Gemeentebestuur Wortegem-Petegemr
Beknopte opgave besluiten
Kennisgeving publiek
De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 28 september 2017 volgende beslissingen
genomen:
1. Notulen zitting 29 juni 2017.
De notulen van de zitting van 29 juni 2017 worden éénparig goedgekeurd.
2. Algemeen bestuur. Beleids- en beheerscyclus. Tussentijds rapport 2017.
Door de financieel beheerder wordt kennis gegeven van het tussentijds financieel rapport. Dit
rapport heeft betrekking op de periode van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017.
3. Algemeen bestuur. OCMW. Jaarrekening 2016. Kennisname.
Door de voorzitter van het O.C.M.W. wordt aan de gemeenteraad toelichting gegeven over het
resultaat van de jaarrekening 2016 van het O.C.M.W.
4. Algemeen bestuur. Kerkenbeleidsplan. Goedkeuring.
Het kerkenbeleidsplan Wortegem-Petegem wordt met 12 stemmen vóór (10 Open VLD en 2
CD&V) bij 4 onthoudingen (N-VA) goedgekeurd.
5. Algemeen bestuur. Veiligheid. Bekrachtiging politieverordening van 5 september 2017
m.b.t. het BK mennen, air show en familieweekend op 16 en 17 september 2017.
Het collegebesluit van 5 september 2017 m.b.t. het BK mennen, airshow en familiefeest dat
zou doorgaan op 16 en 17 september 2017 wordt met 12 stemmen vóór (10 Open VLD en 2
CD&V) bij 4 onthoudingen (N-VA) bekrachtigd. Op 6 september 2017 werd door de
organisator beslist de airshow af te gelasten.
6. Grondbeleid. Wegenis- en rioleringswerken naar aanleiding van de collector Ooike.
Grondinnemingen, vestigen erfdienstbaarheden en afstanden van pacht. Ontwerpakten.
Goedkeuring.
1. Grondinneming nr. 100 – Deinzestraat
Overeenkomstig artikel 27 van het gemeentedecreet verlaat schepen Maarten Van Tieghem de
vergadering gedurende de behandeling van dit agendapunt.

De ontwerpakte voor de grondinneming nr. 100 wordt met 13 stemmen vóór (9 Open VLD
en 4 N-VA) bij 2 onthoudingen (CD&V) goedgekeurd.
2. Grondinneming nr. 101 – Deinzestraat
De ontwerpakte voor de grondinneming nr. 101 wordt met algemeenheid van stemmen
goedgekeurd.
3. Grondinnemingen nrs. 102 en 103 – Heuzelstraat
De ontwerpakte voor de grondinnemingen nr. 102 en 103 wordt met algemeenheid van
stemmen goedgekeurd.
4. Grondinneming nr. 104 – Heuzelstraat
De ontwerpakte voor de grondinneming nr. 104 wordt met algemeenheid van stemmen
goedgekeurd.
7. Grondbeleid. Straatnamen. Naamgeving aan de weg gelegen op de te ontwikkelen site door
de SHM Vlaamse Ardennen ter hoogte van de Lindestraat en de Sint-Martinusstraat.
Definitieve beslissing. Goedkeuring.
Met algemeenheid van stemmen wordt de nieuwe weg gelegen op de door de SHM Vlaamse
Ardennen te ontwikkelen site ter hoogte van de Lindestraat en de Sint-Martinusstraat
‘Ridobel’ genoemd.

8. Grondbeleid. Buurtwegen. Wijziging buurtweg nr. 20 Boeregemstraat in deelgemeente
Wortegem en vaststellen rooilijn. Definitieve beslissing. Goedkeuring.
De wijziging van de buurtweg nr. 20 en het bijhorend ontwerp van rooilijnplan worden
éénparig goedgekeurd.
9. Grondbeleid. Gemeente-eigendom Petegemplein
lastvoorwaarden. Verkoopdossier. Goedkeuring.
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Het verkoopdossier “Verkoopdossier Petegemplein nr 5: Verkoop van de ondergrond onder
lastvoorwaarden” wordt met 10 stemmen vóór (Open VLD) bij 6 stemmen tegen (4 N-VA en 2
CD&V) goedgekeurd.
10. Onderwijs. Aansluiting bij een regionaal ondersteuningsnetwerk in het basisonderwijs
vanaf schooljaar 2017-2018. Bekrachtiging collegebesluit.
Het bij hoogdringendheid genomen collegebesluit van 20 juni 2017 om aan te sluiten bij het
ondersteuningsnetwerk SYM-team Oudenaarde wordt met algemeenheid van stemmen
bekrachtigd.
11. Algemeen bestuur. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten van dagelijks bestuur.
Kennisgeving.
In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 krijgt de gemeenteraad
kennis van navolgende besluiten met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks
bestuur:
1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn:
-

/.

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn:
-

In zitting van 20 juni 2017 werd goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de
offertes van 6 juni 2017, opgesteld door de dienst secretariaat, betreffende de opdracht
“Onderhouds- en herstellingswerken aan diverse wegen in 2017”. Deze opdracht werd in
dezelfde zitting toegewezen via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Audoorn nv, Gentsesteenweg 28 te
9750 Zingem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 67.075,00 euro exclusief
btw of 81.160,75 euro inclusief 21% btw. Er werden voor deze opdracht 4 firma’s
aangeschreven waarvan er 2 een offerte indienden.

-

In zitting van 27 juni 2017 werd beslist een mobiele defibrillator aan te kopen voor de
uitleendienst type ‘Powerheart G5 AED – Automatisch’ bij AED Partner voor een totaal
bedrag van 2.190,50 euro inclusief btw. Er werden voor deze opdracht 3 firma’s
aangeschreven die allen een offerte indienden.

-

In zitting van 27 juni 2017 werd goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de
offertes betreffende de opdracht “aankopen van schoolmaterialen ten behoeve van de
scholen van de scholengemeenschap gemeenschappelijk basisonderwijs Schelde-Leie
voor het schooljaar 2017-2018”, waarbij gemeente Zingem werd aangeduid voor het
voeren van de overheidsopdracht. Deze opdracht werd in dezelfde zitting toegewezen via
een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de economisch meest
voordelige bieder, zijnde BVBA Schoolcompany, Ter Mote 5 te 9850 Nevele. Het aandeel
van de gemeente Wortegem-Petegem wordt geraamd op 5.364,04 euro inclusief btw. Er
werden voor deze opdracht 5 firma’s aangeschreven waarvan er 4 een offerte indienden.

-

In zitting van 8 augustus 2017 werd goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van
de offertes, betreffende de opdracht “Aankoop boeken voor de plaatselijke openbare
bibliotheek”. Deze opdracht werd in dezelfde zitting gegund via een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de economisch meest voordelige
bieder, zijnde Boekhandel Beatrijs, Hoogstraat 37 te 9700 Oudenaarde, tegen een korting
van 20% op de officiële prijzen. Er werden voor deze opdracht 3 firma’s aangeschreven
die allen een offerte indienden.

12. Grondbeleid. Belastingen op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark –
DIFTAR. Herziening gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2017 zijnde agendapunt 6b).
(Toegevoegd punt aan de agenda door Pascal Van Merhaeghe, CD&V-fractie).
De gemeenteraad beslist met algemeenheid van stemmen om het tarief bepaald in punt 6b
“Grondbeleid. Belastingen op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark –
DIFTAR.”, behandeld in de gemeenteraad van 29 juni 2017, voor zelfstandigen en KMO’s te
verlagen van 0,12 euro/kg naar 0,08 euro/kg zodat eenzelfde tarief wordt gehanteerd voor alle
categorieën, dit gekoppeld aan een proefperiode.

