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Beknopte opgave besluiten 
Kennisgeving publiek 

 

De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 25 januari 2018 volgende beslissingen genomen: 

1. Notulen vorige zitting. 

De notulen van de zitting van 21 december 2017 worden éénparig goedgekeurd.  

2. Wonen en Leefomgeving. Lokaal toewijsreglement ouderen. Goedkeuring. 

De raad keurt met algemeenheid van stemmen het lokaal toewijsreglement ouderen goed.  

3. Algemeen bestuur. Gemeentepersoneel. Arbeidsreglement. Vaststelling aanpassing. 

Het arbeidsreglement en de bijlage 3 (aangepast in kader van het informatieveiligheidsbeleid) 
worden éénparig goedgekeurd.   

4. Algemeen bestuur. Reglement, overeenkomst en verklaring op eer voor het inzetten van 
vrijwilligers. Goedkeuring. 

Het reglement, de overeenkomst en de verklaring op eer voor het inzetten van vrijwilligers 
door het gemeentebestuur en het OCMW Wortegem-Petegem worden éénparig goedgekeurd.  

5. Algemeen bestuur. Raamovereenkomst Vlaamse gemeenschap ‘Ontwerpende 
haalbaarheidsonderzoeken inzake transformatie van kerkgebouwen voor nieuwe functies’. 
Haalbaarheidsonderzoek kerkgebouw O.-L.-Vrouw Wortegem en St.-Rochus. Goedkeuring 
gunning.  

De uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek naar toekomstige functies voor een volledige 
of gedeeltelijke herbestemming van het kerkgebouw O.-L.-Vrouw Geboorte en St.-Rochus in 
de deelgemeente Wortegem in het kader van de betrokken raamovereenkomst van de 
Vlaamse Gemeenschap wordt gegund met algemeenheid van stemmen aan het 
Projectbureau Herbestemming Kerken voor een bedrag van 22.000 euro, excl. BTW.  

6. Grondbeleid. Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sportterrein Petegem’. Aanpassing 
Inrichtingsplan. 

De aanpassing aan het inrichtingsplan GRUP ‘Sportterrein Petegem’ wordt met 15 stemmen 
vóór (Open VLD en N-VA) bij 2 onthoudingen (CD&V) goedgekeurd.  

7. Grondbeleid. Verkoop grondoverschot buurtweg nr. 20 ter hoogte van de woning 
Boeregemstraat 27. Goedkeuring ontwerpakte van verkoop. 

De ontwerpakte houdende de verkoop van de grondoverschot buurtweg nr. 20 ter hoogte van 
de woning Boeregemstraat 27 wordt met algemeenheid van stemmen goedgekeurd. 

8. Grondbeleid. Aanvullend verkeersreglement houdende de invoering van parkeerplaatsen 
voorbehouden voor personen met een handicap, verplicht parkeren op de berm, 
aanduiding van overlangse markeringen in een gedeelte van Ooikeplein en opheffing van 
de tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen. Goedkeuring. 

Het aanvullend verkeersreglement houdende invoering van parkeerplaatsen voorbehouden 
voor personen met een handicap, het verplicht parkeren op de berm en het deels opheffen 
van tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen (gewijzigd voorstel) wordt met 12 stemmen vóór 
(Open VLD en CD&V) bij 5 onthoudingen (N-VA) goedgekeurd.  

9. Grondbeleid. Aanvullend verkeersreglement houdende de invoering van een verboden 
toegang voor alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, in de Abdijstraat. Goedkeuring. 

Het aanvullend verkeersreglement houdende de invoering van een verboden toegang voor 
alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, in de Abdijstraat wordt éénparig goedgekeurd.   



10. Politieverordening op verkiezingspropaganda voor de gemeente- en provincieraads-
verkiezingen van 14 oktober 2018. 

Wordt verdaagd  naar een volgende gemeenteraad.  

11. 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 12 december 2017 werd goedkeuring verleend aan de nota van 11 
december 2017 opgesteld door het secretariaat voor de dienstopdracht consultancy bij de 
ontwikkeling van de nieuwe gemeentelijke website. Deze opdracht werd gegund bij wijze 
van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking aan de economisch 
meest voordelige bieder, zijnde Paddle, Ravensteingalerij 4 te 1000 Brussel, via het 
kanooh raamcontract van de Vlaamse Overheid, tegen de nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 1.200,00 euro exclusief btw of 1.452,00 euro inclusief btw voor 
twee dagen.  

- In zitting van 19 december 2017 werd de opdracht voor het strooien van dooizout en het 
ruimen van sneeuw in de periode januari, februari, maart, april en mei 2018 en de periode 
van oktober, november en december 2018 met toepassing van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund aan De Reycke Johan, 
Stoofstraat 7 te 9790 Wortegem-Petegem waarbij de vergoeding per prestatie-uur 
vastgesteld is op 60,00 euro. . 

 


