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De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 29 mei 2017 volgende beslissingen genomen: 

1. Notulen zitting 13 april 2017 en 27 april 2017. 

De notulen van de zitting van 13 april 2017 worden éénparig goedgekeurd.  

De raad is éénparig akkoord met de schrapping in punt 2 van de notulen van 27 april 2017 
van mevrouw Van Hoe Godelieve aangezien zij niet meer voorkomt in de verkoopakte als 
begunstigde koper.   
De aangepaste notulen worden éénparig goedgekeurd.  

2. Algemeen bestuur. Gemeentefinanciën. Jaarrekening 2016. Goedkeuring. 

De financieel beheerder heeft de jaarrekening 2016 voorgesteld. Goedkeuring wordt verleend 
met 8 stemmen vóór (Open VLD) bij 5 tegen (N-VA) en 2 onthoudingen (CD&V). De 
jaarrekening vertoont volgend resultaat : 
Financiële toestand : 
Resultaat op kasbasis : 3.289.763,96 euro. 
Autofinancieringsmarge : 621.365,48 euro. 
De balans : 
Balanstotaal : 38.216.206,72 euro. 
Staat van opbrengsten en kosten : 
Overschot/tekort van het boekjaar :  208.528,01 euro. 

3. Vrije Tijd. Sport. Interlokale vereniging ‘BSD Vlaamse Ardennen’. Jaarrekening 2016 en 
budget 2017. Goedkeuring. 

De gemeente maakt deel uit van de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse 
Ardennen. Conform de statuten worden de jaarrekening en de begroting voorgelegd aan 
iedere gemeenteraad van het samenwerkingsverband. Eénparig wordt de jaarrekening 2016 
goedgekeurd en kennis wordt genomen van het budget 2017.  

4. Vrije Tijd. Sport. Sporthal De Ruffel. Aanpassing reglement van inwendige orde. 
Goedkeuring. 

De raad keurt éénparig de aanpassingen van het reglement van inwendige orde van de 
Sporthal De Ruffel goed. 

5. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen. 

a. SOLVA. Algemene vergadering 19 juni 2017. Goedkeuring agenda en statutenwijziging. 

Met 10 stemmen vóór (8 Open VLD en 2 CD&V) bij 5 stemmen tegen (N-VA) wordt de agenda 
en de statutenwijziging goedgekeurd voor de algemene vergadering van Solva op 19 juni 
2017.  

b. IMWV. Algemene vergadering 21 juni 2017. Goedkeuring agenda. 

Eénparig wordt de agenda goedgekeurd voor de algemene vergadering van IMWV op 21 juni 
2017. 

c. Gaselwest. Goedkeuren agendapunten, statutenwijziging en vaststellen van het 
mandaat voor de algemene vergadering van 23 juni 2017. Goedkeuring van 
statutenwijziging. 

Eénparig wordt de agenda, de statutenwijziging en vaststellen van het mandaat goedgekeurd 
voor de algemene vergadering van Gaselwest op 23 juni 2017.  

d. FIGGA. Algemene vergadering 23 juni 2017. Goedkeuring agenda. 



Eénparig wordt de agenda goedgekeurd voor de algemene vergadering van Figga op 23 juni 
2017.  

e. IVLA. Algemene vergadering 29 juni 2017. Goedkeuring agenda. 

Eénparig wordt de agenda goedgekeurd voor de algemene vergadering van I.VL.A. op 29 juni 
2017.  

f. TMVW IC. Algemene vergadering 30 juni 2017. Goedkeuring agenda. 

Eénparig wordt de agenda goedgekeurd voor de algemene vergadering van TMVW IC op 30 
juni 2017.  

g. Buitengewone algemene vergadering 30 juni 2017. Oprichting TMVS. Goedkeuring 
  agenda en statutenwijziging. 

Met 8 stemmen vóór ( Open VLD) bij 7 stemmen tegen (5 N-VA en 2 CD&V) wordt de agenda 
en de statutenwijziging goedgekeurd voor de algemene vergadering van TMVS op 30 juni 
2017.  

h. PISAD. Kennisname resultaten van de studieopdracht van het overlegorgaan en 
voorstel van toekomstige pistes voor de continuering van de werking van PISAD. 

De raad neemt kennis van het voorstel van motiveringsnota, bestuursplan, ondernemingsplan 
en ontwerpstatuten van het overlegorgaan van PISAD.  

6. 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:  

- In zitting van 10 april 2017 werd er, via een onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking, overgegaan tot het afsluiten van vier abonnementen voor de reservering 
van gebouwen, lokalen en voertuigen via de online reservatiemodule Supersaas, aan de 
meest voordelige aanbieder, zijnde Supersaas B.V., Keizersgracht 639 te NL-1017DT 
Amsterdam, mits volgende maandelijkse abonnementskosten:  

- reservaties lokalen – pakket D: 24,00 euro excl. btw of 29,04 euro incl. btw  
- reservaties sporthal – pakket D: 24,00 euro excl. btw of 29,04 euro incl. btw 
- reservaties vergaderingen (intern) – pakket B: 12,00 euro excl. btw of 14,52 euro 

incl. btw 
- reservaties voertuigen (intern) – pakket A: 6,00 euro excl. btw of 7,26 euro incl. btw. 

De totale uitgave op jaarbasis bedraagt 792,00 euro excl. btw of 958,32 euro incl. btw. De 
raming bedroeg 1.000,00 euro incl. btw op jaarbasis. 

- In zitting van 2 mei 2017 werd de opdracht voor het plaatsen van een douche met 
douchetube 120/80 met 2 glazen wanden en 2 beklede muren in de woningen Rozenhof 
122 en 124 bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund aan 
de economisch meest voordelige bieder, zijnde Verwarming-Sanitair Tsjoen Filip, Arend 
De Keyserstraat 4 te 9700 Oudenaarde, tegen het nagerekende en verbeterde 
inschrijvingsbedrag van 6.670,44 euro exclusief btw of 7.070,67 euro inclusief btw.  

- In zitting van 2 mei 2017 werd de opdracht voor het leveren van materialen voor het 
plaatsen van een brandwerend systeemplafond in het lokaal van de KLJ Wortegem, 
eigendom van de gemeente en gelegen Waregemseweg 103 te 9790 Wortegem-Petegem 
bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund aan de meest 
voordelige bieder, zijnde Isorex bvba, Stationsstraat 190 te 9890 Gavere, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 4.813,48 euro exclusief btw of 5.824,31 euro 
inclusief btw. De werken zelf zullen door de eigen technische dienst uitgevoerd worden. 



2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 

- In zitting van 25 april 2017 werd de opdracht voor de aankoop van volgend ICT-materiaal 
voor de gemeentelijke basisschool gegund aan de meest voordelige bieder, zijnde 
Coolblue nv, Boomse-steenweg 560 te 2610 Antwerpen, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 6.095,00 euro exclusief btw of 7.374,95 euro inclusief btw: 

 -  8 koptelefoons voor de kleuterklassen; 
 -  2 TFT-schermen ter vervanging; 
 -  1 externe harde schijf voor foto- en video-opslag; 
 -  1 laptop ter vervanging; 
 -  8 PC’s ter vervanging; 
 -  4 TFT-schermen voor de ICT-klas; 
 -  4 PC’s ter vervanging van de klasPC’s aan het digitaal bord; 
 -  2 laptops voor de zorgklas.  

- In zitting van 2 mei 2017 werd goedkeuring verleend aan de technische beschrijving met 
nr. 2.073.545.HD en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen van een airco-
warmtepomp in de conciërgewoning van de gemeentelijke sporthal 'De Ruffel'”.  De 
opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
aan Koeltechniek Hans Van Merhaeghe bvba, Clemmenstraat 7 te 9790 Wortegem-
Petegem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 3.880,00 euro exclusief btw of 
4.694,80 euro inclusief btw. 

GEHEIME ZITTING 

7. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen. 

a. Deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS. Aanstelling 
 vertegenwoordiger en voordracht bestuurder. 

Met 8 stemmen vóór (Open VLD) bij 7 stemmen tegen (5 N-VA en 2 CD&V) worden 
voorgedragen:  
- Luc Vander Meeren, burgemeester, als lid van de raad van bestuur van TMVS; 
- Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, als lid van het regionaal adviescomité voor services 

van TMVS; 
- Koen Desloovere, raadslid, en Nancy Geeraerts, raadslid, als vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger in de oprichtingsvergadering van TMVS van 30 juni 
2017. 

b. Buitengewone algemene vergadering. Oprichting TMVS. Hernieuwen mandaten. 

Met 8 stemmen vóór (Open VLD) bij 7 stemmen tegen (5 N-VA en 2 CD&V) worden 
voorgedragen:  
- Luc Vander Meeren, burgemeester, als lid van de raad van bestuur TMVW; 
- Carlos Aelvoet, voorzitter raad, als lid van het regionale adviescomité voor domeindiensten 

TMVW;  
- Maarten Van Tieghem, schepen, en Willy Dhondt, schepen, als vertegenwoordiger en 

plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van TMVW; 
- Luc Vander Meeren, burgemeester, als lid van de raad van bestuur van TMVS; 
- Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, als lid van het regionale adviescomité voor de services 

van TMVS;  
- Koen Desloovere, raadslid, en Nancy Geeraerts (in vervanging van Kristel Dedeken), 

raadslid, in de algemene vergaderingen van TMVS.  


