
 
Beknopte opgave besluiten gemeenteraad 

Kennisgeving publiek 

De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 24 september 2020 (vergadering in OC 

Rozenhof – social distancing) volgende beslissingen genomen: 

1. Notulen vorige zitting.  

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25 juni 2020 met algemeenheid van 
stemmen goed. 

2. Algemeen bestuur. Bekrachtiging tijdelijke politieverordening van de burgemeester bij 
hoogdringendheid. Verordening van 14 september 2020 betreffende het houden van de 
gemeente- en OCMW-raad van 24 september 2020 in het OC Rozenhof met inachtname van de 
social distancing richtlijnen en beperking van het publiek. 

De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt met algemeenheid van stemmen de 
tijdelijke politieverordening van de burgemeester bij hoogdringendheid van 14 september 
2020 betreffende het houden van de gemeente- en OCMW-raad van 24 september 2020 in 
het OC Rozenhof met inachtneming van de social distancing richtlijnen en beperking van 
het publiek. 

3. Algemeen bestuur. Participatie. Gemeentelijke adviesraden. Algemeen reglement. 
Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en 
sp.a/onafhankelijk) bij 1 onthouding (onafhankelijk) het algemeen reglement gemeente-
lijke adviesraden goed.  

4. Algemeen bestuur. Erediensten. Kerkbesturen.  

a. Budgetwijziging 2020. Aktename.  

De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2020 van de 3 kerkbesturen  
(O.-L.-Vrouw Wortegem, Sint-Maurus Elsegem en Sint-Pietersstoel Moregem). 

b. . Budget 2021. Aktename. 

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van de 5 kerkbesturen (O.-L.-Vrouw 
Wortegem, Sint-Amandus Ooike, Sint-Martinus Petegem, Sint-Maurus Elsegem en Sint-
Pietersstoel Moregem).  

5. Algemeen bestuur. Informatieveiligheid. OVSG mandaat voor algemene protocollen onderwijs. 
Goedkeuring.  

De gemeenteraad verleent met algemeenheid van stemmen machtiging aan OVSG voor  
het opstellen van de algemene protocollen onderwijs.  



6. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke samenwerking. Actieve participatie aan de Solva 
regiowerking ter vervanging van de participatie aan het samenwerkingsverband ‘Streekbeleid 
Zuid-Oost-Vlaanderen’. Goedkeuring.  

De gemeenteraad geeft met algemeenheid van stemmen goedkeuring om, in dit 
overgangsjaar, de werkingsbijdrage van 0,25 euro per inwoner voor 2020 door SOLVA op 
te laten vragen. Dit bedrag wordt voor 7/12e doorgestort aan Streekoverleg Zuid-Oost-
Vlaanderen als cofinanciering voor het ESF-project ‘Versterkt Streekbeleid’. Het bedrag 
voor de resterende 5/12e gaat naar de regiowerking van SOLVA. 

De gemeenteraad geeft met algemeenheid van stemmen goedkeuring om de financiële 
ondersteuning te voorzien van 0,25 euro per inwoner/jaar voor de regiowerking van 
SOLVA vanaf 1 januari 2021 tot het einde van de beleidsperiode in 2025 en dus voor een 
periode van 5 jaar. 

7. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke samenwerking. IVLA.  

a. Protocol voor het gebruik van verplaatsbare vaste camera’s op een niet-besloten plaats. 
Goedkeuring.  

De gemeenteraad adviseert met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en 
sp.a/onafhankelijk) bij 1 stem tegen (onafhankelijk) positief over de plaatsing en het 
gebruik van (tijdelijke) vaste bewakingscamera’s op openbaar domein, d.w.z. een niet-
besloten plaats dat overeenstemt met het volledige grondgebied van de gemeente, 
door de intergemeentelijke vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse 
Ardennen, afgekort IVLA.   

De gemeenteraad keurt met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en 
sp.a/onafhankelijk) bij 1 stem tegen (onafhankelijk) het reglement en samenwerkings-
protocol in bijlage bij deze beslissing over het gebruik van de ‘tijdelijke’ vaste camera’s 
op een niet-besloten plaats goed. De uitvoeringstijd voor de plaatsing en het gebruik 
van tijdelijke vaste bewakingscamera’s wordt beperkt tot een totale duur van 3 jaar. 
Dit positief advies kan worden hernieuwd op gemotiveerd verzoek van IVLA bij het 
verstrijken van deze geldigheidsduur. 

b. Aanstelling vaststeller GAS-reglementering.  

De gemeenteraad duidt met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en 
sp.a/onafhankelijk) bij 1 stem tegen (onafhankelijk) 2 personeelsleden van IVLA aan als 
vaststeller van afval gerelateerde inbreuken op en rond het openbaar domein met de 
betrekking tot de materie sluikstorten, die uitsluitend bestraft kunnen worden met 
administratieve sancties.  

8. Algemene financiering. Overeenkomst De Lijn betreffende een tussenkomst in de 
abonnementskost van een Buzzypass en een Omnipass. Goedkeuring.   

Het ontwerp van de overeenkomst van derdebetaler tussen De Lijn en de gemeente 
Wortegem-Petegem om vanaf 1 januari 2021 volgende gemeentelijke tussenkomst voor de 
inwoners te voorzien: 
1. Buzzypazz (12 tot 24 jaar):  
 a. 3 maandabonnement:  10% tussenkomst, 
 b. 12 maandabonnement:  25% tussenkomst, 



2. Omnipazz (25 tot 64 jaar):  
 a. 3 maandabonnement:  10% tussenkomst, 
 b. 12 maandabonnement:  25% tussenkomst,  
wordt met algemeenheid van stemmen goedgekeurd.    

9. Algemene financiering. Gemeente-eigendommen. Openbare verkoop woning Moregemplein 10 
en perceel grond Moregemplein. Goedkeuring gewijzigd ontwerp akte van openbare verkoop.   

De gemeenteraad keurt met 13 stemmen voor (Open VLD, CD&V en sp.a/onafhankelijk) bij 1 
stem tegen (onafhankelijk) en 3 onthoudingen (N-VA) het gewijzigd ontwerp van de akte 
goed van openbare verkoop van volgende gemeente-eigendommen: 

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

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

10. Wonen en leefomgeving. Aanvullend reglement betreffende het invoeren van een 
parkeerstrook voor voertuigen met een maximale MTM van 3,5 ton op de Clemmensstraat. 
Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen het aanvullend reglement 
betreffende het invoeren van een parkeerstrook voor voertuigen met een maximale MTM 
van 3,5 ton op de Clemmenstraat goed.  

11. Wonen en leefomgeving. Aanpassing rooilijnplan Heerbaan/Moregemplein. Kennisgeving.  

De gemeenteraad neemt kennis van de aanpassing van het rooilijnplan voor de 
verbindingsweg Heerbaan/ Moregemplein.  

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

1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: 

- In zitting van 7 juli 2020 werd goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de 
offertes van 29 juni 2020, opgesteld door de dienst secretariaat, betreffende de 
opdracht “Leveren en installeren van een online inschrijvings- en reservatiesysteem”. 
Deze opdracht werd op basis van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Info Service Belgium nv, Dok Noord 2 te 9000 
Gent, tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van 28.625,00  euro 
exclusief btw of 34.636,25 euro inclusief 21% btw (éénmalige kost - optie module 
animatoren inbegrepen). 

Volgende optie wordt besteld: module voor animatoren in het kader van de 
activiteiten voor jeugd, sport en speelpleinwerking. 

De jaarlijks terugkerende kost, rekening houdend met ± 1000 actieve gebruikers, 
bedraagt 7.158,00 euro exclusief btw of 8.661,18 euro inclusief 21% btw. 

Een deel van de kostprijs wordt betaald door de buitenschoolse kinderopvang. Het 
gedeelte van de éénmalige kostprijs ten laste van Knipoog vzw bedraagt 8.412,50 euro 
exclusief btw of 10.179,12 euro inclusief 21% btw. 



Er werden 3 firma’s aangeschreven. 

- In zitting van 14 juli 2020 werd goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van 
de offertes van 9 juli 2020, opgesteld door de dienst secretariaat betreffende de 
opdracht “Leveren van stoelen en transportkarren voor de gemeentelijke feestzaal”. 
De opdracht werd op basis van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking  gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Inofec Kantoormeubelen bvba, 
Deinsesteenweg 77 te 8700 Tielt, tegen het nagerekende offertebedrag van 
13.454,80 euro exclusief btw of 16.280,31 euro inclusief 21% btw. Er werden 5 firma’s 
aangeschreven. 

- In zitting van 14 juli 2020 werd de opdracht “Aankoop van een achtergedragen 
armklepelmaaier voor tractor Kubota” gegund aan de economisch meest voordelige 
bieder (op basis van de prijs), zijnde FIRMA BEEL NV, Waregemseweg 75 te 9790 
Wortegem-Petegem, tegen het nagerekende offertebedrag van 12.450,00 euro 
exclusief btw of 15.064,50 euro inclusief 21% btw. Er werden 3 firma’s aangeschreven. 

- In zitting van 28 juli 2020 werd goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van 
de offertes van 8 juli 2020, opgesteld door de technische dienst betreffend de 
opdracht “Aankoop van een tweedehands bandenkraan”. Deze opdracht werd op basis 
van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan 
de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Firma Beel, Waregemseweg 75 te 9790 Wortegem-
Petegem, tegen het nagerekende offertebedrag van 26.239,67 euro exclusief btw of 
31.750,00 euro inclusief 21% btw. 
De oude Volvo bandenkraan wordt overgenomen door Firma Beel voor 2.000,00 euro. 
Er werden 3 firma’s aangeschreven. 

- In zitting van 28 juli 2020 werd goedkeuring verleend aan het gunningsvoorstel, 
opgesteld door de technische dienst betreffende de opdracht “Aanpassen elektrische 
installatie en leveren en plaatsen airco's gemeentehuis en sociaal huis - Perceel 1 
(technische installaties)”. Deze opdracht werd op basis van een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Koeltechniek Hans Van Merhaeghe bvba, Clemmenstraat 
7 te 9790 Wortegem-Petegem, tegen het nagerekende offertebedrag van 
25.609,72 euro exclusief btw of 30.987,76 euro inclusief 21% btw. Er werden 5 firma’s 
aangeschreven. 

- In zitting van 28 juli 2020 werd verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de 
technische dienst betreffende de opdracht “Aanpassen elektrische installatie en 
leveren en plaatsen airco's gemeentehuis en sociaal huis - Perceel 2 (elektrische 
installatie)”. Deze opdracht werd op basis van een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op 
basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Aelectrics, Tulpenstraat 15 bus 10 
te 9810 Eke-Nazareth, tegen het nagerekende offertebedrag van 3.559,35 euro 
exclusief btw of 4.306,81 euro inclusief 21% btw. Er werden 5 firma’s aangeschreven. 

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 

- / 



13. bis. Algemene financiering. Gemeentefinanciën. Ondersteuning lokale economie + inwoners 
vanwege Covid 19. (Toegevoegd punt ingediend Gert Van Driessche, Onafhankelijk 
gemeenteraadslid). 

a. Noodfonds lokale economie.   
50 % van de ontvangen presentiegelden/maandwedden van de maand september van de 
lokale politici, zijnde de gemeenteraadsleden, leden van het Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst en leden van het College van Burgemeester en Schepenen worden in het 
Noodfonds gestort. Goedkeuring.  

De gemeenteraad is niet bevoegd om over dit agendapunt een beslissing te nemen.  

b. Aankoopbon Wortegem-Petegem. Reglement “Aankoopbon Wortegem-Petegem”. 
Goedkeuring.  

Het reglement “Aankoopbon Wortegem-Petegem” wordt met 13 stemmen tegen 
(Open VLD) bij 3 stemmen voor (CD&V, sp.a/onafhankelijk en onafhankelijk) en 3  
onthoudingen (N-VA) afgekeurd.  

Besloten zitting: 

13. Algemeen bestuur. Gemeentelijk adviesraden. Samenstelling Gecoro. 

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de samenstelling van de 
gemeentelijke adviesraad Gecoro goed.  

De voorzitter en ondervoorzitter van de Gecoro worden telkens met algemeenheid van 
stemmen aangeduid.  

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

Bestuur, op de webtoepassing van de gemeente op 6 oktober 2020. 


