Gemeentebestuur Wortegem-Petegemr
Beknopte opgave besluiten
Kennisgeving publiek
De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 26 oktober 2017 volgende beslissingen genomen:
1. Notulen zitting 28 september 2017.
De notulen van de zitting van 28 september 2017 worden éénparig goedgekeurd.
2. Grondbeleid. Gemeente-eigendommen.
Goedkeuring ontwerpakte.

Overname

infrastructuur

RUP

Wortegem.

De ontwerpakte, waarbij de verkoopprijs van de percelen vastgesteld wordt op 1.606.222,76
euro, zijnde de waarde van de gronden RUP Wortegem verhoogd met alle voor de
infrastructuur gemaakte kosten, wordt met 10 stemmen vóór (Open VLD) bij 2 onthoudingen
(CD&V) en 5 stemmen tegen (N-VA) goedgekeurd.
3. Grondbeleid. Ruimtelijke ordening en stedenbouw. Woonbeleid. Leegstandsregister.
Gemeentelijk reglement op de leegstand van gebouwen en woningen. Herziening.
Goedkeuring.
Het gemeentelijk reglement op de leegstand van gebouwen en woningen wordt éénparig
goedgekeurd.
4. Algemeen bestuur. Erediensten. Kerkbesturen.
a. Budgetwijzigingen 2017. Aktename.
De raad neemt akte van de budgetwijziging 2017 van de kerkbesturen.
b. Budget 2018. Aktename.
De raad neemt akte van het budget 2018 van de kerkbesturen O.-L.-Vrouw Wortegem, SintAmandus Ooike, Sint-Martinus Petegem, Sint-Maurus Elsegem en Sint-Pietersstoel Moregem.
De bedragen van de exploitatietoelage 2018 zijn de volgende:
Budget 2018
O.-L.-Vrouw Wortegem

Meerjarenplan

Resultaat

0,00

20.807,56

Lager

2.594,83

19.167,87

Lager

Sint-Martinus Petegem

12.266,90

28.538,32

Lager

Sint-Maurus Elsegem

10.017,71

10.212,70

Lager

Sint-Pietersstoel Moregem

14.444,52

26.497,00

Lager

Sint-Amandus Ooike

De investeringstoelagen 2018 vallen binnen de voorzieningen van het MJP (meerjarenplan), behalve
voor de kerkbesturen Sint-Maurus Elsegem en Sint-Pietersstoel Moregem, waar de
investeringstoelage 2018 het resultaat is van een doorschuiving.
Budget 2018

Meerjarenplan

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

Sint-Martinus Petegem

100.000,00

100.000,00

Sint-Maurus Elsegem

373.207,39

0,00

O.-L.-Vrouw Wortegem
Sint-Amandus Ooike

Investering
werken dakvoorzieningen
-uitvoeren van grote herstellingswerken aan de kerk
buitenrestauratie kerkgebouw
(doorschuiving)

Sint-Pietersstoel Moregem

58.089,88

0,00

binnenschilderwerken kerk
(doorschuiving)

5. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen TMVS. Deelname aan de oprichting van
de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking. Goedkeuring.
De raad keurt met 10 stemmen vóór (Open VLD) bij 7 onthoudingen (N-VA en CD&V) het
voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS goed en tekent in op de Aaandelen.
6. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen.
a. Solva. Algemene vergadering van 11 december 2017. Goedkeuren van agendapunten.
De agenda voor de algemene vergadering van 11 december 2017 van Solva wordt met 12
stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 5 stemmen tegen (N-VA) goedgekeurd.
b. Figga. Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2017. Goedkeuren van
agendapunten.
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2017 van Figga
wordt éénparig goedgekeurd.
c. Gaselwest. Buitengewone vergadering van 18 december 2017. Goedkeuren van
agendapunten, voorstel tot herstructurering van de Vlaamse Financieringsvereniging
met inkanteling van Figga in Gaselwest, statutenwijziging en vaststellen van het
mandaat voor de algemene vergadering.
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2017 van
Gaselwest, het voorstel tot herstructurering van de Vlaamse Financieringsvereniging met
inkanteling van Figga in Gaselwest, de statutenwijziging en het vaststellen van het mandaat
voor de algemene vergadering worden éénparig goedgekeurd.
d. TMVW IC. Buitengewone algemene vergadering van 22 december 2017. Goedkeuring
agendapunten en statutenwijziging.
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2017 van TMVW
IC en de voorgestelde statutenwijziging wordt éénparig goedgekeurd.
7. 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 26 september 2017 werd goedkeuring verleend aan de technische
beschrijving van de opdracht “Leveren en plaatsen van zonnewerende screens in de
gemeentelijke basisschool De Kouter”. Deze opdracht werd gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking aan de meest
voordelige bieder, zijnde Helioscreen, Dijkstraat 26 te 9160 Lokeren, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 7.882,35 euro exclusief btw of 9.537,64 euro
inclusief btw. Er werden voor deze opdracht 4 firma’s aangeschreven waarvan er 3 een
offerte indienden.

7 bis.

Grondbeleid. Gemeente-eigendom Petegemplein 5. Uitstel van beslissing tot de volgende
legislatuur. Goedkeuring.
Het voorstel van de N-VA-fractie om de verkoop van de site Petegemplein 5 uit te stellen tot de
volgende legislatuur wordt met 7 stemmen vóór (N-VA en CD&V) bij 10 stemmen tegen (Open
VLD) verworpen.

GEHEIME ZITTING
8. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen. Figga. Buitengewone algemene
vergadering van 18 december 2017. Aanduiding vertegenwoordiger.
De heer Maarten Van Tieghem, schepen, wordt aangesteld als effectief vertegenwoordiger
voor de buitengewone algemene vergadering van Figga op 18 december 2017 en de heer
Carlos Aelvoet, voorzitter gemeenteraad, als plaatsvervanger.

