Gemeentebestuur Wortegem-Petegem
Beknopte opgave besluiten
Kennisgeving publiek
De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 22 februari 2018 volgende beslissingen
genomen:
1. Notulen vorige zitting.
De notulen van de zitting van 25 januari 2018 worden éénparig goedgekeurd.
2. Sport. Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen op 31 maart 2018. Afsluiten convenant
met de organisator en oprichting van een interlokale vereniging.
Voor de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen op 31 maart 2018 wordt een
convenant afgesloten met de organisator en wordt er een interlokale verenging opgericht.
De gemeenteraad gaat éénparig akkoord.
3. Algemeen bestuur. Veiligheid. Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 8 februari
2018 inzake het inrichten van éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire
activiteiten en veiligheidszones georganiseerd in het kader van de Ronde van Vlaanderen.
Het besluit van de burgemeester van 8 februari 2018, waarbij een tijdelijke
politieverordening ingevoerd werd n.a.v. het inrichten en organiseren van eenmalige of
bijkomende commerciële activiteiten en veiligheidszones in het kader van de Ronde van
Vlaanderen op 1 april 2018, wordt éénparig bekrachtigd.
4. Financiën. Werken Oudenaardseweg. Verrekening 2. Overschrijding verbinteniskrediet.
Goedkeuring.
De verrekening nr. 2 van de opdracht “Uitvoeren van verbeteringswerken en aanleg van
fietspaden langs een deel van de Oudenaardseweg, vanaf de Fabriekstraat tot de grens
met Oudenaarde” voor een totaal bedrag van 46.779,02 euro exclusief btw of 56.602,61
euro inclusief 21 % btw wordt met algemeenheid van stemmen goedgekeurd.
5. Politieverordening op verkiezingspropaganda voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Goedkeuring.
De politieverordening op verkiezingspropaganda voor de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 wordt met algemeenheid van stemmen
goedgekeurd.
6. Algemeen bestuur. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten 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 het college van 23 januari 2018 werd goedkeuring verleend aan de
uitvoering van aanvullende werken inzake de opdracht “Onderhouds- en herstellingswerken aan diverse wegen in 2017” voor het totaal bedrag in meer van 33.537,50 euro
exclusief btw of 40580,38 euro inclusief 21 % btw, oorspronkelijk gegund in zitting van
20 juni 2017 aan 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.

