
 

Besluitenlijst van College van burgemeester en 
schepenen 

Zitting 8 juni 2021 

Het College van burgemeester en schepenen nam tijdens de vergadering van 8 juni 2021 volgende 
beslissingen:  

NOTULEN 
1. NOTULEN.  Goedkeuring notulen vorige zitting.  

Het college keurt de notulen van de zittingen van 1 juni 2021 en 7 juni 2021 goed. 

ALGEMEEN BESTUUR 
2. ALGEMEEN BESTUUR. Participatie. Ouderenraad. Nieuwe kandidaturen. Goedkeuring. 

Het college neemt akte van de nieuwe kandidaturen van de ouderenraad en stelt de nieuwe 
samenstelling van de ouderenraad Wortegem-Petegem vast.  

3. ALGEMEEN BESTUUR. Intergemeentelijke samenwerkingen. Jaarverslag 2021 - De Kringwinkel 
Zuid-Oost-Vlaanderen 

Het college neemt kennis van het jaarverslag 2021 van de Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen.  

4. ALGEMEEN BESTUUR. Briefwisseling. Open brief. 

Het college neemt kennis van de open brief van de verenigde oppositiepartijen (onafhankelijk, 
Vooruit, N-VA en CD&V) van 7 juni 2021 betreffende hun bezorgdheden over de verdeling van 
de middelen van het noodfonds in onze gemeente. 

ALGEMENE FINANCIERING 
5. ALGEMENE FINANCIERING. Beleids- en beheerscyclus. BBC bestelbonnen en aanrekeningen. 

Het college neemt kennis van en gaat akkoord met de door de algemeen directeur goedgekeurde 
definitieve vastleggingen. 

6. ALGEMENE FINANCIERING. Beleids- en beheerscyclus. Ontwerp jaarrekening 2020. 
Kennisname. 

Het college neemt kennis van het ontwerp van de jaarrekening 2020 zoals die aan de gemeente- 
en OCMW-raad ter goedkeuring zal worden voorgelegd. 

7. ALGEMENE FINANCIERING. Belastingen/fiscale aangelegenheden. Gemeentebelasting op de 
leegstand van gebouwen en woningen. Aanslagjaar 2021. Bezwaarschrift. 

Het college verleent geen ontlasting inzake de aanslag in het kohier van de gemeentebelasting 
op de leegstand van gebouwen en woningen voor het aanslagjaar 2021 ten bedrage van 1.250,00 
euro voor het goed gelegen Waregemseweg 43. 

8. ALGEMENE FINANCIERING. Belastingen/fiscale aangelegenheden. Bezwaarschrift 
gemeentebelasting op leegstand van gebouwen en woningen. Aanslagjaar 2021. 

Het college verleent geen ontlasting inzake de aanslag in het kohier van de gemeentebelasting 
op de leegstand van gebouwen en woningen voor het aanslagjaar 2021 ten bedrage van 1.250,00 
euro voor het goed gelegen Wortegemplein 7. 

WONEN EN LEEFOMGEVING 



9. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Volledig verklaarde aanvragen 
omgevingsvergunningen. 

Het college krijgt kennis van de aangevraagde omgevingsvergunning die door de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar volledig bevonden werd  :   
- voor het aanleggen van een zwembad met verharding, gelegen Driesstraat 18C . 

10. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Kwadenbulk 39. 

Het college beslist om de omgevingsvergunning te verlenen voor het aanbrengen van isolatie en 
gevelbekleding aan een woning, gelegen Kwadenbulk 39.  

11. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Krauwelstraat 10. 

Het college beslist om de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een 
praktijkruimte-berging na het slopen van een bijgebouw, gelegen Krauwelstraat 10 .  

12. WONEN EN LEEFOMGEVING. Milieu. Aankoop elektrische scooter. Goedkeuring 
gunningswijze, lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. 

Het bestek met nr. 2.073.537/475 en de raming voor de opdracht “Aankoop elektrische scooter” 
worden goedgekeurd. De raming bedraagt 4.132,23 euro exclusief btw of 5.000,00 euro inclusief 
21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. Er worden drie firma's uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure. 

13. WONEN EN LEEFOMGEVING. Mobiliteit. Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. werken in de 
Vrankaartstraat van 5 tot 12 juli 2021. 

Het college beslist een tijdelijk verkeersreglement toe te staan n.a.v. werken in de Vrankaartstraat 
van 5 juli en 12 juli 2021.  

14. WONEN EN LEEFOMGEVING. Patrimonium. Aanpassing huur of concessievergoedingen 
gemeentegebouwen. 

Het schepencollege beslist om de concessievergoeding voor de cafetaria De Ruffel en de taverne 
domein de Ghellinck voor de maand juni 2021 volledig kwijt te schelden. 

15. WONEN EN LEEFOMGEVING. Patrimonium. Bouw van een nieuw gebouw voor de 
buitenschoolse kinderopvang Knipoog. Goedkeuring gunning. 

Het college gaat over tot gunning van de opdracht 'bouw van een nieuw gebouw voor de 
buitenschoolse kinderopvang Knipoog aan de firma Bouw en Renovatie nv uit Rekkem (perceel 
1 - architectuur) en aan de firma Steurbaut Gebroeders bv uit Maarkedal (perceel 2 - technieken). 

16. WONEN EN LEEFOMGEVING. Patrimonium. Gemeente-infrastructuur. Aanvraag toelating 
gebruik Schoolke Moregem door Lokale Politie Vlaamse Ardennen. 

Het college beslist dat de Lokale Politie Vlaamse Ardennen gebruik kan maken van het Schoolke 
Moregem op 28 juni 2021 voor een bijeenkomst. Vrijstelling wordt verleend van het betalen van 
de gebruiksvergoeding en de schoonmaakkosten. 

17. WONEN EN LEEFOMGEVING. Gemeente-eigendommen. Gebruik gemeentelijke lokalen 

Het college beslist om de gemeentelijke infrastructuur opnieuw open te stellen voor extern gebruik 
vanaf 9 juni 2021. De maatregelen opgelegd door de overheid in het kader van COVID-19 dienen 
te allen tijde gerespecteerd te worden door de gebruikers. 

18. WONEN EN LEEFOMGEVING. Wegenis. Gemeentelijk aandeel in de aanleg van de publieke 
ruimte in de wijk Ridobel: goedkeuring vorderingsstaat 10. 

Het college keurt vorderingsstaat 10 t.b.v. 25.333,40 euro excl. btw goed van het gemeentelijk 
aandeel in de aanleg van de publieke ruimte in de wijk Ridobel  waardoor de werken een bedrag 
bereiken van 29.470,22 euro excl. btw of 35.658,97 euro incl. 21% btw. 

BURGER EN WELZIJN 
19. BURGER EN WELZIJN. Begraafplaatsen. Hernieuwing concessie ingevolge bijzetting. 



Het college beslist een  hernieuwing van een concessie voor 2 personen op de begraafplaats van 
Wortegem - vlak 2 - rij 25 - graf 352 voor 25 jaar toe te staan. De concessietermijn vangt aan op 
08.06.2021 en eindigt op 07.06.2046 . De vergoeding voor deze concessie bedraagt 20 euro. 

20. BURGER EN WELZIJN. Burgerzaken. Burgerzaken. Aansluiting Oranjeconnect 

Het college beslist de aankoop van de module Landeninfo van OranjeConnect goed te keuren 
aan 1014,40 euro per jaar. 

VRIJE TIJD 
21. VRIJE TIJD.  Aanpassingen vakantiewerking. 

Het college keurt de aanpassingen vakantiewerking goed n.a.v. de goedgekeurde zomerregels 
en zomerplan. 

22. VRIJE TIJD. Jeugd. Instagramcampagne 'Bijzonder zonder'. 

Het college beslist om samen met Oudenaarde, Zwalm en Kruisem de campagne ‘Bijzonder 
Zonder’ op te starten in 2022. 

PERSONEEL 
23. PERSONEEL. Andere. Tuchtregeling. Hoorzitting en bepalen sanctie personeelslid. 

Het college hoort het betrokken personeelslid van de technische dienst en beslist om 
overeenkomstig de bepalingen uit het arbeidsreglement om over te gaan tot het geven van een 
schriftelijke waarschuwing.  

24. PERSONEEL. Andere. Bibliotheek. Aanstellingen in vervanging. 

Het college beslist 2 bibliotheekmedewerkers met  deeltijdse vervangingscontracten bepaalde 
duur (13/38u) vanaf 21 juni 2021 tot en met 31 december 2021 aan te stellen. 

 

De Algemeen directeur  De Burgemeester 

   
 

Buysschaert An  Vander Meeren Luc 


