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De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 23 februari 2017 volgende beslissingen genomen: 

1. Notulen vorige zitting. 

De notulen van de zitting van 26 januari 2017 worden éénparig goedgekeurd.  

2. Algemeen bestuur. Veiligheid. Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 24 januari 
2017 inzake het inrichten van alle eenmalige of bijkomende commerciële of publicitaire 
activiteiten en veiligheidszones georganiseerd in het kader van de Ronde van Vlaanderen. 

Het besluit van de burgemeester van 24 januari 2017 inzake het inrichten van alle eenmalige 
of bijkomende commerciële of publicitaire activiteiten en veiligheidszones georganiseerd in het 
kader van de Ronde van Vlaanderen.2017 wordt door de raad éénparig bekrachtigd.  

3. Algemeen bestuur. Informatieveiligheid. Beheersovereenkomst samenwerking gemeente-
OCMW betreffende informatieveiligheid. 

De beheersovereenkomst samenwerking gemeente – OCMW betreffende informatieveiligheid 
wordt éénparig goedgekeurd.  

4. Grondbeleid. Wonen en leefomgeving. Niet-realisatie van de rooilijn ter hoogte van de Sint-
Martinusstraat 9. 

Voor het verbouwen van de woning Sint-Martinusstraat werd een stedenbouwkundige 
vergunning ingediend. Deze woning is getroffen door een niet-gerealiseerde rooilijn. De 
vergunning kan enkel verleend worden als de gemeenteraad oordeelt dat de rooilijn niet 
binnen de 5 jaar na afgifte stedenbouwkundige vergunning zal gerealiseerd worden. De raad 
gaat éénparig akkoord.  

5. Algemeen bestuur. Opdracht voor werken, leveringen en diensten van dagelijks bestuur.   

1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: 

- In zitting van 31 januari 2017 werd goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van 
de offertes voor de opdracht “Leveren een tijdsregistratiesysteem voor de administratieve 
diensten van gemeente en OCMW”, opgesteld door de dienst secretariaat. De opdracht 
wordt gegund met toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Bodet nv, Pasteurlaan 19 te 1300 
Waver, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 5.589,00 euro exclusief btw of 
6.762,69 euro inclusief 21% btw voor het installeren van het systeem, het gebruiksklaar 
maken, de opleiding en de support tijdens het eerste jaar en 406,00 euro, exclusief btw of 
491,26 euro inclusief btw per jaar vanaf 2018 voor het omniumcontract. 

Er werden 3 firma’s aangeschreven die allen een offerte indienden en hun product en 
offerte ter plaatse kwamen toelichten.  

- In zitting van 31 januari 2017 werd goedkeuring verleend aan aan het verslag van nazicht 
van de offertes van 21 december 2016 voor de opdracht “Begeleiding verkoopdossier 
eigendom Petegemplein 5 te 9790 Wortegem-Petegem”, opgesteld door de dienst 
secretariaat. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking aan de enige bieder, zijnde NDN bvba, Sint-Gerolflaan 50 te 9880 
Aalter, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 2.875,00 euro exclusief btw of 
3.478,75 euro inclusief 21% btw, rekening houdend met de ontvangst van 6 biedingen. Er 
werden 3 firma’s aangeschreven om een offerte in te dienen. 

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 

- In toepassing van de bepalingen van punt II.4 van het bijzonder bestek nr. 1.811.111.3.ic 
(zijnde de mogelijkheid om de opdracht gegund bij collegebesluit van 14 april 2015 te 



verlengen voor de jaren 2016 en 2017) werd de firma Delgro bvba, Stooktstraat 175, 9600 
Ronse, in zitting van 17 januari 2017 door het college aangewezen voor het maaien van 
de bermen, grachten en taluds langs de wegen in 2017, met inbegrip van de opslag en de 
verwerking van het maaisel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 48.469,17 
euro exclusief btw of 58.647,70 euro inclusief 21% btw, herzieningen niet inbegrepen. 

- In zitting van 17 januari 2017 werd de opdracht voor het groenonderhoud van de 
gemeentelijke plantsoenen, gazons, aangrenzende wegen en pleinen en het 
groenonderhoud in het gemeentelijk domein de Ghellinck, de bibliotheek en de 
gemeenteschool voor het jaar 2017 met toepassing van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking gegund aan de vzw Grijkoort tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 57.575,00 euro exclusief btw of 69.665,75 euro inclusief 21% btw. 
Een deel van het groenonderhoud in het gemeentelijk domein de Ghellinck, met name de 
onkruidbestrijding op de verhardingen, het vrijstellen van het Elzenbosje en het algemeen 
onderhoud, respectievelijk punten 2.1., 2.3. en 2.4. van de offerte van de vzw Grijkoort, 
wordt niet toegewezen en zal uitgevoerd worden in eigen beheer, waarbij akkoord gegaan 
wordt om alle nodige materiaal aan te kopen om deze werken in eigen beheer te kunnen 
uitvoeren. 

- In zitting van 17 januari 2017 werd de opdracht voor het opvangen van tijdelijke 
afwezigheden op de technische dienst van de gemeente door beroep te doen op de 
diensten van een interimkantoor met toepassing van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking gegund aan T-Interim te Oudenaarde. Er werden vier 
interimkantoren aangeschreven waarvan er drie een offerte indienden. Er werd gegund 
aan de meest voordelige bieder. 

- In zitting van 24 januari 2017 besliste het college om als geschenk bij de ontvangst van 
inwoners naar aanleiding van een gouden bruiloft een rechthoekige klok in glas met 
lasergravure van het wapenschild van de gemeente en in een individuele geschenkdoos 
aan te bieden. Deze opdracht werd gegund aan firma Business Gifts, Pareelstraat 4, 9790 
Wortegem-Petegem, tegen de voorwaarden zoals bepaald in de offerte van 3 januari 
2017. 

 


