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Zitting van de gemeenteraad 

28 mei 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 politieverordening van de burgemeester bij 

hoogdringendheid. Verordening van 13 mei 2020 betreffende het houden van de gemeente- en 

OCMW-raad van 28 mei 2020 via virtuele en volledig besloten vergadering. 

3. Algemeen bestuur. Erediensten. Kerkbesturen. Jaarrekening 2019. Advies. 

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

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

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

7. Wonen en leefomgeving. Aanvullend verkeersreglement betreffende de herinrichting van de 

parking op de Gotstraat. Goedkeuring. 

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

begroting 2020 en jaarrekening 2019 van de ‘Interlokale Vereniging Vlaamse Ardennen’. 

9. Algemeen bestuur. Informatieveiligheid. Informatieveiligheidsbeleid 2020 gemeente en 

OCMW Wortegem-Petegem. Goedkeuring. 

10. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen. 

a. IMWV. Algemene vergadering 2 juni 2020. Goedkeuring agenda. 

b. SOLVA. Algemene vergadering van 10 juni 2020. Goedkeuring agenda. 

c. Zefier cvba. Algemene vergadering van 11 juni 2020. Goedkeuring agenda. 
d. TMVS dv. Algemene vergadering van 16 juni 2020. Goedkeuring agenda. 

e. TMVW ov. Algemene vergadering van 19 juni 2020. Goedkeuring agenda. 

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

goedkeuring partiële splitsing door overneming en vaststellen van het mandaat. 

g. I.VL.A. Algemene vergadering van 25 juni 2020. Goedkeuring agenda. 
11. Algemeen bestuur. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten van dagelijks bestuur. 

Kennisgeving. 
Alle leden zijn virtueel aanwezig, behalve raadslid Sandy Vermeulen. Zij vervoegt de zitting vanaf 
punt 2.  
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1. 

De Gemeenteraad,  

keurt de notulen van de zitting van 30 april 2020 éénparig goed.  

2.  

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, laatst gewijzigd bij Ministerieel Besluit 
van 8 mei 2020, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-
19 te beperken; 

Gelet op de tijdelijke politieverordening van 13 mei 2020 aangenomen door de burgemeester 
betreffende het houden van de gemeente- en OCMW-raad van 28 mei 2020 via virtuele en volledig 
besloten vergadering; 

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 

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 
28 mei 2020 via virtuele en volledig besloten vergadering. 

3. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de artikelen 54 en 55 van het decreet van 7 mei 2004 en de latere wijzigingen 
betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten; 

Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2019 
- door de kerkraad O.-L.-Vrouw Wortegem op 9 maart 2020; 
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- door de kerkraad Sint-Amandus Ooike op 23 maart 2020; 
- door de kerkraad Sint-Martinus Petegem op 25 februari 2020; 
- door de kerkraad Sint-Maurus Elsegem op 5 februari 2020; 
- door de kerkraad Sint-Pietersstoel Moregem op 20 januari 2020; 

Overwegend dat de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Wortegem tevens geldt 
als de eindafrekening per 31 december 2019 van ontslagnemend penningmeester Gilbert Moerman; 

Overwegend dat elk kerkbestuur de jaarrekening 2019 ingediend heeft bij het centraal 
kerkbestuur; 

Dat het centraal kerkbestuur de jaarrekening 2019 van elk kerkbestuur overgemaakt heeft 
aan de gemeente op 22 april 2020; 

Gelet op de coördinatie van de jaarrekeningen 2019, opgemaakt door het centraal 
kerkbestuur op 2 april 2020; 

Gelet op de door de gemeente opgemaakte coördinatie van de jaarrekeningen 2019, die als 
bijlage bij dit besluit is gevoegd; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

Gelet op de vigerende wetgeving; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 

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

Art. 1. Gunstig advies wordt verleend aan de jaarrekening 2019 van 

a) de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Wortegem met als 
- exploitatieresultaat 59.267,68 euro;  
- investeringsresultaat 0,00 euro;  
de exploitatietoelage bedroeg 0,00 euro; 
de investeringstoelage bedroeg 20.711,21 euro; 

b) de kerkfabriek Sint-Amandus Ooike met als 
- exploitatieresultaat 17.979,01 euro; 
- investeringsresultaat 0,00 euro; 
de exploitatietoelage bedroeg 0,00 euro; 
de investeringstoelage bedroeg 0,00 euro; 

c) de kerkfabriek Sint-Martinus Petegem met als 
- exploitatieresultaat 16.954,96 euro; 
- investeringsresultaat 0,00 euro; 
de exploitatietoelage bedroeg 21.606,54 euro; 
de investeringstoelage bedroeg 0,00 euro; 

d) de kerkfabriek Sint-Maurus Elsegem met als 
- exploitatieresultaat 15.601,00 euro; 
- investeringsresultaat 0,00 euro; 
de exploitatietoelage bedroeg 17.803,87 euro; 
de investeringstoelage bedroeg 0,00 euro; 
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e) de kerkfabriek Sint-Pietersstoel Moregem met als 
- exploitatieresultaat 28.953,30 euro; 
- investeringsresultaat 0,00 euro; 
de exploitatietoelage bedroeg 12.312,25 euro; 
de investeringstoelage bedroeg 0,00 euro. 

Art. 2. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het bisdom, het centraal kerkbestuur, alle 
respectievelijke kerkbesturen en de gemeentelijke financiële dienst. 

Art. 3. 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. 

4. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, met het vereiste quorum; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41 2e lid 3°,249, 250, 260, 
261, 262 en 330; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de 
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels 
van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het ontwerp van de jaarrekening over het boekjaar 2019 zoals voorgedragen door 
de financieel directeur met volgende resultaten: 

 Resultaat op kasbasis: € 3.738.784,96 

 Autofinancieringsmarge:€ 1.714.837,63 

 Balanstotaal:€ 39.246.653,84 

 Staat van opbrengsten en kosten: overschot van € 1.422.200,38; 

Overwegende dat een toelichting over de financiële toestand van het OCMW, alsook van het 
gedurende het voorbije jaar gevoerde beleid werd gegeven door de financieel directeur; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

Na beraadslaging stemt de raad over de jaarrekening als geheel gezien er om geen 
afzonderlijke stemming over één of meerdere onderdelen wordt gevraagd; 

BESLUIT:  11 stemmen vóór (Open VLD) bij 4 stemmen tegen (N-VA en onafhankelijk) en  
 2 onthoudingen (CD&V en Sp.a/onafhankelijk). 

Art. 1. De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2019 vast als volgt: 

 Resultaat op kasbasis: € 3.738.784,96 

 Autofinancieringsmarge: € 1.714.837,63 
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 Balanstotaal: € 39.246.653,84 

 Staat van opbrengsten en kosten: een overschot van € 1.422.200,38. 

Art. 2. Dit besluit te hechten aan het beleidsrapport van de jaarrekening 2019. 

Art. 3. Dit besluit, inclusief de jaarrekening zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van 
artikel 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur. De toezichthoudende overheid zal in kennis 
worden gesteld volgens de bepalingen van artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Art. 4. Overeenkomstig artikel 250 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt een afschrift van dit 
besluit, inclusief de jaarrekening, in digitale vorm aan de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Binnenlands Bestuur overgemaakt. 

5. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum; 

Overwegend dat de OCMW-raad op 28 mei 2020 de jaarrekening 2019 vastgesteld heeft; 

Gelet op artikel 174 § 2 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Overwegende dat de jaarrekening van het O.C.M.W. ter goedkeuring voorgelegd moet 
worden aan de gemeenteraad (FAQ ABB); 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT:  12 stemmen vóór (Open VLD en CD&V), bij 3 stemmen tegen (N-VA) en 2 onthoudingen 
 (Sp.a/onafhankelijk en onafhankelijk). 

Art. 1. De raad keurt de jaarrekening 2019 van het O.C.M.W. Wortegem-Petegem goed. 

Art. 2. Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de voorzitter van het O.C.M.W.. 

Art. 3. Overeenkomstig artikel 250 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt een afschrift van dit besluit 
samen met de jaarrekening van het O.C.M.W. in digitale vorm aan de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Binnenlands Bestuur overgemaakt. 

6. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder op de 
artikelen 2, 40 en 41 en Deel 3 Titel 3; 

Gelet op het feit dat de gemeente Wortegem-Petegem aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest; 

Gelet op het feit dat Gaselwest aandeelhouder is van Publi-T; 

Gelet op de aangetekende brief van 17 april 2020 van Gaselwest met als onderwerp 
“Uitnodiging intekening uitgifte aandelen Apt”; 

Gelet op de toelichting in de nota “Uitgifte aandelen Apt motivering en procedure”; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 
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BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art. 1. De gemeenteraad beslist in te tekenen op het proportioneel toegewezen aantal aandelen Apt 
(eerste ronde), in casu 3.488 aandelen aan een eenheidsprijs van 26,59 euro, wat overeenkomt 
met een totaal bedrag van 92.745,92 euro. 

Art. 2. De volstorting van de nieuwe aandelen Apt zal als volgt gefinancierd worden:  

 deels door een herschikking binnen het beschikbaar eigen vermogen zijnde 
€  25.356,63, 

 deels met eigen middelen zijnde €67.389,29. 

Art. 3. Aan Gaselwest zal bekend gemaakt worden dat de gemeente Wortegem-Petegem interesse 
heeft om maximaal 953 bijkomende aandelen Apt (tweede ronde) te verwerven indien deze 
beschikbaar zouden zijn omdat niet alle andere deelnemers hebben ingetekend op de hen 
toegewezen aandelen. 

Art. 4. De volstorting van de toegewezen bijkomende aandelen Apt zal gefinancierd worden met 
eigen middelen. 

Art. 5. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde 
beslissing.  

Art. 6. Van deze beslissing zal onder meer kennis gegeven worden aan de financiële diensten van 
Fluvius, uitsluitend op het e-mailadres johan.verzyck@fluvius.be en aan de financieel 
directeur van de gemeente. 

7. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 1968; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen 
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Overwegend dat het wenselijk is om de parking op de Gotstraat, gelegen aan de vrije 
basisschool De Sterrenboom en aan de hoofdbegraafplaats van de gemeente, herin te richten in 
functie van de verkeersveiligheid; 

Overwegend dat de technische dienst van de gemeente een ontwerp maakte voor een nieuwe 
indeling van de parking dat als bijlage bij dit besluit gevoegd wordt; 
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Overwegend dat de gemeenteraad op 17 december 2015 een aanvullend reglement 
goedkeurde waarmee een parkeerplaats voorbehouden wordt voor de schoolbus; dat deze plaats 
behouden blijft; 

Overwegend dat de gemeenteraad op 28 november 2001 een aanvullend reglement 
goedkeurde waarmee een parkeerplaats voorbehouden wordt voor personen met verminderde 
mobiliteit; dat een dergelijke parkeerplaats aanwezig blijft; 

Overwegend dat in de Gotstraat ter hoogte van de basisschool in beide richtingen een 
stilstaan- en parkeerverbod geldt; dat het wenselijk is dit parkeerverbod in de richting van het 
Wortegemplein door te trekken tot aan de voorgestelde uitgang van de parking zodat het verkeer 
daar niet gehinderd kan worden door geparkeerde voertuigen; 

Overwegend dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. Op de parking in de richting van het Wortegemplein geldt: 

Verboden rijrichting voor iedere bestuurder, uitgezonderd bussen. 

In de tegenovergestelde richting geldt: 

Toegelaten rijrichting met eenrichtingsverkeer. 

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden C1 en F19. 

Art. 2. Op de volledige parking geldt: 

Voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen. 

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.77.5 van de wegcode. 

Art. 3. Op het kiss and ride-vak geldt: 

Het parkeren is verboden. 

Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1, aangevuld met een onderbord ‘kiss & ride’. 

Art. 4. Op de verdrijvingsvlakken op de parking geldt: 

Bestuurders mogen niet rijden, stilstaan of parkeren op de markeringen. 

Dit wordt gesignaleerd door wegmarkeringen overeenkomstig art.77.4 van de wegcode. 

Art. 5. Op de Gotstraat vanaf de uitrit van de parking (dit is het begin van de bebouwde kom en de 
zone 30) in de richting van het Wortegemplein geldt: 

Het stilstaan en parkeren is verboden. 

De parkeerreglementering wordt aangeduid door verkeersborden E3, aangevuld met x-
borden Xa en Xd. 

Art. 6. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis 
voor de Verkeersveiligheid via het digitale Loket voor Lokale Besturen van het Agentschap 
Binnenlands Bestuur. 

8. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 december 2004 houdende goedkeuring van de 
statuten van het bibliotheeksamenwerkingsverband ‘Interlokale Vereniging Vlaamse Ardennen’; 

Gelet op de artikelen 22 en 23 van de bedoelde statuten, bepalende dat de jaarrekeningen en 
het actieplan met de begroting ter goedkeuring dienen voorgelegd te worden aan de 
gemeenteraad; 

Overwegend dat door de ‘Interlokale Vereniging Vlaamse Ardennen’ het actieplan met 
begroting 2020 en de jaarrekening 2019 ter goedkeuring werden ingediend: 

Dat de documenten door de leden van het beheerscomité afzonderlijk werden goedgekeurd; 

Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 inzake de intergemeentelijke 
samenwerking; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art. 1. Het actieplan met begroting 2020 en de jaarrekening 2019 van de Interlokale Vereniging 
Vlaamse Ardennen worden goedgekeurd. 

Art. 2. Afschrift van dit besluit wordt voor verdere uitvoering overgemaakt aan de bibliothecaris 
van de plaatselijke openbare bibliotheek. 

9. 

De Gemeenteraad,  

ln openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de Verordening (EU) 20161679 van het Europees Parlement en de Raad van27 apríl 
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
es/46lEG (AVG); 

Gelet op art. A-2.1.1 in de richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van 
persoonsgegevens in steden en gemeenten, in instellingen die deel uitmaken van het netwerk dat 
beheerd wordt door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en bij de integratie OCMW-
gemeente dat stelt dat de "organisatie dient te beschikken over een formeel, geactualiseerd en door 
het hoogste beslissingsorgaan van de organisatie goedgekeurd informatieveiligheidsbeleid dat op 
regelmatige basis naar alle relevante partijen gecommuniceerd wordt; 

Gelet op het advies van de functionaris voor gegevensbescherming; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Enig artikel : Het herziene 'lnformatieveiligheidsbeleid Gemeente en OCMW Wortegem-Petegem' 
wordt goedgekeurd en vervangt de eerdere versie van het 'lnformatieveiligheidsbeleid gemeente 
en OCMW Wortegem-Petegem dat werd goedgekeurd in het CBS van 6/7 /2017. 
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10. a. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd;  

Gelet op het feit dat de gemeente Wortegem-Petegem aangesloten is bij IMWV in 
vereffening; 

Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van deelnemers van IMWV 
in vereffening, gehouden op 5 november 2019, die heeft besloten tot invereffeningstelling van 
IMWV in vereffening; 

Gelet op de notulen van het college van vereffenaars van IMWV in vereffening van 20 
december 2019; 

Gelet op de eenparige schriftelijke besluiten van het college van vereffenaars van IMWV in 
vereffening van 17 maart 2020; 

Gelet op het vereffeningsplan; 

Gelet op het verslag van de vereffenaars houdende de vereffeningsrekeningen; 

Gelet op het controleverslag van de commissaris van IMWV in vereffening; 

Gelet op de statuten van IMWV in vereffening;  

Gelet op de oproepingsbrief van 20 april 2020 voor de algemene vergadering van IMWV in 
vereffening van 2 juni 2020, waarin de agenda werd meegedeeld;  

Gelet op het schrijven van 12 mei 2020 van IMWV dat naar aanleiding van de verspreiding van 
COVID-19 het niet wenselijk is om de algemene vergadering fysiek te laten samenkomen;  

Dat de algemene vergadering elektronisch zal gehouden worden op dinsdag 2 juni 2020 om 
11.00 uur via de toepassing Skype for Business;  

Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;  

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 4. De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de 
algemene vergadering van IMWV in vereffening van 2 juni 2020 en de daarbij behorende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:  

Jaarrekening 2019 

1. Verslag van het college van vereffenaars  

2. Verslag van de commissaris  

3. Kennisname van de jaarrekening over het boekjaar 2019 

4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris met betrekking tot het 
boekjaar 2019 

Sluiting van de vereffening 

5. Kennisname van het vereffeningsplan, de stavingsstukken, het verslag van de 
vereffenaars met betrekking tot de vereffeningsrekeningen en het verslag van de 
commissaris inzake de controle van de vereffeningsrekeningen 

6. Afsluiting van de vereffening 
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7. Kwijting aan de vereffenaars 

8. Kwijting aan de Commissaris 

9. Aanduiding van de plaats van bewaring van boeken en bescheiden 

10. Bijzondere volmacht. 

Art. 2. De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger van de gemeente op om namens het bestuur  
alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van IMWV in 
vereffening van 2 juni 2020 (virtuele vergadering), te onderschrijven en zijn stemgedrag af te 
stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met 
betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 

Art. 3. De mandaten voor de algemene en buitengewone algemene vergadering voor de volledige 
legislatuur, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019, worden 
bevestigd, zijnde:  
- de heer Marcel Steenmans, raadslid, Karmstraat 21 te 9790Wortegem-Petegem, als  
 effectief vertegenwoordiger.  
- de heer Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, Peeshoek 7 te 9790 Wortegem-Petegem, 
 als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

Art. 4. Een afschrift van dit besluit zal:  

 hetzij per post t.a.v. IMWV, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  

 hetzij per elektronische post, 20200602AVIMWV@farys.be,  

gestuurd worden. 

10. b.  

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2009 houdende de aanvraag om te kunnen 
toetreden tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLvA ;  

Gelet op het feit dat de gemeente per e-mail van 7 april 2020 wordt opgeroepen deel te 
nemen aan een algemene vergadering van SOLvA, die bijeengeroepen wordt op 10 juni 2020 ; 

Gelet op de e-mail van 22 april 2020 waarbij een bijkomend punt werd toegevoegd aan de 
agenda indien de COVID-19 maatregelen nog steeds van kracht zijn om een digitale algemene 
vergadering te houden ;  

Vaststellende dat de agenda van deze algemene vergadering omvat :   
1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden (in-
 dien noodzakelijk)   
2. Samenstelling van het bureau  
3. Jaarverslag 2019   
4. Jaarrekening per 31 december 2019   
5. Verslag van de Commissaris   
6. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2019  
7. Wijziging aandeelhouders   
 - Wederzijds toetreding Veneco : SOLVA treedt tot tot SOLVA en aanvaardt de toetreding van 
  VENECO  
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 - Toetreding Politiezone Vlaamse Ardennen  
 - Toetreding Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen  
 - Toetreding IVLA.  

Overwegende dat de gemeente het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering bepaalt ;  

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2019 waarbij de heer Maarten Van 
Tieghem, Schepen  en de heer Kurt Fonteyne, Schepen-Voorzitter BCSD, aangeduid werden als 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de gemeente om deel te nemen aan de algeme 
vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging SOLVA voor de volledige legislatuur; 

Gelet op de besprekingen in de raad ;  

Gelet op de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur ; 

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

Art.1.  De agenda van de algemene vergadering van SOLvA van 10 juni 2020 goed te keuren, nl. 

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandig- 
  heden (indien noodzakelijk)  
2. Samenstelling van het bureau  
2. Jaarverslag 2019   
3. Jaarrekening per 31 december 2019   
4. Verslag van de Commissaris   
5. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2019  
6. Wijziging aandeelhouders   
 - Wederzijds toetreding Veneco : SOLVA treedt tot tot SOLVA en aanvaardt de toetre-
 ding van VENECO  
 - Toetreding Politiezone Vlaamse Ardennen  
 - Toetreding Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen  
 - Toetreding IVLA.  

Art.2. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 
SOLvA van 10 juni 2020 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.  
De mandaten voor de algemene en buitengewone algemene vergadering voor de volledige 
legislatuur, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019, worden 
bevestigd, zijnde :   
- de heer Maarten Van Tieghem, schepen, Vrezeveld 19, Wortegem-Petegem als effectief 
 vertegenwoordiger   
- de heer Kurt Fonteyne, schepen, Groenstraat 27, Wortegem-Petegem als plaatsvervan-
 gend vertegenwoordiger,   
worden vastgesteld voor de algemene vergadering van SOLVA van 10 juni 2020 te Vlierzele.  

Art.3. Afschrift van dit besluit over te maken aan de bestuursorganen van SOLvA voor verder gevolg.  

10. c.  

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd ;  
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Dat de splitsing van de Vlaamse financieringsverengingen Figga, Finea, Fingem en Finiwo op 
1 april 2018 in werking getreden is en dat de gemeente vennoot werd van ZEFIER CVBA ;  

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per e-mail van 16 maart 2020 tot de 
algemene vergadering van 11 juni 2020 om 14u00 met volgende agenda :   

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019  

2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019  

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 
toelichting)  

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor  

5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld 
overeenkomstig artikel 5:102 WVV  

6. Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van nieuwe 
aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort 
(rekeningsector) gebeurt  

7. Volmacht 

Dat de gemeente via e-mail op  5 mei 2020 een schrijven heeft ontvangen dat de algemene 
vergadering van 11 juni 2020, waaraan wellicht 120 personen zouden deelnemen, omwille van de 
coronacrisis niet zal doorgaan ;  

Dat de raad van bestuur mevrouw Ann Van Den Meutter, bestuurder, aangeduid heeft om op 
basis van de gemeenteraadsbesluiten of collegebesluiten te stemmen namens de vennoten. 
Hierdoor is er geen aanwezigheid vereist van de door de vennoten aangeduide volmachthouders ;  

Dat dus enkel een standpuntbepaling over de agenda dient vast gesteld te worden ;  

Gelet op het decreet lokaal bestuur ;  

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen.  

Art. 1. De dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 
ZEFIER cvba van 11 juni 2020 goed te keuren, zijnde :  

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019  

2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019  

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling 
en toelichting)  

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor  

5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur 
opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV  

6. Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van 
nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen 
elke soort (rekeningsector) gebeurt  

7. Volmacht. 

Art. 2. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Zefier cvba, via e-mail info@zefier.be.  
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10. d.  

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het feit dat de gemeente Wortegem-Petegem. aangesloten is bij TMVS dv ; 

Gelet op de statuten van TMVS dv ;  

Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op, 
waarin de agenda werd meegedeeld ;  

Gelet op het schrijven van 13 mei 2020 van TMVS dv dat naar aanleiding van de verspreiding 
van COVID-19 het niet wenselijk om de algemene vergadering fysiek te laten samenkomen ;  

Dat de raad van bestuur van TMVS dv besliste dat de vertegenwoordigers van de deelnemers 
per stemformulier hun instemming met de agendapunten op geldige wijze schriftelijk kunnen 
overmaken ;  

Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 

BESLUIT : met algemeenheid van stemmen.  

Art. 1. De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 16 juni 2020 en de daarbij behorende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :  

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen van 
deelnemers en de overdracht van een deelnemer 

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019 

4. Verslag van de commissaris 

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 
2019 
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur 

Varia 

Art. 2. De afgevaardigde van de gemeente die voor de verdere legislatuur werd gemachtigd, de 
heer Luc Vander Meeren, burgemeester, te bevestigen en deze op te dragen om namens het 
bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene 
vergadering van TMVS dv vastgesteld op 16 juni 2020, te onderschrijven en zijn stemgedrag 
af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt 
met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering. De aanduiding 
van de heer Olivier Van Cauwenberghe, raadslid als plaatsvervanger wordt eveneens 
bevestigd.  

Art. 3. Dat het stemformulier de instemming met de agendapunten op geldige wijze schriftelijk zal 
overgemaakt worden aan TMVS dv.  

Art. 4. Een afschrift van dit besluit zal : 
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 hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  
 hetzij per elektronische post, 20200616AVTMVS@farys.be,  

gestuurd worden. 

10. e.  

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Tussengemeentelijke Maatschappij 
voor Watervoorziening, opdrachthoudende vereniging, in het kort TMVW ov ; 

Gelet op de statuten van TMVW ov ; 

Gelet op de oproepingsbrief van 30 maart 2020  voor de jaarvergadering van TMVW ov op 19 
juni 2020, waarin de agenda werd meegedeeld ;  

Gelet op de e-mail van 8 mei 2020 van TMVW ov waarbij wordt verwezen naar de 
gezondheidsadviezen van de overheid inzake social distancing en samenscholing ;  

Dat de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging beslist dat de 
vertegenwoordigers van de deelnemers en bij ontstentenis hun plaatsvervangende 
vertegenwoordigers per stemformulier hun instemming met de agendapunten op geldige wijze 
schriftelijk kunnen overmaken ;   

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ; 

BESLUIT : met algemeenheid van stemmen.  

Art. 1. De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de 
algemene jaarvergadering TMVW ov van 19 juni 2020 en de daarbij behorende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :  

1. Toetredingen en uittredingen 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen en 
uittredingen  

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019 

4. Verslagen van de commissaris 

5. a. Toewijzing pensioenfonds 

b. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 
2019 

c. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten 
per 31 december 2019 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

7. Statutaire benoemingen 

Varia en mededelingen 

Art. 2. De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger 
op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene 
jaarvergadering van TMVW ov vastgesteld op 19 juni 2020, te onderschrijven en haar/zijn 
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(hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden 
bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene 
vergadering.  
Hiertoe zal een stemformulier ter beschikking gesteld worden om in te vullen. (COVID-19 
maatregel).  

Art. 3. De mandaten voor de algemene en buitengewone algemene vergadering voor de 
volledige legislatuur, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019, 
worden bevestigd, zijnde :   
-  de heer Marcel Steenmans, raadslid, Karmstraat 21 te 9790 Wortegem-Petegem als  
 effectief vertegenwoordiger   
- de heer Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, Peeshoek 7 te 9790 Wortegem-Petegem 
 als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

Art. 4. Een afschrift van dit besluit zal 
- hetzij per post t.a.v. TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent 
- hetzij per elektronische post, 20200619BAVTMVW@farys.be 
gestuurd worden. 

10. f. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 27 maart 2020 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest 
die op 23 juni 2020 plaatsheeft in HypoLoggia, Holstraat 95/11 te 8790 Waregem;  

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 27 
maart 2020 overgemaakt werd; 

Naar aanleiding van de beslissing van de stad Deinze (gemeenteraadsbeslissing van 19 juni 
2019) om met ingang van 1 januari 2021 voor alle activiteiten op haar grondgebied met postcode 
9800 uit te treden uit de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest en haar aansluiting bij de 
Opdrachthoudende vereniging Imewo daarmee uit te breiden en waarvan akte genomen werd op 
de buitengewone algemene vergaderingen van respectievelijk 11 (Imewo) en 12 (Gaselwest) 
december 2019 werd een voorstel van partiële splitsing door overneming overgemaakt; 

Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en 
plichten omvat, zal overeenkomstig artikel 12:8  en volgende van het Wetboek Vennootschappen en 
Verenigingen overgaan naar Imewo en dit vanaf 1 januari 2021;  

De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsing door overneming zijn:  

 De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 
Imewo van de omzetting van het aantal bestaande aandelen binnen Imewo à rato 
van 25 euro per eigen vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, 
Publi-T en Publigas.   
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 De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergaderingen 
van de opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Imewo van de voorgestelde 
partiële splitsing door overneming.  

 Het verkrijgen van de beslissing van de VREG tot aanwijzing van Imewo als 
distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor de stad Deinze – postcode 
9800. 

Er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 31 
december 2019.  Op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2020 die geattesteerd zullen 
worden door de betrokken commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding, bepaald aan de hand 
van de goedgekeurde ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 31 december 
2019 (voorlopige ruilverhouding), worden vastgelegd en verwerkt.  Deze werkwijze laat in de eerste 
plaats toe om met de meest geactualiseerde boekhoudkundige cijfers rekening te kunnen houden 
die zo dicht mogelijk aansluiten op de datum van 1 januari 2021, waarop genoemde partiële splitsing 
binnen Gaselwest en Imewo fiscaal en juridisch van kracht wordt. 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald 
voor elke algemene vergadering;  

Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij 
het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden; 

Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de 
informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de 
mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op 
onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende 
agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een 
schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken; 

Gelet op het schrijven van 12 mei 2020 dat naar aanleiding van de verspreiding van COVID-19 
het niet wenselijk is om de algemene vergadering fysiek te laten samenkomen ;  

Dat de raad van bestuur van Gaselwest op 11 mei 2020 besliste om een SCHRIFTELIJKE 
Algemene vergadering te houden ;  

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ;  

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen.  

Art. 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 23 juni 2020 

1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris 
over het boekjaar 2019. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2019 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest 
(artikel 6:115 WVV). 

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2019. 
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5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig artikelen 12:8 en 
12:59 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van de 
Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de 
activiteiten van de stad Deinze postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan 
Gaselwest over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende 
vereniging): 

5.1. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 
voorwaarden en tijdsbepaling. 

5.2. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het bijzonder verslag 
van de raad van bestuur (art. 12:61 WVV) en van de commissaris (art. 12:62 WVV) met 
betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele 
belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met 
juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 
januari 2021. 

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van 
de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de 
overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 van het Wetboek 
Vennootschappen en Verenigingen en kosteloos een kopie van deze stukken 
verkrijgen. 

5.3 Goedkeuring van : 

a.  de partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging 
Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad 
Deinze – postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te 
brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende 
vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets 
uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten 
op 31 december 2020, met inwerkingtreding per 1 januari 2021 en dit op basis 
van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 
2019 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 
december 2020. 

b.  de overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 

5.4. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 
desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de 
partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening 
van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om : 

a. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten 
aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 1.1. vast te stellen; 

b. de verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen; 

c. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de 
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van 
het nemen van een ambtshalve inschrijving;   

d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te 
stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te 
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splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2020, 
berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en 
de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale 
controle van de cijfers per 31 december 2020; 

e. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen 
wat nodig of nuttig kan zijn; 

f. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de 
beslissingen van de algemene vergadering en de uitvoering van de partiële 
splitsing in de meest brede zin.  

5.5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in onderhavig 
agendapunt  bij authentieke akte te doen vaststellen. 

6. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden. 

7. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 

8. Statutaire benoemingen. 

9. Benoeming van een commissaris. 

10. Statutaire mededelingen. 

Art. 2. Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing door overneming inzake  
de overgang van de activiteiten verbonden aan de stad Deinze (postcode 9800) van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest naar de opdrachthoudende vereniging Imewo.  

Art. 3.  schriftelijke algemene vergadering  

Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt 
van de gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een 
bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst 
‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal 
worden bij de notulen van bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de individuele 
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de 
toezichthoudende overheid. 

Art. 4. – in geval van een fysieke algemene vergadering 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering 
tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 23 juni 2020 (of 
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 
inzake voormeld artikel 1, 2 en 3 van onderhavige beslissing. 

Art. 5. De mandaten voor de algemene en buitengewone algemene vergadering voor de volledige 
legislatuur, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019, worden 
bevestigd, zijnde :  
- de heer Marcel Steenmans, raadslid, Karmstraat 21 te 9790Wortegem-Petegem als  
 effectief vertegenwoordiger.  
- de heer Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, Peeshoek 7 te 9790 Wortegem-Petegem 
 als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 
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Art. 6. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het 
e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

10. g.  

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale Vereniging voor 
Verwijdering van Huishoudelijke Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, afgekort I.VL.A.; 

Gelet op het feit dat de gemeente per e-mail van 24 april 2020 wordt opgeroepen om deel te 
nemen aan een algemene vergadering van I.VL.A. die bijeengeroepen wordt op 25 juni 2020 te 
Oudenaarde, Meersbloem 46a; 

Overwegend dat deze bijzondere  algemene vergadering bijeenkomt met volgende agenda :  

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris-revisor over het 
 boekjaar  2019 ;   
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019  
3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor ;  

Gelet op de besprekingen in de raad; 

Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur ;  

BESLUIT : met algemeenheid van stemmen.  

Art.1. De agenda van de algemene vergadering van I.VL.A. van 25 juni 2020 goed te keuren, nl.  
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris-revisor over het 
 boekjaar 2019 ;   
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019  
3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor. 

Art.2. De afgevaardigde van de gemeente die voor de verdere legislatuur werd gemachtigd, de heer 
Luc Vander Meeren, burgemeester, te bevestigen en deze op te dragen zijn stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in artikel 1. De aanduiding van de heer Olivier Van 
Cauwenberghe, raadslid, als plaatsvervanger wordt eveneens bevestigd. 

Art.3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.  

Art.4. Afschrift van dit besluit over te maken aan I.VL.A., Meersbloem-Melden 46A te 9700 
Oudenaarde. 

11. 

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: 

/ 
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2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 

- In zitting van 21 april 2020 wordt de opdracht “Aankoop van 10 sensibiliserende borden 
’50 km/u – duidelijk genoeg?” bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op 
basis van de prijs), zijnde VVS nv, Veldstraat 107 te 3500 Hasselt, tegen het nagerekende 
offertebedrag van 2.161,45 euro, excl btw of 2.615,35 euro, incl 21 % btw. Er werden 4 
firma’s aangeschreven. 

- In zitting van 21 april 2020 wordt de opdracht “aankoop van herbruikbare 
mondmaskers” bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking en met akkoord voor de betaling van 50 % op het moment van de 
bestelling gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste 
prijs-kwaliteitsverhouding), zijn Think Pink, Researchdreef 12 te 1070 Brussel 
(Anderlecht), tegen het nagerekende offertebedrag van 13.300,00 euro exclusief btw of 
14.068,00 euro, incl 6 % btw. Er werden 6 firma’s aangeschreven.  

- ln zitting van 5 mei 2020 wordt de opdracht “Leveren van schoolmaaltijden in de 
gemeentelijke basisschool De Kouter tijdens het schooljaar 2020-2021” bij wijze van 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Delicatessen 
Culinair/Benjamin Food BVBA, Rozenstraat 1 te 9810 Eke, tegen het nagerekende 
offertebedrag van 36.100,00 euro excl. btw of 38.266,00 euro incl. 6 % btw. Er werden 4 
firma’s aangeschreven. 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN  

Schriftelijke vragen gesteld door de N-VA-fractie 

1. Heropening van de scholen : 

Volgende week mogen de leerlingen van het lager onderwijs, alsook de kleuters terug naar de 
school. Om aan de regels te voldoen kampen vele scholen met plaatsgebrek, ook in Wortegem-
Petegem. 

Vraag :  

a. Wordt hierbij gebruik gemaakt van de gemeentelijke infrastructuur? 

b. Welke middelen / materialen zijn via de gemeente ter beschikking gesteld voor zowel 
de vrije scholen als voor de gemeenteschool om de veiligheid te kunnen garanderen. 

c. Zijn er extra mensen ingezet in de buitenschoolse kinderopvang gedurende de voorbije 
periode? 

Antwoord: 

a. Ja, elke school kan gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur. Voor ’t Hinkelpad 
staat het OC Rozenhof ter beschikking, GBS De Kouter maakt gebruik van de polyvalente 
zaal in De Ruffel en VBS Sterreboom kan in het Schoolke Moregem terecht. We gaven ook 
mee dat zij eventueel kunnen informeren om gebruik te maken van de O.L.Vr. Geboorte 
en St. Rochuskerk in Wortegem. 

b. Aan elke school werd o.a. ontsmettingsgel en mondmaskers bezorgd. Verder zijn al onze 
naders bij de 3 scholen in gebruik om daarmee de nodige afscheidingen op de 
speelplaatsen te creëren (bubbels). Er heeft ook al een aantal keer een overleg plaats 
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gevonden met de directies en BKO Knipoog om oa te kijken hoe we als gemeente kunnen 
meehelpen om de noden op te vangen. 

c. Om de noodopvang op de scholen overdag te kunnen organiseren, wordt op elke school 
één personeelslid van Knipoog ingezet ten laste van de gemeente. Er werd hier toe een 
overeenkomst afgesloten. Dit blijft zo tot eind juni 2020. 

2. Dreigend water tekort in Oost-Vlaanderen: 

De laatste dagen was het reeds in het nieuws, ook in Oost-Vlaanderen is er geen water in 
overvloed. Door de wijzigingen in ons klimaat komen er bovendien meer droge periodes aan. 
Experts geven aan dat we dit hebben zien aankomen en er eigenlijk geen plan is om tekorten 
te voorkomen. 

De subsidie voor het plaatsen van een regenput is door dit bestuur afgeschaft. Wij vragen om 
deze terug in te voeren. Het plaatsen van een regenput is bij nieuwbouw verplicht; in deze 
moeilijke tijden is een steuntje in de rug welkom! 

In de land- en tuinbouw is er een groot watertekort, een sensibiliseringscampagne en het 
voorzien van een subsidie voor het plaatsen van een extra regenput is hier op zijn plaats. 

Vraag: 

a. Is het gemeentebestuur te vinden voor de toekenning van een subsidie voor het 
plaatsen van regenputten? 

b. Welke andere plannen zijn nog voorzien om dit probleem aan te pakken? 

Antwoord: 

a. In 1999 werd door het toenmalig bestuur inderdaad een subsidie ingevoerd. Deze werd 
per 1 januari 2012 afgeschaft. De visie van het huidig bestuur bestaat er immers uit dat 
een subsidie wordt toegekend als trigger om iets te doen wat anders niet spontaan 
gedaan wordt of waar men minder gemotiveerd voor is om te doen. Het plaatsen van 
regenputten is sinds 2004 echter een wettelijke verplichting geworden. Dergelijke 
subsidie zal dan ook niet opnieuw ingevoerd worden. 

b. In de media wordt het hergebruiken van opgepompt water door bronbemaling 
aangeraden. Ditzelfde idee werd ook al eerder geopperd tijdens de Klimaattafel die 
doorging in februari 2020. Ook het bestuur ziet wel iets in dit voorstel; alleen is de 
praktische organisatie hiervan moeilijk realiseerbaar. Dit wordt niettemin verder 
bekeken.  
Als we kijken naar de nieuwe omgevingsvergunningsaanvragen van landbouwbedrijven 
stellen we vast dat zij grotere waterputten voorzien en verder gaan dan wat de 
watertoets voorschrijft qua noodzakelijke recuperatie van hemelwater, omdat zij inzien 
dat dit economisch heel wat waarde heeft voor hun bedrijf.  
Een andere piste kan nog zijn om bij wegeniswerken meer met waterbufferbekkens te 
werken. De visie van Aquafin hierin is echter nog steeds dat het water uit deze bekkens 
wordt afgevoerd, weliswaar vertraagd. Mogelijk komt hier in de toekomst nog 
verandering in. 
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3. Ontsluiting Gotstraat via de Anzegemseweg: 

Wij zijn tevreden dat op ons voorstel is ingegaan om de parking van de vrije basisschool “de 
Sterrenboom” te hertekenen, zodat het veiliger is om de kinderen van en naar school te 
brengen. 

Er is toen ook gezegd dat het aanschaffen van de grond, die kan zorgen voor een veilige 
ontsluiting van de Gotstraat via de Anzegemseweg, slechts en formaliteit was, alles lag klaar. 

Vraag: 

a. Is de akte getekend ? 

b. Welke stappen zijn reeds gezet om deze ontsluiting mogelijk te maken? 

Antwoord: 

a. Nee, de akte is nog niet ondertekend. De aankoopbelofte met de kerkfabriek Wortegem 
is reeds ondertekend maar de aankoopbelofte met de private persoon nog niet. Er 
werden een aantal bijkomende vragen gesteld die nog, in hoofde van de verkoper, een 
belemmering vormden voor de ondertekening. Alle bijkomende info werd aan de Notaris 
bezorgd maar op heden werd nog geen ondertekend exemplaar ontvangen. 

b. Zodoende zijn er ook nog geen verdere stappen gezet in de studie voor de ontsluiting 
zelf. Na ondertekening van de aankoopbeloften zal hiertoe een studiebureau aangesteld 
worden. 

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

1. Sp.a/onafhankelijk vraagt om een globaal plan en info te verkrijgen in verband met alle trage 
wegen in onze gemeente. 

Antwoord: 

Reeds in de vorige legislatuur is gestart met de opmaak van een trage wegen plan voor 
onze gemeente. Intussen is voor elke deelgemeente een adviesnota inclusief actieplan 
hierover goedgekeurd. Dit kan ingekeken worden tijdens de kantooruren op de dienst 
Toerisme. Dit is tevens een openbaar document waarvan in het kader van de openbaarheid 
van bestuur een afschrift kan verkregen worden. 

2. Op de gemeenteraad van 30 april 2020, is er meegedeeld dat bij ‘Uitgaven die op het 
exploitatiebudget voorzien zijn’ markeringswerken in onze gemeente voorzien zijn. 

Sp.a/onafhankelijk fractie had toen gevraagd/meegedeeld om zebrapaden op te nemen voor 
aan de Molenkouter- Nedermolen , dit omwille van veiligheid voor zwakke weggebruikers en er 
zijn wel degelijk voetpaden voorzien in deze straten. 

Vraag: 

Wat is het standpunt van burgemeester en het schepencollege daaromtrent? 

Antwoord: 

De Molenkouter is een weg in U-vorm die zodoende twee toegangen heeft tot de 
Kortrijkstraat en via een trage weg Petegemplein bereikt. De Nedermolen is een 
doodlopende straat met 1 toegang tot de Kortrijkstraat waar achteraan de wijk ruimte is, 
voor het gemotoriseerd verkeer, om zich te keren. 
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De visie van het college bestaat er uit dat een inwoner van de Molenkouter via de U-vorm 
het voetpad kan bereiken aan de Nedermolen om tot aan vb. de bushalte te wandelen. De 
inwoners van de Nedermolen komen sowieso uit op het voetpad dat langs de Kortrijkstraat 
loopt. Na bespreking op het politieoverleg en binnen de fractie, en rekening houdend met 
de geringe densiteit van het verkeer in beide wijken, ziet het bestuur geen noodzaak om 2 
zebrapaden aan te brengen zo kortbij de Kortrijkstraat. Dit zou mogelijk zelfs een vals 
gevoel van veiligheid creëren. 

De vragen en antwoorden kunnen integraal beluisterd worden via het audio-zittingsverslag dat op 

de website gepubliceerd is. 

De Algemeen Directeur,   De Voorzitter Gemeenteraad, 

 

 

 

An Buysschaert  Koen Desloovere.  


