Gemeentebestuur Wortegem-Petegem
Beknopte opgave besluiten
Kennisgeving publiek
De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 26 januari 2017 volgende beslissingen genomen:
1. Notulen vorige zitting.
De notulen van de zitting van 21 december 2016 worden met 15 stemmen vóór [Open VLD,
N-VA en Pascal Van Merhaeghe (CD&V)] bij één onthouding [Nicole Van Der Straeten
(CD&V)] goedgekeurd.
2. Algemeen bestuur. Aanstelling en eedaflegging nieuw gemeenteraadslid mevrouw Nancy
Geeraerts.
Mevrouw Nancy Geeraerts legt de voorgeschreven eed af in de handen van de voorzitter. Er
wordt akte genomen van deze eedaflegging en vervolgens wordt mevrouw Nancy Geeraerts
als gemeenteraadslid geïnstalleerd na ontslag van raadslid Kristel Dedeken.
3. Algemeen bestuur. Vaststellen rangorde gemeenteraadsleden.
Na de aanstelling en eedaflegging van mevrouw Nancy Geeraerts dient de rangorde opnieuw
te worden vastgesteld.
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Vervaeck Marnix

Steenhouwer

Dhondt Willy

Analist-programmeur

250483 tot 300589
020195

141012

521

Van Der Straeten Nicole

Lerares lichamelijke
opvoeding

020195

141012

309

Aelvoet Carlos

Bediende

020195 tot 020107
220207

141012

462

Nachtegaele Veerle

Arts

020101

141012

1321
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4. Grondbeleid. Aanstellen gemeentelijke omgevingsambtenaren.
De raad neemt kennis van de van rechtswege aanstelling als gemeentelijke
omgevingsambtenaar van mevrouw Isabelle Vander Linden (stedenbouwkundig ambtenaar)
voor de behandeling van de aspecten ruimtelijke ordening in de dossiers
omgevingsvergunning.
De heer Christophe Poupaert (milieuambtenaar) wordt eenparig aangewezen als
gemeentelijke omgevingsambtenaar voor de behandeling van de aspecten milieu in de
dossiers omgevingsvergunning.
Mevrouw Marleen Verschelden (administratief medewerker stedenbouw, gis en woonbeleid)
wordt eenparig aangewezen als gemeentelijke omgevingsambtenaar voor de behandeling van
de aspecten ruimtelijke ordening, ondersteunend aan mevrouw Isabelle Vander Linden, in de
dossiers omgevingsvergunning.
5. Algemeen bestuur. Gemeentepersoneel. Rechtpositieregeling. Aanpassing aan de recent
gewijzigde wetgeving.
Met algemeenheid van stemmen worden enkele artikelen van de rechtspositieregeling (RPR)
voor het gemeentepersoneel aangepast en/of gewijzigd. De grootste wijziging is de
hervorming van de loopbaanonderbreking en toevoeging van het Vlaams zorgkrediet.
6. Burger en welzijn. Onderwijs. Princiepsbeslissing tot het vervangen van de huidige
schoolraad.
De samenstelling van de huidige schoolraad eindigt op 31 maart 2017. Het principebesluit om
tot de vervanging in de schoolraad over te gaan wordt met algemeenheid van stemmen
goedgekeurd.
7. Algemeen bestuur. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten van dagelijks bestuur.
Kennisgeving.
1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn:
-

In zitting van 20 december 2016 werd goedkeuring verleend aan het verslag van
nazicht van de offertes van 13 december 2016 voor de opdracht “Leveren van een
tweedehands tractor voor de gemeentelijke technische dienst”, opgesteld door de
dienst secretariaat. De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige
bieder, zijnde M-trac, Maarkendries 1 te 9680 Maarkedal, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 57.851,24 euro exclusief btw of 70.000,00 euro inclusief btw
en mits aftrek van een overnamebedrag voor de oude tractor Case van 10.000,00
euro, waardoor het te betalen bedrag 60.000,00 euro inclusief btw bedraagt.
Er werden 4 firma’s aangeschreven waarvan er drie een offerte indienden. Het
ramingsbedrag was 65.000,00 euro inclusief btw.

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn:
-

In zitting van 27 december 2016 werd de opdracht voor het strooien van dooizout en
het ruimen van sneeuw in de periode januari, februari, maart, april en mei 2017 en de
periode oktober, november en december 2017 met toepassing van de

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund aan De Reycke Johan,
Stoofstraat 7 te 9790 Wortegem-Petegem.
GEHEIME ZITTING
8. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke samenwerking. Nieuwe overlegstructuur.
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. Aanduiding vertegenwoordigers Regioraad.
Schepen Veerle Nachtegaele en Burgemeester Luc Vander Meeren worden respectievelijk.
aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente
Wortegem-Petegem in de Regioraad.

