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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

ZITTING VAN 24 SEPTEMBER 2020 

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter; 
 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; 
Buysschaert An, Algemeen Directeur.  

Verontschuldigd: - 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

DAGORDE
: 

Algemene financiering. Overeenkomst met De Lijn betreffende een tussen-
komst in de abonnementskost van een Buzzypazz en een Omnipazz. Goedkeu-
ring. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Overwegend dat ons bestuur – in het kader van enerzijds de toetreding tot het Burgemees-
tersconvenant en de opmaak van een klimaatplan en anderzijds het in het MJP 2020-2025 opgeno-
men doelgroepenbeleid – overweegt om te voorzien in een tussenkomst in de abonnementskost 
van vervoersbewijzen van De Lijn voor de inwoners van Wortegem-Petegem via het derdebeta-
lerssysteem (DBS), waarbij de gemeente als derde partij de kosten gedeeltelijk voor haar rekening 
neemt; 

Overwegend dat De Lijn qua tussenkomsten voor de burger heel wat mogelijkheden aanbiedt; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen 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; 

Gelet op het ontwerp van de overeenkomst van derdebetaler tussen De Lijn en de gemeente 
Wortegem-Petegem, dat is opgesteld volgens bovenvermeld voorstel van het college van burge-
meester en schepenen; 

Overwegend dat het college verder voorstelt dat gemeentelijke abonnees van een jaarabon-
nement dat in 2020 is aangegaan maar in 2021 nog een resterende looptijd heeft, éénmalig kunnen 
genieten van een pro rata terugbetaling indien zij daartoe een aanvraag doen vóór 28 februari 2021; 
dat dit voorstel geen deel uitmaakt van de goed te keuren overeenkomst met De Lijn en dat de 
gemeentelijke financiële dienst zal instaan voor de betreffende terugbetaling; 
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 

Na besprekingen in de raad; 

BESLUIT: 

Art.1. Het ontwerp van de overeenkomst van derdebetaler tussen De Lijn en de gemeente Worte-
gem-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 goedgekeurd. 

Art.2. De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van één jaar, ingaand op 1 januari 2021, en 
is stilzwijgend verlengbaar voor telkens eenzelfde duur, behoudens opzegging door één van 
de partijen bij aangetekend schrijven, uiterlijk drie maanden vóór het einde van de lopende 
duurtijd. 

Art.3. De Burgemeester en de Algemeen Directeur worden gelast met het ondertekenen van de 
overeenkomst. 

Art.4. Gemeentelijke abonnees van een jaarabonnement dat in 2020 is aangegaan maar in 2021 nog 
een resterende looptijd heeft, kunnen éénmalig genieten van een pro rata terugbetaling in-
dien zij daartoe een aanvraag doen vóór 28 februari 2021; deze terugbetaling maakt geen deel 
uit van de goedgekeurde overeenkomst met De Lijn en de gemeentelijke financiële dienst zal 
instaan voor de betreffende terugbetaling. 

Art.5. Afschrift van onderhavige beslissing wordt met de overeenkomst overgemaakt aan De Lijn 
en aan de Financieel Directeur. 

Namens de Gemeenteraad, 
 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter, 
get. Buysschaert An. get. Desloovere Koen. 

Voor eensluidend afschrift, 
 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter, 

Buysschaert An. Desloovere Koen 


