren alsook 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid 
aanduiden voor de kredietcommissie. 

Gelet op het artikel 5.2 §2 van de overeenkomst; 

Dat de kredietcommissie o.a. is samengesteld uit één afgevaardigde van elke deelnemend 
bestuur. De afgevaardigden voor de deelnemende gemeente is bij voorkeur iemand met specifieke 
kennis van schuldbemiddeling. Dat de gemeenteraad tevens voor elke effectieve afgevaardigde een 
vervangende afgevaardigde aanduidt ;  

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) dat de bevoegdheid m.b.t. de beslissing 
inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en ondernemingen 
bij de gemeenteraad legt; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB); 

Gelet op de voordracht van   
- Kurt Fonteyne, Schepen als effectief lid voor de kredietcommissie   
- Luc Vander Meeren, Burgemeester als plaatsvervangend lid voor de kredietcommissie;  

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 17 raadsleden deelnemen; 

BESLUIT: met 14 stemmen voor bij 3 onthoudingen 

Art.1. De heer Kurt Fonteyne, Schepen, Groenstraat 27, 9790 Wortegem-Petegem (e-mail : 
fonteyne-ku@skynet.be)  wordt aangesteld als effectief lid voor de kredietcommissie. 

Art.2. De heer Luc Vander Meeren, Burgemeester, Elsegemplein 44, 9790 Wortegem-Petegem (e-
mail : burgemeester@wortegem-petegem.be ) wordt aangesteld als plaatsvervangend lid 
voor de kredietcommissie. 

Art.3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad.  

De Algemeen Directeur,   De Voorzitter Gemeenteraad, 

An Buysschaert  Koen Desloovere.  


