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Zitting van de gemeenteraad 

25 juni 2020 – vergadering in OC Rozenhof (social distancing)  

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 12 juni 2020 betreffende het houden van de gemeente- en 

OCMW-raad van 25 juni 2020 in het OC Rozenhof met inachtname van de social distancing 

richtlijnen. 

2bis. Algemeen bestuur. Veiligheid. Tijdelijke politieverordening, veiligheid Ronde van Vlaanderen. 

 (punt bij hoogdringendheid met algemeenheid van stemmen om toe te voegen).  

3. Algemeen bestuur. Organisatiebeheersing.  

a. Jaarlijkse rapportering. Aktename.  

b. Rapportering klachtenbehandeling. Aktename. 

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

5. Algemeen bestuur. Personeel. Verhogen bijdragepercentage 2e pensioenpijler. Goedkeuring. 

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

Goedkeuring. 

7. Algemene financiering. Gemeentefinanciën. Aanvulling nominatieve lijst van subsidies voor 

2020. Goedkeuring toekenning. 

8. Burger en welzijn. Gemeentelijk basisonderwijs.  

a. Beleidscontract tussen gemeente Wortegem-Petegem voor GBS De Kouter en het 

Centrum voor Leerlingenbegeleiding Oudenaarde-Geraardsbergen GO. 

Goedkeuring. 

b. Verlenging van de huidige scholengemeenschap Schelde-Leie voor de periode van 1 

september 2020 tot 31 augustus 2026 in de vorm van een interlokale vereniging. 

Goedkeuring. 

c. Aanpassing schoolreglement GBS De Kouter. Goedkeuring. 

d. Lestijdenpakket GBS De Kouter. Ten laste nemen van 10 lestijden voor het schooljaar 

2020-2021. Bekrachtiging. 
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9. Wonen en leefomgeving. Erkennen bestaande toestand van de weg gelegen Heerbaan en 

Moregemplein. Definitieve vaststelling rooilijnplan. 

10. Wonen en leefomgeving. Gemeente-eigendommen. Kosteloze overname wegenis voor de 

realisatie verbindingsweg tussen de Heerbaan en het Moregemplein. Goedkeuring 

ontwerpakte. 

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

12. Wonen en leefomgeving. Energieleveringen. Samenaankoop van elektriciteit en aardgas door 

de gemeente, het OCMW en de politiezone voor hun gebouwen en installaties en voor de 

openbare verlichting vanaf 1 januari 2021. Goedkeuring overeenkomsten met het VEB. 

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

Kennisgeving. 

14. Wonen en leefomgeving. Gescheiden fietspad op gewestweg N4954. Aanvraag studieopdracht 

voor herinrichting weg door AWV. Goedkeuring. (punt toegevoegd door de N-VA-fractie). 
Alle leden zijn aanwezig, behalve raadsleden Marleen Van De Populiere en Marcel Steenmans. Zij 
vervoegen de zitting vanaf punt 2 bis.  

1. 

De Gemeenteraad,  

keurt de notulen van de zitting van 28 mei 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 12 juni 2020 aangenomen door de burgemeester 
betreffende het houden van de gemeente- en OCMW-raad van 25 juni 2020 in het OC Rozenhof; 

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 betreffende het houden van de gemeente- en OCMW-
raad van 25 juni 2020 in het OC Rozenhof met inachtname van de social distancing richtlijnen. 

2 bis. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968; 

Gelet op het KB van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-
terreinwedstrijden; 

Gelet op de omzendbrief OOP 45 ter begeleiding van het KB van 28 juni 2019 tot 
reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden;  

Gelet op het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies 
voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving 
van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door 
de invoering van gemeentelijke administratieve sancties; 

Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en 
bijhorende Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet; 

Gelet op de omzendbrief 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving 
aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;  

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2; 

Gelet op artikel 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen; 

Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 
119bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen; 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;  

Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de 
overtredingen zijn opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de 
gemeente; 

Overwegende dat artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke 
administratieve sancties aan de gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of 
administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen; 

Gelet op het KB van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van 
noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de 
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burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een 
coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen; 

Gelet op het KB van 18 mei 2020 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de 
aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag; 

Gelet op het MB van 5 juni 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en 
interventieplannen; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van 
Binnenlandse Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving; 

Overwegend dat op zondag 18 oktober 2020 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor 
dames elite” en “Ronde van Vlaanderen voor heren elite" het grondgebied van onze gemeente 
doorkruist; 

Overwegend dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme 
volkstoeloop met zich meebrengt, vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken; 

Overwegend dat dit in de context van een pandemie niet aangewezen is;   

Overwegend dat er in normale omstandigheden tal van commerciële activiteiten en 
evenementen langsheen de reisweg van de wielerwedstrijd worden georganiseerd die supporters 
naar deze zones aantrekken; 

Overwegend dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid 
van de toeschouwers en deelnemers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de 
wedstrijd te kunnen garanderen; 

Overwegend dat die vooral gericht zijn op het bewaren van de social distancing tussen 
renners en supporters enerzijds en onderling tussen de supporters anderzijds; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art. 1. Om de Ronde van Vlaanderen 2020 beheersbaar te houden kan de burgemeester op basis 
van een risicoanalyse, rekening houdend met de verwachte volkstoeloop op bepaalde 
plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone definiëren, 
ten einde de openbare rust, veiligheid en gezondheid beter te kunnen beheersen. 

Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende 
veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn omwille van het aantal mensen, de beperkte 
mobiliteit, de beschikbare ruimte …  

Art. 2. Het organiseren van evenementen of bijkomende commerciële activiteiten is verboden in de 
veiligheidszone. 

Art. 3. De burgemeester kan op basis van een risicoanalyse de toegang tot bepaalde zones langs het 
parcours verbieden voor het publiek of het aantal mensen beperken, wanneer de geldende 
regels inzake social distancing niet gegarandeerd kunnen worden. 
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Art. 4. In het kader van de bestrijding van het coronavirus covid 19 zijn de normen bepaald in het 
Ministerieel Besluit van 23 maart en zijn latere aanpassingen, de leidraad om concrete 
beschermingsmaatregelen af te toetsen.  

De generieke gidsen en protocollen voor sportmanifestaties, horeca en evenementen zijn van 
toepassing. 

Daarnaast en onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, 
hanteert de burgemeester als normatief kader: 

- het ‘Algemeen politiereglement politiezone Vlaamse Ardennen betreffende het 
vaststellen van overtredingen die in aanmerking komen voor een administratieve 
sanctie’ van 25 juni 2015, 

- het ‘Aanvullend politiereglement houdende vaststelling van de minimumnormen 
inzake brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen’ van 26 
november 2009, 

- de Richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico's in instellingen van 
tijdelijke aard’ en ‘Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties 
met gas en/of elektriciteit en bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van 
een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem’ van 29 maart 2012, 

- de besluiten van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 betreffende het maximaal 
geluidsniveau van muziek in inrichtingen, 

- minimumnormen voor medische inzet op basis van 'Prima'. 

Art. 5. Overtredingen op de bepalingen van artikel 2 en 3 van deze verordening zullen worden 
bestraft met een administratieve geldboete van maximum 350 euro.  

Art. 6. Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in het Bestuursdecreet. 

3 a.  

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 219; 

Gelet op het feit dat de algemeen directeur jaarlijks aan het college van burgemeester en 

schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn over 
de organisatiebeheersing dient te rapporteren en dit uiterlijk voor 30 juni moet gebeuren; 

Gelet op het kader en charter organisatiebeheersing dat de raad in zitting van 24 oktober 
2019 goedkeurde; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT  

Art. 1. Akte te nemen van de rapportering organisatiebeheersing 2019. 

3 b. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 
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Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 303 § 3; 

Gelet op het reglement inzake klachtenbehandeling zoals goedgekeurd op de 
gemeenteraadszitting van 26 september 2019; 

Overwegende dat het reglement inzake klachtenbehandeling in artikel 4 stelt dat er jaarlijks 
over de behandelde klachten gerapporteerd wordt aan het college van burgemeester en schepenen, 
het vast bureau, de gemeenteraad en de OCMW-raad; 

Overwegende dat onderhavige rapportering de periode tussen 1 oktober 2019 en de datum 
van huidige zitting beslaat; 

Gelet op het voorstel om de rapportering klachtenbehandeling jaarlijks samen met de 
rapportering organisatiebeheersing te agenderen op de respectievelijke beleidsorganen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: 

Art. 1. Akte te nemen van de rapportering klachtenbehandeling 2019. 

4. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zijn latere wijzigingen en zijn 
uitvoeringsbesluiten; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 met betrekking tot de 
rechtspositieregeling voor lokale besturen en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 2 september 2018 tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 
houdende sociale bepalingen, wat betreft de flexibilsering van de opname van thematische 
verloven; 

Gelet op de wet van 2 september 2018 tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende 
sociale bepalingen, wat het ouderschapsverlof betreft;  

Gelet op de wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de  
versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof zoals gewijzigd door 
de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale lasten; 

Gelet op de wet van 14 december 2018 houdende diverse arbeidsbepalingen; 

Gelet op het decreet van 21 december 2018 houdende wijziging van regelgeving betreffende 
politiek verlof; 

Gelet op de wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers; 

Gelet op het sectoraal akkoord voor het jaar 2020 voor het personeel van de lokale en 
provinciale besturen, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 op 8 april 2020; 

Gelet op de omzendbrief sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen van 
28 mei 2020; 

Gelet op het raadsbesluit van 18 december 2008 houdende de goedkeuring van de 
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel en latere wijzigingen; 
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Overwegende dat de lokale rechtspositieregeling in overeenstemming dient gebracht te 
worden met de gewijzigde reglementering en het sectoraal akkoord van 2020; 

Gelet op het advies van het managementteam van 27 april 2020; 

Gelet op het in het BOC van 24 juni 2020 tot stand gekomen protocol met de vakorganisaties 
omtrent deze aanpassingen; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen.  

Art. 1. Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 houdende de rechtspositieregeling voor 
het gemeentepersoneel en alle latere wijzigingen worden opgeheven met ingang van 
heden. 

Art. 2. De als bijlage aan dit besluit gevoegde rechtpositieregeling voor het personeel van de 
gemeente Wortegem-Petegem en de bijhorende bijlagen worden goedgekeurd. 

Art. 3. Deze nieuwe rechtspositieregeling gaat in op heden. 

Art. 4. Dit besluit en de inhoud ervan worden in uitvoering van artikel 286 van het decreet lokaal 
bestuur bekend gemaakt via de webtoepassing van de gemeente 

Art. 5. In toepassing van artikel 330 van het decreet lokaal bestuur wordt de toezichthoudende 
overheid op dezelfde dag van de bekendmaking op de hoogte gebracht van de bekendmaking 
van dit besluit. 

Art. 6. Een afschrift van dit besluit wordt ter informatie aan het consultbureau A&S Solutions 
overgemaakt 

5. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 zijn latere wijzigingen en 
zijn uitvoeringsbesluiten, in zonderheid op de artikelen 40 en 41; 

Gelet op de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het 
belastingstelsel van de pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid; 

Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat werd goedgekeurd in 
het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009 (zoals van toepassing vanaf 1 januari 
2019); 

Gelet op het sectoraal akkoord voor het jaar 2020 voor het personeel van de lokale en 
provinciale besturen, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 op 8 april 2020; 

Gelet op de omzendbrief sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen van 
28 mei 2020; 

Gelet op de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de 
pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke 
overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot 
oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere 
bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen; 

Gelet op de wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van 
diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de 
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overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale 
overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering 
inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het 
Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende 
financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen; 

Overwegende dat de gemeente op 30 september 2010 besliste tot invoering van een 
aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden met ingang van 1 januari 2010; dat 
de werkgeversbijdrage toen werd vastgesteld op 2% van het pensioengevende jaarloon; 

Overwegende dat het sectoraal akkoord 2020 oplegt dat de minimale bijdragevoet van de 
tweede pensioenpijler van het contractuele personeel van lokale en provinciale besturen vanaf 1 
januari 2020 2,5% bedraagt;  

Overwegende dat het bestuur wil genieten van de korting op de responsabiliseringsbijdrage 
zoals voorzien in de hierboven vernoemde wetten van 24 oktober 2011 en 30 maart 2018; 

Overwegende dat om deze korting te kunnen genieten de minimale bijdrage in een 
pensioenstelsel van het type vaste bedragen vanaf 1 januari 2020 2,5 % bedraagt en vanaf 1 januari 
2021 3%; 

Overwegende dat aldus een verhoging van de werkgeversbijdrage met 0,5% van het 
pensioengevend jaarloon wordt voorgesteld met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 
2020 en een verhoging van de werkgeversbijdrage met 1% met ingang van 1 januari 2021; 

Overwegende dat deze verhoging van de werkgeversbijdrage werd behandeld op het 
bijzonder comité van 24 juni 2020; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

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

Art. 2. 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,  

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid op de artikelen 40 
(gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid t.a.v. gemeentelijke aangelegenheden) 
en 41 (bevoegdheden die niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden 
toevertrouwd); 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, Titel 4, inzake de beleids- en 
beheerscyclus voor de gemeente en het O.C.M.W., inzonderheid op de artikelen 249 tot en met 258; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale besturen, en latere wijzigingen, betreffende de regels van BBC2020 
boekhouding, de beleidsrapporten en de toelichtingen; 
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Gelet op de MB van 26 juni 2018 en 12 september 2018 inzake vaststelling van de modellen en 
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering 
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 
van lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 door respectievelijk de gemeente- 
en OCMW-raad in zitting van 19 december 2019; 

Dat het meerjarenplan en haar aanpassingen bestaat uit een strategische nota (doelstellingen 
en acties), een financiële nota (financiële vertaling van de strategische nota) en een toelichting; 

Overwegende dat de gemeente en het O.C.M.W. geen afzonderlijke planningsdocumenten 
meer moet opmaken. Het meerjarenplan 2020-2025 is een geïntegreerd meerjarenplan waarin 
beleidsdoelstellingen, acties en ramingen van zowel de gemeente als van het O.C.M.W. opgenomen 
worden; 

Gelet op het ontwerp van de geïntegreerd meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 dat 
conform de wettelijke bepalingen 14 dagen voor de bespreking op de gemeente- en O.C.M.W.-raad 
aan de raadsleden werd bezorgd; 

Dat de meerjarenplanaanpassing minstens bestaat uit een aangepaste financiële nota 
(financiële vertaling van de strategische nota), een toelichting en de eventuele wijzigingen van de 
strategische nota (doelstellingen en acties); 

Dat het geïntegreerd meerjarenplan en haar aanpassingen leidt tot één financieel evenwicht. 
Alleen het rapport M3 geeft de kredieten per entiteit weer.  De vaststelling van de 
meerjarenplanaanpassing gebeurt door zowel door de raad voor maatschappelijk welzijn als de 
gemeenteraad waarna de meerjarenplanaanpassing definitief is vastgesteld; 

Gelet op het overleg met het managementteam op 8 juni 2020 overeenkomstig artikel 171  § 
4, 3de lid van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de vaststelling van de meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 deel ocmw door de 
raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 25 juni 2020; 

Overwegende dat de geconsolideerd meerjarenplanaanpassing voldoet aan het decretaal 
genormeerde toestands- en structureel financieel evenwicht; 

Dat zij een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve 
autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan voorlegt; 

Gelet op de toelichting door de schepen van financiën; 

Gelet op het audio-zittingsverslag; 

BESLUIT: met 11 stemmen voor (Open VLD) bij 1 stem tegen (onafhankelijk) en 5 onthoudingen 
 (N-VA, CD&V en sp.a/onafhankelijk) 

Art. 1. De gemeenteraad stelt de meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 deel gemeente vast. 

Art. 2. De gemeenteraad neemt kennis van de vaststelling van de meerjarenplanaanpassing 2 2020-
2025 deel ocmw door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 25 juni 2020. 



440 
 

Art. 3. De gemeenteraad stelt de meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 deel ocmw vast en stelt 
hiermee van rechtswege het geheel van de meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 (gemeente 
en ocmw) vast.  

Art. 4. De meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 wordt volgens de bepalingen van artikel 250 van 
het decreet lokaal bestuur in digitale vorm aan de Vlaamse Regering overgemaakt. 

Art. 5. Dit besluit wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikelen 285 en 286 (publicatie 
lijst, besluit en inhoud op webtoepassing) van het decreet lokaal bestuur. 

Art. 6. De toezichthoudende overheid wordt in kennis gesteld volgens de bepalingen van artikel 330 
(bestuurlijk toezicht) van het decreet lokaal bestuur. 

7. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid op het artikel 41 2de  
lid 23°; 

Overwegende dat met de BBC2020 de nominatieve subsidies niet meer automatisch 
toegekend worden bij het vaststellen van het meerjarenplan; 

Dat bijgevolg de gemeenteraad de nominatieve subsidies voor het komende boekjaar in een 
afzonderlijk besluit dient toe te kennen; 

Dat deze subsidies niet worden toegekend op basis van een subsidiereglement; 

Gelet op het goedgekeurd geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025; 

Gelet op het raadsbesluit van 19 december 2019 betreffende de goedkeuring van de lijst met 
nominatieve subsidies opgenomen in het initieel meerjarenplan voor 2020; 

Dat het college voorstelt om volgende subsidies, opgenomen in de meerjarenplanaanpassing 
2 voor 2020, nominatief toe te kennen: 

 Buurtwacht Wortegem: € 400, 

 Buurtwacht Petegem: € 400, 

 Buurtwacht Elsegem: € 400, 

 Anzegem Cycling BK: € 3.000 voor het organiseren van het Belgisch Kampioenschap 
dames-heren elite Halle-Anzegem, 

 Voetbalclub Sparta Wortegem: € 26.500 voor de vernieuwing van de verlichting langs 
het voetbalterrein; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De lijst met nominatieve subsidies voor 2020 zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 
19 december 2019, wordt aangevuld als volgt: 

Jaarbudgetrekening Begunstigde bedrag 

BP2020_2025-2/2020/GBB/0490-
00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U 

Buurtwacht  
Wortegem 

€ 400 
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BP2020_2025-2/2020/GBB/0490-
00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U 

Buurtwacht  
Petegem 

€ 400 

BP2020_2025-2/2020/GBB/0490-
00/6491530/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U 

Buurtwacht  
Elsegem 

€ 400 

BP2020_2025-2/2020/GBB/0741-
08/6491530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U 

Anzegem Cylcing 
BK 

€ 3.000 

BP2020_2025-2/2020/GBB/0740-
01/6640530/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U 

Voetbalclub  
Sparta 
Wortegem 

€ 26.500 

Art. 2. De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de 
nominatieve subsidies toe te kennen binnen het voorziene krediet per begunstigde voor 2020 
zoals hierboven vermeld. 

Art. 3. De uitbetaling van een nominatieve subsidie houdt een controlerecht in en kan (deels) 
teruggevorderd worden wanneer de subsidie niet wordt aangewend voor de algemene 
werking van de begunstigde. 

Art. 4. Onderhavig besluit wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 285 van het 
decreet lokaal bestuur. 

Art. 5. De toezichthoudende overheid wordt ter kennis gesteld volgens de bepalingen van artikel 
330 van het decreet lokaal bestuur. 

8. a. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het decreet lokaal bestuur, artikel 40 ;  

Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 117 ;  

Gelet op het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het 
basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid 
hoofdstuk 2, afdeling 3, artikel 14 ;  

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, art. 62, par. 1, 10° ;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 2018 tot operationalisering van de 
leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor 
leerlingenbegeleiding inzonderheid hoofdstuk 3, artikel 15 ;  

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2014  houdende de keuze voor 
het centrum voor leerlingenbegeleiding GO Oudenaarde, Eindrieskaai 11 te 9700 Oudenaarde ;  

Gelet op het overleg met de schoolraad over het beleidscontract op 11 maart 2020 ; 

Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn scholen die behoren tot het 
gesubsidieerd gewoon en buitengewoon basisonderwijs, het voltijds gewoon secundair onderwijs, 
buitengewoon secundair onderwijs en deeltijds beroepssecundair onderwijs én op de leertijd 
samenwerkingsafspraken moet maken om erkend te worden of te blijven (de centra voor 
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leerlingenbegeleiding die bij de inwerkingtreding van dit decreet erkend zijn, moeten geen nieuwe 
aanvraag tot erkenning indienen); 

Overwegende dat de school de eerste actor is binnen de leerlingenbegeleiding en dan ook de 
schoolinterne leerlingenbegeleiding op zich moet nemen; 

Overwegende dat de school hiervoor een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding 
uitwerkt, dat een invulling en uitwerking in alle fasen van het zorgcontinuüm per 
begeleidingsdomein omvat; 

Overwegende dat de school de eindverantwoordelijke is van het beleid op 
leerlingenbegeleiding voor iedere fase van het zorgcontinuüm en dat zij voor de uitvoering van haar 
taken ondersteund wordt door schoolexterne instanties; 

Overwegende dat de school moet samenwerken met een centrum voor leerlingenbegeleiding 
(CLB) en daarom het initiatief moet nemen tot het maken van samenwerkingsafspraken met een 
centrum; 

Overwegende dat het beleidscontract met het centrum voor leerlingenbegeleiding 
Oudenaarde-Geraadsbergen goedgekeurd bij het besluit van de gemeenteraad van 25 september 
2014 werd opgezegd uiterlijk 31 december 2019 en er met ingang van 1 januari 2020 
samenwerkingsafspraken moeten gemaakt worden met een centrum voor leerlingenbegeleiding; 

Overwegende dat de gemeenteraad gekozen heeft om samenwerkingsafspraken te maken 
met het centrum voor leerlingenbegeleiding Oudenaarde – Geraardsbergen;  

Overwegende dat het overleg tussen de directies  van de school en van het centrum voor 
leerlingenbegeleiding geleid heeft tot samenwerkingsafspraken; 

Gelet op de besprekingen in de raad ; 

BESLUIT : met algemeenheid van stemmen. 

Art.1. Het beleidscontract tussen het gemeentebestuur Wortegem-Petegem voor de gemeentelijke 
basisschool ‘De Kouter’ en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding Oudenaarde – 
Geraardsbergen GO in bijlage wordt goedgekeurd.  

Art.2. Afschrift van dit besluit wordt via de schooldirectie overgemaakt aan Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding GO Oudenaarde, Eindrieskaai 11 te 9700 Oudenaarde.  

8. b.  

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd ;  

Overwegende dat een schoolbestuur in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs 
een scholengemeenschap kan vormen met onderwijsinstellingen van andere schoolbesturen, 

Overwegende dat een scholengemeenschap zowel kleuter- als lager onderwijs moet 
bevatten, op de eerste schooldag van februari 2020 minstens 900 gewogen leerlingen moet tellen 
en zich hoogstens over vijf aangrenzende onderwijszones mag uitstrekken, 

Overwegende dat de huidige scholengemeenschap Schelde-Leie onder de vorm van een 
interlokale vereniging werd opgericht, 
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Overwegende dat de interlokale vereniging haar werking vastlegde in de huidige 
overeenkomst van scholengemeenschap Schelde-Leie en deze na een periode van zes schooljaren 
afloopt op 31 augustus 2020,  

Overwegende dat alle deelnemers de samenwerking wensen te verlengen voor een periode 
van zes schooljaren, zoals afgesproken in de vergadering van het beheerscomité van de 
scholengemeenschap van 14 februari 2020, 

Gelet op de artikelen 41 en 162 van de Grondwet ; 

Gelet op de artikelen 40, 41, 326 tot en met 341 en 388 tot en met 395 van het decreet over 
het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

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

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, de artikelen 125bis tot en met 
125quaterdecies, zoals gewijzigd door het decreet van 5 april 2019 betreffende het onderwijs XXIX; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2014 over de vorming van de huidige 
scholengemeenschap; 

Gelet op het advies van de schoolraad van 11 maart 2020 ; 

Gelet op het overleg van het hoog overlegcomité (ABOC) van 30 april 2020; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;  

Na beraadslaging ;  

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen.  

Art. 1.-  De huidige overeenkomst inzake scholengemeenschap Schelde-Leie in de vorm van een 
interlokale vereniging met zes schooljaren te verlengen vanaf 1 september 2020. 

Art. 2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan schooldirecteur en het secretariaat 
van de scholengemeenschap Schelde-Leie, Kerkplein 24 te 9750 Kruisem. 

Art. 3.-  Overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur brengt de gemeenteoverheid 
de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking op de webtoepassing. 

8. c.  

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, de artikelen 29, 40 en 41 ;  

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en119; 

Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 27,28,33,37,54 en 172 
quinquies ; 

Gelet op het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het 
secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018; 

Gelet op het overleg in de schoolraad van 11 mei 2020 (digitale bevraging) ;  
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Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 
betreffende het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs; 

Overwegende de ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende samenstelling 
ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs ; 

Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende 
informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement; 

Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende 
kostenbeheersing in het basisonderwijs; 

Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet 
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt; 

Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de 
infobrochure) goedgekeurd op 27 juni 2019 aan actualisatie toe is; 

Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen, 
na overleg in de schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure; 

Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en 
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap; 

Gelet op het brochure ‘Leerlingenbegeleiding in de GBS De Kouter’ dat bij het schoolreglement 
wordt gevoegd en waarin de leefregels en het pestbeleid zijn opgenomen  ;  

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen ;  

Gelet op de besprekingen in de raad  

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen.  

Art. 1. Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de infobrochure, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 juni 2019 wordt opgeheven. 

Art. 2. Het schoolreglement, als bijlage aan deze beslissing gehecht , wordt goedgekeurd.  

Art. 3. De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en 
schepenen opgenomen in de infobrochure. 

Art. 4. Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke inschrijving 
van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een 
elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord. 

Art. 5. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeentelijke basisschool ‘De 
Kouter’.  

8. d.  

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op het collegebesluit van 9 juni 2020 houdende principiële goedkeuring te verlenen 
voor het ten laste nemen door het schoolbestuur van de loonkost voor een lestijdenpakket van 10 
lestijden voor het schooljaar 2020-2021 in het kleuteronderwijs van de gemeentelijke basisschool 
De Kouter ;  

Gelet op artikel 3 van dit besluit ;  
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Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;  

BESLUIT : met algemeenheid van stemmen.  

Art.1. De gemeenteraad keurt het collegebesluit van 9 juni 2020 houdende principiële goedkeuring 
te verlenen voor het ten laste nemen door het schoolbestuur van de loonkost voor een 
lestijdenpakket van 10 lestijden voor het schooljaar 2020-2021 in het kleuteronderwijs aan de 
gemeentelijke basisschool De Kouter, goed.  

Art.2. Afschrift van deze beslissing wordt via de schooldirectie overgemaakt aan het Departement.  

9. 

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; 

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 in 2002 verstuurde dossier 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 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 mee werden 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 nrs. 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; 
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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 aan te stellen 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; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 april 2020 houdende voorlopige 
vaststelling van het rooilijnplan voor de verbindingsweg Heerbaan/Moregemplein; 

Gelet op het onderzoek de commodo et incommodo dat gehouden werd van 18 mei 2020 tot 
22 juni 2020 om 11.00 uur; 

Gelet op de stukken waaruit blijkt dat het openbaar onderzoek op de voorgeschreven wijze 
werd gehouden; 

Dat het openbaar onderzoek, bekendgemaakt door de aanplakking aan het gemeentehuis en 
aan het begin- en eindpunt van de weg, het bericht op de gemeentelijke website en in het Belgisch 
Staatsblad en de individuele verwittiging van de eigenaars van de percelen die palen aan de weg, 
geen aanleiding tot bezwaren heeft gegeven; 

Dat tevens advies werd gevraagd aan de Deputatie Oost-Vlaanderen en het Departement 
mobiliteit en openbare werken zoals voorgeschreven in het gemeentewegendecreet; 

Gelet op het gunstig advies van de Deputatie Oost-Vlaanderen bij besluit van 18 juni 2020; 

Dat daarbij in art. 3 van het gunstig advies wordt opgemerkt dat na de definitieve vaststelling 
door de gemeenteraad aan het rooilijnplan een kleine aanpassing kan worden aangebracht namelijk 
het aanduiden in blauwe kleur van het te verlaten rooilijnsegment ter hoogte van de coördinaten 6 
en 7 (aansluiting Heerbaan). Het aangepast rooilijnplan moet vervolgens ter kennisname aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd; 

Gelet op het niet-dossierspecifiek advies van het Departement mobiliteit en openbare werken 
van 15 juni 2020; 

Overwegend dat, conform het nieuwe gemeentewegendecreet van 3 mei 2019, de 
gemeenteraad na afloop van het openbaar onderzoek kan overgaan tot de definitieve vaststelling 
van het rooilijnplan en de kosteloze overname van de grond; 

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

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

Art. 2. Afschrift van onderhavige beslissing wordt samen met het rooilijnplan via beveiligde zending 
overgemaakt aan het departement en aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. 

10.  

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de noodzaak om voor de realisatie van een verbindingsweg tussen het 
Moregemplein en de Heerbaan over te gaan tot de kosteloze overname van perceeltjes grond, 
eigendom van de heer en mevrouw Clair Ysebaert-Baguet Betty, wonend te 9790 Wortegem-
Petegem, Moregemplein 9; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 april 2020 houdende voorlopige vaststelling van 
het ontwerp van rooilijnplan voor de verbindingsweg Moregemplein/Heerbaan; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2020 tot definitieve vaststelling van het 
ontwerp van rooilijnplan voor de verbindingsweg Moregemplein/Heerbaan; 

Gelet op het ‘Meetplan van onroerende goederen’, opgemaakt door Yves Derycke, beëdigd 
landmeter-expert voor de bvba Derbatop; 

Gelet op het identificatieformulier (PRECAD) van de Federale Overheidsdienst Financiën, 
afgeleverd op 2 maart 2020; 

Gelet op het ontwerp van de akte van kosteloze grondafstand door de heer en mevrouw Clair 
Ysebaert-Baguet Betty aan de gemeente Wortegem-Petegem, opgesteld door meester Floris Ghys, 
notaris te Kluisbergen; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

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

Art. 1. Voor inlijving bij het openbaar domein van de gemeente Wortegem-Petegem wordt 
overgegaan tot kosteloze overname van de heer en mevrouw Clair Ysebaert-Baguet Betty 
van 

 een gedeelte van het kadastraal perceel gelegen 3de afdeling, sectie B nr. 198/2h met een 
oppervlakte volgens meting van 1 a 33 ca, zijnde lot 1 op het opmetingsplan; 

 het kadastraal perceel gelegen 3de afdeling, sectie B nr. 197l met een oppervlakte volgens 
meting van 2 a 88 ca, zijnde lot 2 op het opmetingsplan. 

Art. 2. De bepalingen in de afzonderlijk opgestelde ontwerpakte ‘Kosteloze afstand van onroerend 
goed’ tussen enerzijds de heer en mevrouw Clair Ysebaert-Baguet Betty en anderzijds de 
gemeente Wortegem-Petegem, opgesteld door notaris Floris Ghys te Kluisbergen, worden 
goedgekeurd. 

Art. 3. De Burgemeester en de Algemeen Directeur worden belast met het ondertekenen van de 
definitieve akte. 
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Art. 4. Afschrift van onderhavige beslissing wordt, met het oog op het opstellen van de definitieve 
akte, overgemaakt aan meester Floris Ghys, notaris te Kluisbergen 

11. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening (VCRO); 

Gelet op het RUP Domein de Ghellinck, goedgekeurd op 8/12/2011 door de deputatie, waarin 
in het toelichtend deel vooropgesteld werd dat een inrichtingsplan zou opgemaakt worden, om voor 
het gebied een samenhangende toekomstvisie voor het hele park uit te zetten: 

‘ … Het plan zal onder meer aangeven welke cultuurhistorische en horticulturele elementen 
kunnen hersteld worden en waar natuurwaarden nog verder kunnen ontwikkeld worden. 

T.o.v. de huidige situatie kan dit streven alleen maar een verbetering betekenen. Er wordt 
geen nieuwe constructie in het park gecreëerd, op vandaag zijn deze al aanwezig. De ambitie 
van de gemeente ligt juist in een bijsturing en optimalisatie van de bestaande toestand 
voortkomend uit een bezorgdheid over de draagkracht en kwaliteit van het parkdomein. …’ 

Overwegende dat in het verordenend deel, bij de voorschriften voor het parkgebied (art. 1) 
als toelichting het volgende werd vermeld:  

“… De gemeente zal op korte termijn een inrichtingsplan voor het gebied opmaken waarin, op 
basis van een historische analyse en een natuur- en landschappelijke analyse, een 
samenhangende toekomstvisie voor heel het park zal uitgezet worden. Eenmaal het plan is 
afgerond zal het als basis gebruikt worden om bij vergunningsaanvragen te voegen. …” 

Gelet op het voorliggende inrichtingsplan, opgemaakt door Prof. Dr. Ir. Arch. F. Mees en 
overgemaakt aan de raadsleden samen met de uitnodiging tot deze raadszitting, dat zal worden 
gebruikt bij de eerstvolgende omgevingsvergunningsaanvraag; 

Overwegende dat het plan dieper ingaat op: 

- Het uitzuiveren van de bestaande wildgroei aan info-panelen en het voorkomen van 
nieuwe; 

- Vormgeving en inplanting van beheersgebouwen; 

- De oude kasteelsite; 

- De parking; 

- Picnic zone, Speeltuigen, Glascontainer, Toegang restaurantterras en bibliotheekgebouw, 
Paden, Vuilbakken, afrasteringen 

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

Art. 1. Het inrichtingsplan voor het gemeentelijk domein de Ghellinck wordt goedgekeurd.  

12.  

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten en concessies, en op de latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 47 
en 48; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en op de latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en op de latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald op de artikels 326 
tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee 
niveaus, en op de latere wijzigingen; 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, en op de latere wijzigingen, en op het decreet lokaal bestuur van 22 
december 2017; 

Overwegende dat, door de liberalisering van de energiemarkt, de wet op de 
overheidsopdrachten ook van toepassing is op de levering van elektriciteit en aardgas; 

Overwegende dat de contracten voor de levering van elektriciteit en aardgas voor de 
gebouwen en installaties van de gemeente, het OCMW en de politiezone en voor de openbare 
verlichting in het verleden werden afgesloten via een gezamenlijke aankoopprocedure 
georganiseerd door Eandis (nu Fluvius); 

Overwegende dat de huidige leveringscontracten ten einde lopen op 31 december 2020; 

Overwegende dat Fluvius per brief d.d. 25 februari 2020 liet weten geen samenaankoop 
energie meer te organiseren; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 47 van de wet op de overheidsopdrachten van 17 
juni 2016, aanbestedende overheden die beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale 
vrijgesteld zijn van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren;  

Overwegende dat het Vlaams Energiebedrijf (VEB) krachtens het decreet van 15 juli 2011 
optreedt als speler en facilitator op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas en dat 
het Vlaams Energiebedrijf hierbij optreedt als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 47 §2 van de 
wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016; 

Gelet op het voorstel van het Vlaams Energiebedrijf (VEB), Havenlaan 86C bus 301, 1000 
Brussel, d.d. 11 mei 2020; 

Gelet op de principebeslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 mei 
2020 om voor de aankoop van elektriciteit en aardgas vanaf 1 januari 2021 in te stappen in het 
aanbod energielevering van het VEB; 

Gelet op 
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-  het voorstel van overeenkomst voor de levering van groene elektriciteit door het VEB aan 
gemeente Wortegem-Petegem 

-  het voorstel van overeenkomst voor de levering van aardgas door het VEB aan gemeente 
Wortegem-Petegem, 

beide ontvangen van het VEB op 3 juni 2020; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdrachten over een periode van 3 jaar geraamd 
wordt op 692.950,00 euro inclusief btw voor elektriciteit en op 53.850,00 euro inclusief btw voor 
aardgas; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdrachten voorzien is in het meerjarenplan 2020-
2025; 

Overwegende dat onderhavige opdracht onderworpen is aan de controle door de financieel 
directeur (visumverplichting), bedoeld in artikel 177 eerste lid 1° van het decreet lokaal bestuur; 

Overwegende dat op 12 juni 2020 een visumaanvraag werd ingediend, en dat de financieel 
directeur visum verleende op 15 juni 2020; 

Gelet op het raadsbesluit van de politiezone Vlaamse Ardennen d.d. 9 juni 2020 waarbij de 
gemeente wordt aangeduid om de overeenkomst voor de levering van elektriciteit in gezamenlijke 
naam af te sluiten; 

Gelet op het OCMW-raadsbesluit d.d. 25 juni 2020 waarbij de gemeente wordt aangeduid om 
de overeenkomsten voor de levering van elektriciteit en aardgas in gezamenlijke naam af te sluiten; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De gemeente aanvaardt het mandaat, gegeven door de politieraad zone Vlaamse Ardennen 
in zitting van 9 juni 2020 en door de OCMW-raad in zitting van 25 juni 2020, om voor 
rekening van de politiezone en het OCMW de nodige overeenkomsten af te sluiten met het 
Vlaams Energiebedrijf (VEB) voor de levering van elektriciteit en aardgas vanaf 1 januari 
2021.  

Art. 2. De gemeenteraad keurt de overeenkomsten met het Vlaams Energiebedrijf nv, Havenlaan 
86C bus 301, 1000 Brussel, voor de levering van groene energie en voor de levering van 
aardgas voor de gebouwen en installaties van de gemeente, het OCMW en de politiezone en 
voor de openbare verlichting vanaf 1 januari 2021 goed.   
De overeenkomsten worden na het eerste jaar omgezet naar overeenkomsten van 
onbepaalde duur die op ieder moment kunnen opgezegd worden mits het respecteren van 
een opzegtermijn van 4 maanden. 

Art. 3. De algemeen directeur en de burgemeester worden gemachtigd om de overeenkomsten te 
ondertekenen. 

Art. 4. De uitgave voor deze opdrachten is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. 

Art. 5. De gemeente, het OCMW en de politiezone, zijn zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling 
van de facturen met betrekking tot de leveringen op hun eigen afnamepunten in de 
overeenkomsten met het VEB. 

Art. 6. In geval van een juridisch geschil met betrekking tot onderhavige overeenkomsten, anders 
dan de geschillen met betrekking tot ieders eigen afnamepunten, is de gemeente mee 
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht.  
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Art. 7. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het OCMW, de politiezone Vlaamse Ardennen 
en de financieel directeur. 

13. 

De Gemeenteraad,  

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

1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: 

- In zitting van 19 mei 2020 werd de opdracht “Leveren van twee 

snelheidsinformatieborden” bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op 

basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde VVS nv, Veldstraat 107 te 3500 

Hasselt, tegen het nagerekende offertebedrag van 4.375,12 euro exclusief btw of 

5.293,90 euro inclusief 21% btw. Hiervoor werden 3 firma’s aangeschreven. 

- In zitting van 19 mei 2020 werd de opdracht “aankoop van een nieuwe plateauwagen” 

bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund 

aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-

kwaliteitsverhouding), zijnde Pattyn Trailers, Poelkapellestraat 75 te 8920 Langemark, 

tegen het nagerekende offertebedrag (offerte ‘Hapert’) van 4.330,00 euro exclusief btw 

of 5.239,30 euro inclusief 21% btw. Hiervoor werden 4 firma’s aangeschreven. 

- In zitting van 9 juni 2020 werd de opdracht ‘aankoop van een nieuwe klepelmaaier met 

koppelstuk voor werktuigendrager AGRIA’ bij wijze van onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige 

bieder (op basis van de prijs), zijnde Van de Meulebroecke Kris, Hoogstad 7 te 9690 

Kluisbergen, tegen het nagerekende offertebedrag van 4.925,62 euro exclusief btw of 

5.960,00euro inclusief 21% btw. Hiervoor werden 4 firma’s aangeschreven. 

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 

- In zitting van 2 juni 2020 werd kennis genomen van de gunning van de opdracht 

‘”Schoolbehoeften scholengemeenschap Schelde Leie schooljaren 2020-2021, 2021-2022 

en 2022-2023” bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking door gemeentebestuur Kruisem (zetel voor de scholengemeenschap) 

aan de economische meest voordelige (op basis van de beste prijskwaliteitsverhouding) 

bieders. Het jaarlijks aandeel van de gemeente Wortegem-Petegem bedraagt voor de 

gemeentelijke basisschool ‘De Kouter’ :   

o - Pandava : schoolbehoeften en didactisch materiaal : € 4.213,20  

o - Pandava : kantoor- en bureelbenodigdheden :   € 1.772,78  

o - Baert : schoolbehoeften en didactisch materiaal :  € 372,80.   
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14. (toegevoegd punt) 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur (DLB) d.d. 22 december 2017, gewijzigd bij decreet van 21 
december 2018; 

Gelet op de agenda van de gemeenteraad van 25 juni 2020; 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd in zitting van 
31 januari 2019, inzonderheid op art. 3; 

Gelet op het verzoek van raadslid Marleen Van De Populiere, fractieleider van N-VA, van 21 
juni 2020 tot toevoeging van een agendapunt aan de gemeenteraadszitting van 25 juni 2020; 

Overwegende dat conform de bepalingen het agendapunt en bijhorende toelichting werd 
overgemaakt; dat dit aan alle gemeenteraadsleden samen met de uitnodiging tot de raadszitting 
op 22 juni 2020 werd overgemaakt; 

Gelet op de toelichting door raadslid Van De Populiere tijdens de zitting:  

Op de gemeenteraad van 28 november 2019 heeft de N-VA-fractie het standpunt van 
de raad gevraagd over de aanleg van een gescheiden fietspad op de N494 : 
Kruishoutemseweg. Het is voor ons belangrijk om deze weg als een “veilige weg met 
gescheiden fietsweg” te kunnen realiseren. De afspraak was om deze vraag af te 
toetsen op het kabinet van Lydia Peeters. 

Intussen heeft de N-VA-fractie de antwoorden op haar vragen ontvangen, vanuit het 
Agentschap Wegen en Verkeer. 

“Momenteel is er geen studie voor de herinrichting van de N494 voorzien. In eerste 
instantie wil AWV op korte termijn een structureel onderhoud van de rijweg, waarbij de 
top- en de eerste onderlaag zullen vervangen worden, inplannen.  

De timing van deze werken is afhankelijk van de op dit moment lopende projecten, 
waaronder de tweede fase van het centrum van Kruishoutem (tussen kilometerpunten 
7,8 en 8,5), nl. de Markt. In een volgend Investeringsprogramma kan een studieopdracht 
voor de herinrichting van de weg voorzien worden. 

De nog te plannen studie zal moeten uitwijzen of op dit stuk gewestweg vrijliggende 
fietspaden voorzien kunnen worden.” 

De N-VA-fractie vraagt dan ook de goedkeuring van de raad voor de aanvraag voor deze 
studieopdracht, zodat we een zicht krijgen op de mogelijkheden 

Overwegende de toelichting door de burgemeester, tevens schepen van mobiliteit: 

Zoals afgesproken heeft een onderhoud met een vertegenwoordiging van het college 
en het kabinet van minister Peeters plaatsgevonden. Daar waar de N-VA-fractie 
antwoord kreeg vanuit AWV, ontving het college eind mei 2020 volgend antwoord 
vanuit het kabinet: 

“Enkele maanden geleden kwam u met enkele collega’s langs op het kabinet ivm de 
fietspaden langs de N494. 
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Minister Lydia Peeters heeft vorige week het investeringsprogramma van het 
beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken goedgekeurd voor 2020. 

Er is hierin nog geen budget voorzien voor de studie van die fietspaden na overleg met 
AWV Oost-Vaanderen maar het is wel onze bedoeling om dit in het 
investeringsprogramma voor de komende jaren op te nemen. Wellicht een studie voor 
Wortegem-Petegem en Kruisem samen. Dit project staat op onze radar.” 

Vandaar het voorstel om allemaal samen vanuit de gemeenteraad druk te blijven zetten 
op AWV en het kabinet door hen een schrijven te richten om deze studieopdracht zeker 
op te nemen in hun budgetten van 2021 of 2022. Deze studieopdracht is immers geen 
bevoegdheid van de gemeente. Het is AWV die de budgetten voor dergelijke studie 
moet opnemen in hun investeringsprogramma. 

Overwegende dat de N-VA-fractie zich akkoord verklaart om de vraagstelling waarover 
gestemd wordt enigszins aan te passen ter verduidelijking; 

Gelet op het audio-zittingverslag; 

Gaat over tot de stemming over volgend standpunt “Vanuit de (voltallige) gemeenteraad 
wordt de vraag gericht aan AWV en het betreffende kabinet om bij de opmaak van de 
investeringsprogramma’s voor het komende jaar de nodige budgetten te willen voorzien voor een 
studieopdracht naar de mogelijkheden voor de aanleg van fietspaden langs de gewestweg N494 
Kruisem-Wortegem-Petegem”; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De gemeenteraad gaat unaniem akkoord om vanuit de gemeenteraad de vraag te richten 
aan AWV en het kabinet van de bevoegde Vlaamse minister van mobiliteit, mevr. Lydia 
Peeters om bij de opmaak van de investeringsprogramma’s voor het komende jaar de 
nodige budgetten te willen voorzien voor een studieopdracht naar de mogelijkheden voor 
de aanleg van fietspaden langs de gewestweg N494 Kruisem-Wortegem-Petegem. 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN  

Schriftelijke vragen gesteld door de N-VA-fractie 

1. Wij hebben de resultaten van het “fietsrapport” ontvangen. Deze bevraging ging uit van de 
fietsersbond en de Vlaamse Verkeerskunde in oktober 2019. 
Gemeenten die goed scoorden werden genomineerd en de winner wordt bekend gemaakt op 
het digitale fietscongres in oktober 2020. 
We gingen op zoek naar de score voor onze gemeente, er was echter niets te vinden. 

Vraag : Is er een verklaring waarom Wortegem-Petegem aangeduid staat op de kaart als zijde “geen 
rapport”? Het zou immers interessant geweest zijn mochten we het rapport gehad hebben. 

Antwoord: 

De verklaring is eenvoudig. Deze online enquête werd uitgevoerd door de fietsersbond, de 
Vlaamse Stichting Verkeerskunde en het Nieuwsblad. Gemeenten waarbij ofwel minder dan 
50 mensen hebben gereageerd ofwel minder dan 1% van het totale aantal inwoners werden 
niet opgenomen in het rapport omdat de gegevens niet representatief zijn. Dit is meteen 
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de reden waarom Wortegem-Petegem niet opgenomen werd. De reden van de lage 
invulgraad is echter heel moeilijk te achterhalen. 

2. Vanuit de Vlaamse regering heeft de minister van financiën, Matthias Diependaele een 
eenmalige subsidie toegekend om lokale initiatieven in de strijd tegen armoede, bij kwetsbare 
gezinnen te ondersteuning.  
Voor Wortegem-Petegem gaat dit over 7 163,37euro. 

Vraag:  

- Welke initiatieven heeft het gemeentebestuur reeds genomen binnen dit kader? 
- Welke zijn de criteria om een selectie te maken van de doelgroep? 
- Onder welke vorm wordt deze subsidie verdeeld?  

Antwoord: 

Gezien deze heel recent genomen beslissing van de Vlaamse regering is er momenteel nog 
geen zicht op eventuele opgelegde criteria om deze subsidie te besteden. Als dit de OCMW-
doelgroep ten goede moet komen, lijkt het aangewezen dat het Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst hierin een onderbouwde beslissing neemt voor een individuele toekenning of 
collectieve besteding binnen het toegelaten kader. 

Een 2de subsidie wordt toegekend aan onze gemeente, ter ondersteuning van het 
consumptiebudget voor alleenstaanden en gezinnen met een laag inkomen, met als doel de 
koopkracht te gaan versterken. 

Hier wordt een bedrag van 7 561,33€ toegekend. 

Vraag: 

- Welke criteria worden gebruikt om een selectie te maken van de doelgroep? 

- Onder welke vorm wordt de subsidie toegekend? 

- Hoeveel alleenstaanden / gezinnen kunnen hier gebruik van maken? 

Antwoord: 

Bij deze vraag geldt een gelijkaardig antwoord als op de vorige vraag gezien de recent 
genomen beslissing en het feit dat er nog geen zicht is op eventuele opgelegde criteria waar 
rekening mee moet gehouden worden. Niettemin zal dit bedrag nuttig besteed kunnen 
worden bij de doelgroep. 

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.  


