
Gemeentebestuur Wortegem-Petegem 
 

Beknopte opgave besluiten 
Kennisgeving publiek 

 

De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 21 december 2017 volgende beslissingen 
genomen: 

1. Notulen vorige zitting. 

De notulen van de zitting van 30 november  2017 worden éénparig goedgekeurd.  

2. Algemeen bestuur. Politiediensten. Vaststelling en toekenning gemeentelijke dotaties 2018 
aan de Politiezone Vlaamse Ardennen. 

Met algemeenheid van stemmen wordt de dotatie 2018 aan de Politiezone Vlaamse Ardennen 
vastgesteld.   
Voor de gewone dienst bedraagt de dotatie 413.457,60 euro en 45.727,50 voor de buiten-
gewone dienst.  

3. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen. Interlokale vereniging Erfgoed 
Vlaamse Ardennen. Budget 2018. Kennisgeving. 

Het budget 2018 van de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen wordt ter 
kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.   

4. Algemene financiering. Gemeentefinanciën. Gemeentebelastingen. Vaststelling voor het 
aanslagjaar 2018. 

a) Belasting op de afgifte van administratieve stukken. 

Het belastingsreglement op de afgifte van administratieve stukken voor het aanslagjaar 2018 
wordt met algemeenheid van stemmen goedgekeurd.  

- elektronische I.K. Belgen en verblijfsdocumenten vreemdelingen: 18,00 euro 
- elektronische I.K voor Belgische kinderen jonger 12 jaar: 6,40 euro 
 elektronische kaarten en verblijfsdocumenten met biometrische  
 kenmerken voor vreemdelingen: 21,00 euro 
- identiteitsbewijzen voor kinderen van minder dan 12 jaar zonder foto:  

  gratis 1
e
 exemplaar en 1,00 euro volgende 

- identiteitsbewijzen voor vreemde kinderen onder de 12 jaar met foto: 2,00 euro 
- nieuw Europees rijbewijs of duplicaat bankkaartmodel: 25,00 euro 
- nieuw Europees voorlopig rijbewijs of duplicaat bankkaartmodel: 25,00 euro 
- internationaal rijbewijs (boekje): 21,00 euro 
- paspoorten:  5,00 euro 
- trouwboekjes:  7,50 euro 

De gemeentebelasting wordt met 0,30 euro verlaagd voor de afgifte van elektronische 
identiteitskaarten voor Belgen en elektronische kaarten en verblijfsdocumenten uitgereikt aan 
vreemde onderdanen en met 0,80 euro verlaagd voor biometrische kaarten en verblijfstitels 
uitgereikt aan vreemde onderdanen van derde landen, omdat de door de federale overheid 
gevraagde kostprijs voor bedoelde documenten stijgt met respectievelijk 0,30

 
en 0,80 euro.  

De door de federale overheid gevraagde kostprijs voor de afgifte van elektronische 
identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar, waarop geen bijkomende 
gemeentebelasting wordt gevestigd, stijgt met 0,10 euro.   

 

b) DIFTAR. Belasting op het ophalen en verwijderen van restafval via huis-aan-huis- 
inzameling, op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen 
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark en op de huis-
aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen en van snoeihout. 

- Verwijderen van het restafval via de huis-aan-huisinzameling: per aanbieding van de 
 container:    40 liter container 0,15 euro 
   120 liter container 0,30 euro 
    240 liter container 0,60 euro 
  1100 liter container 2,93 euro 



 per kilogram aangeboden afval:  0,25 euro 
 De minimumbelasting per aansluitpunt bedraagt 7,08 euro per 6 maanden.  
 
- De inzameling, de recyclage en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en 
 vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark: 

-  personen ingeschreven in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister:  
 0,08 euro/kg voor aanvoer van betalende fracties op het containerpark 
- voor houders van een toegangsbadge:  

 verenigingen, bouwers en verbouwers, scholen, eigenaars en/of gebruikers van 2de 
verblijven:   
 0,08 euro/kg voor aanvoer van betalende fracties op het containerpark 

 zelfstandigen en KMO’s:  
 0,08 euro/kg voor aanvoer van betalende fracties op het containerpark 

- De huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen en snoeihout: 
- 30,00 euro per afroep van grof vuil en/of oude metalen -  per afroep kan maximum 3 
 m³ aangeboden worden; 
- 15,00 euro per afroep voor de ophaling van snoeihout - per afroep kan maximum 3 m³ 
 aangeboden worden. 

Goedgekeurd met 12 stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 5 stemmen tegen (N-VA). 

5. Algemene financiering. Gemeentefinanciën. Gemeentebelastingen. Vaststelling voor de 
aanslagjaren 2018 en 2019. 

a) Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. 

Onroerende voorheffing (2018 en 2019): 882 opcentiemen 
Goedgekeurd met 12 stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 5 stemmen tegen (N-VA). 

b)  Retributiereglement op het afleveren van het formulier ‘Stedenbouwkundig uittreksel – 
 inlichtingen – vast-goedinformatie’, een uittreksel uit het plannenregister en een 
 uittreksel uit het vergunningenregister en gemeentebelasting op de aanvragen tot het 
 bekomen van een omgevingsvergunning. 

Retributie op het afleveren van het formulier ‘Stedenbouwkundige uittreksel – inlichtingen – 
vastgoedinformatie’, een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het 
vergunningenregister (2018 en 2019):   
- 75,00 euro per dossier voor het afleveren van het formulier ‘Stedenbouwkundig uittreksel 
 – inlichtingen – vastgoedinformatie 
- 25,00 euro per uittreksel uit het plannenregister  
- 25,00 euro per uittreksel uit het vergunningenregister  
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.  

Gemeentebelasting op de beslissing inzake de aanvraag tot het bekomen van een 
omgevingsvergunning:   
- voor gewone aanvraag  100,00 euro  
- voor een vereenvoudigde aanvraag  75,00 euro  
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.  

6. Algemene financiering. Project buurtbouwers. Goedkeuring reglement. 

Het reglement projectronde “buurtbouwers” wordt goedgekeurd met 10 stemmen vóór (Open 
VLD) bij 7 onthoudingen (NV-A en CD&V).  

7. Algemeen bestuur. O.C.M.W. Beleids- en beheerscyclus. 

a) Meerjarenplan 2014-2020. Aanpassing 4. Kennisgeving. 

Door de voorzitter van het O.C.M.W. wordt kennis gegeven van de aanpassing meerjarenplan 
4 2014-2020 van het O.C.M.W.  

b) Budget 2017. Budgetwijziging 1 2017. Kennisgeving. 

Door de voorzitter van het O.C.M.W. wordt kennis gegeven van de budgetwijziging 1 aan het 
budget 2017 die valt binnen de voorzieningen van het meerjarenplan 4 2014-2020.  



c) Budget 2018. Kennisgeving. 

Aansluitend wordt het budget 2018 eveneens toegelicht door de voorzitter. De raad neemt er 
kennis van aangezien het budget valt binnen de voorzieningen van het meerjarenplan 4 2014-
2020.  

8. Algemeen bestuur. Gemeentefinanciën. Beleids- en beheerscyclus. 

a) Meerjarenplan 2014-2020. Aanpassing 5. Vaststelling. 

De aanpassing 5 aan het meerjarenplan 2014-2020 wordt goedgekeurd met 10 stemmen vóór 
(Open VLD) bij 5 stemmen tegen (N-VA) en bij 2 onthoudingen (CD&V). 

b) Budget 2017. Budgetwijziging 2 2017. Vaststelling. 

De budgetwijziging 2 2017 wordt goedgekeurd met 10 stemmen vóór (Open VLD) bij 5 
stemmen tegen (N-VA) en bij 2 onthoudingen (CD&V). 

c) Budget 2018. Vaststelling. 

Het budget 2018 wordt goedgekeurd met 10 stemmen vóór (Open VLD) bij 5 stemmen tegen 
(N-VA) en bij 2 onthoudingen (CD&V). 

9. Algemeen bestuur. Gemeente-eigendommen. Gebruiksreglementen infrastructuur. 
Goedkeuring aanpassing. 

De aanpassing aan de gebruiksreglementen infrastructuur wordt goedgekeurd met 10 
stemmen vóór (Open VLD) bij 7 onthoudingen (N-VA en CD&V).   

10. Algemeen bestuur. Veiligheid. Politieverordening Ronde van Vlaanderen 1 april 2018. 

Met algemeenheid van stemmen wordt de politieverordening voor de Ronde van Vlaanderen 
op 1 april 2018 goedgekeurd.  

11. Burger en Welzijn. Deelname aan de oproep tot vorming van eerstelijnszones. Vorming 
Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen West. Goedkeuring. 

De raad keurt de vorming van een eerstelijnszone in kader van het project integrale zorg en 
regionale afbakening éénparig goed, zijnde de eerstelijnszone Vlaamse Ardennen West 
(Horebeke, Gavere, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-
Petegem, Zingem en Zwalm).  

12. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging. PISAD. Uitkanteling van het Provinciaal 
Intern Verzelfstandigd Agentschap PISAD naar de vzw Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen (CGG ZOV) en goedkeuren van nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur Wortegem-Petegem en het 
CGG ZOV. 

De raad keurt éénparig goed de uitkanteling van het Provinciaal Intern Verzelfstandigd 
Agentschap PISAD naar de vzw Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-
Vlaanderen en keurt éénparig goed de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de 
gemeente en het CGG ZOV.  

13. 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 21 november 2017 werd goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht 
van de offertes van 16 november 2017 voor de opdracht ‘Schoonmaak van de 
gemeentegebouwen tijdens het jaar 2018’ opgesteld door de dienst secretariaat. Deze 
opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Cleaning 
Professionals nv, Industrielaan 4 - K23 te 9320 Erembodegem (Aalst), tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 59.010,01 euro exclusief btw of 71.402,11 euro 
inclusief 21% btw. Er werden voor deze opdracht 5 firma’s aangeschreven waarvan er 2 
een offerte indienden. 

- In zitting van 21 november 2017 werd goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht 
van de offertes van 20 november 2017 voor de opdracht ‘Schoonmaak van de ramen van 
de gemeentegebouwen tijdens het jaar 2018’ opgesteld door de dienst secretariaat. Deze 
opdracht werd gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking aan de economisch meest voordelige bieders, zijnde: 

* Perceel 1 (Schoonmaak ramen nieuw gemeentecomplex en sociaal huis): Service Net 
nv (voorheen Tuliep), Mieënbroekstraat 28 te 3600 Genk, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 1.177,20 euro exclusief btw of 1.424,41 euro inclusief 21% btw; 

* Perceel 2 (Schoonmaak ramen plaatselijke openbare bibliotheek): JJ Cleaning, 
Processiestraat 2H te 9790 Wortegem-Petegem, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 348,00 euro exclusief btw of 421,08 euro inclusief 21% btw; 

* Perceel 3 (Schoonmaak ramen gemeentelijke basisschool): Cleaning Professionals nv, 
Industrielaan 4 - K23 te 9320 Erembodegem (Aalst), tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 1.669,14 euro exclusief btw of 2.019,66 euro inclusief 21% btw; 

* Perceel 4 (Schoonmaak ramen Hoevegebouw gemeentelijk domein de Ghellinck – op 
afroep): Service Net nv (voorheen Tuliep), Mieënbroekstraat 28 te 3600 Genk, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 792,00 euro exclusief btw of 958,32 euro inclusief 
21% btw; 

* Perceel 5 (Schoonmaak ramen sporthal De Ruffel - op afroep): Service Net nv 
(voorheen Tuliep), Mieënbroekstraat 28 te 3600 Genk, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 1.146,84 euro exclusief btw of 1.387,68 euro inclusief 21% btw; 

* Perceel 6 (Schoonmaak ramen Schoolke Moregem – op afroep): JJ Cleaning, 
Processiestraat 2H te 9790 Wortegem-Petegem, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 250,00 euro exclusief btw of 302,50 euro inclusief 21% btw; 

Het totale gunningsbedrag voor alle percelen bedraagt 5.383,18 euro excl. btw of 
6.513,65 euro incl. 21% btw. 

- In zitting van 21 november 2017 werd goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht 
van de offertes van 21 november 2017 voor de opdracht ‘Collectieve 
hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden en mandatarissen van gemeente en 
OCMW Wortegem-Petegem + uitbreiding van de waarborgen met de optie 
‘derdebetalersregeling’ opgesteld door de dienst secretariaat. Deze opdracht werd 
gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
aan de enige bieder, zijnde Ethias NV, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, tegen 
volgende eenheidsprijzen incl. RIZIV-bijdrage: 
- per hoofdverzekerde tot en met 20 jaar  52,00 euro 
- per hoofdverzekerde vanaf 21 tot en met 49 jaar 160,00 euro 
- per hoofdverzekerde vanaf 50 tot en met 64 jaar 250,00 euro 
- per hoofdverzekerde vanaf 65 tot en met 69 jaar 500,00 euro  
- per nevenverzekerde tot en met 20 jaar  52,00 euro 
- per nevenverzekerde vanaf 21 tot en met 49 jaar  160,00 euro 
- per nevenverzekerde vanaf 50 tot en met 64 jaar 250,00 euro 
- per nevenverzekerde vanaf 65 tot en met 69 jaar 500,00 euro 
- per nevenverzekerde vanaf 70 jaar  660,00 euro. 

 



14. Grondbeleid. Gemeente-eigendom Petegemplein 5. N.a.v. buurtonderzoek: annulering 
verkoop. Goedkeuring. (Toegevoegd punt door Gert Van Driessche, raadslid en 
fractieleider N-VA). 

Het voorstel van de N-VA-fractie om de verkoop van de site Petegemplein 5 te annuleren wordt 
met 7 stemmen vóór (N-VA en CD&V) en 10 stemmen tegen (Open VLD) verworpen.  

 


