
Gemeentebestuur Wortegem-Petegem 
 

Beknopte opgave besluiten 
Kennisgeving publiek 

 
De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 29 maart 2018 volgende beslissingen 
genomen: 

1. Notulen vorige zitting. 
De notulen van de zitting van 22 februari  2018 worden éénparig goedgekeurd.  

2. Algemeen bestuur. Aanstelling algemeen directeur van rechtswege. Kennisname.  
De raad neemt kennis van de van rechtswege aanstelling van de algemeen directeur van 
Wortegem-Petegem, mevrouw An Buysschaert, volgens het artikel 581 van het Decreet 
Lokaal Bestuur.  

3. Algemeen bestuur. Functieomschrijving algemeen directeur. Vaststelling.  
De raad stelt met algemeenheid van stemmen de functieomschrijving voor de algemeen 
directeur vast.  

4. Algemene financiering. Gemeentelijke sporthal ‘De Ruffel’. Vaststelling concessie-
voorwaarden voor de uitbating van de cafetaria.  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen het ontwerp van het lastenboek 
met de opgave van de concessievoorwaarden goed.  

5. Onderwijs. Aansluiting bij een openbaar ondersteuningswerk in het basisonderwijs vanaf 
het schooljaar 2018-2019. Bekrachtiging collegebesluit.  

De gemeenteraad bekrachtigt met algemeenheid van stemmen de beslissing van het 
college van Burgemeester en Schepenen van 6 maart 2018 om aan te sluiten bij het 
openbaar ondersteuningsnetwerk SYM (Oost-Vlaanderen).  

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: 
- Het college verleende in zitting van 6 februari 2018 goedkeuring aan het verslag van 

nazicht van de offertes van 31 januari 2018, opgesteld door de dienst secretariaat, 
betreffende de opdracht “Leveren van een tweedehands heftruck”. Deze opdracht 
werd bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste 
prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Van den Dorpe Material Handling, Westerring 7 te 
9700 Oudenaarde, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 20.495,87 euro 
exclusief btw of 24.800,00 euro inclusief btw. Hiervoor werden 3 firma’s 
aangeschreven. 



- Het college verleende in zitting van 20 februari 2018 goedkeuring het 
gunningsvoorstel van de dienst secretariaat voor de opdracht “Opmaken van een 
digitaal plan van de kerk O.-L.-Vrouw en St.-Rochus in de deelgemeente Wortegem”. 
Deze opdracht werd bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de 
prijs), zijnde RealVisuals, Gildehof 34 te 1730 Asse, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 5.950,00 euro exclusief btw of 7.199,50 euro inclusief btw. 
Hiervoor werden 3 firma’s aangeschreven. 

- Het college verleende in zitting van 27 februari 2018 goedkeuring aan het verslag van 
nazicht van de offertes van 22 februari 2018, opgesteld door de dienst secretariaat, 
betreffende de opdracht “Leveren van een minigraafmachine”. Deze opdracht werd bij 
wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan 
de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Delmote bvba, Oudenaardseweg 24 te 9790 Wortegem-
Petegem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 22.900,00 euro exclusief 
btw of 27.709,00 euro inclusief btw. Hiervoor werden 3 firma’s aangeschreven. 

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 
- In zitting van het college van 6 februari 2018 werd de opdracht met als voorwerp het 

leveren van de middagmalen tijdens de sportkampen en de gemeentelijke 
speelpleinwerking ‘Speelkriebels’ 2018 toegewezen  via een onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking aan Traiteur Willequet-Lefebvre N.V., Grote 
Herreweg 223 te 9690 Kluisbergen, voor de prijs van € 1,80 voor kinderen van 3 tot 6 
jaar (met nagerecht), € 3,20 voor kinderen van 6 tot 12 jaar (met nagerecht), en € 6,00 
voor de begeleiders. Hiervoor werden 7 traiteurs aangeschreven. 

- Het college verleende in zitting van 27 februari 2018 goedkeuring aan het verslag van 
nazicht van de offertes van 22 februari 2018, opgesteld door de dienst secretariaat, 
betreffende de opdracht “Groenonderhoud site sporthal De Ruffel tijdens het jaar 
2018”. Deze opdracht werd bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op 
basis van de prijs), zijnde Tuinaanleg Deleurere Stijn, Kortrijkstraat 88 te 9790 
Wortegem-Petegem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 6.488,80 euro 
exclusief btw of 7.851,45 euro inclusief 21% btw. Hiervoor werden 11 firma’s 
aangeschreven. 

7. Grondbeleid. Aanleg parking voor onderwijzend personeel (Vrezeveld) in aanvulling 
van de parking in de Lindestraat aan het rusthuis en VBS Petegem en het herplaatsen 
van 30 km-signalisatie in de Lindestraat (toegevoegd punt door Pascal Van 
Merhaeghe, fractieleider CD&V-fractie). 

Het toegevoegd punt wordt verdaagd naar een volgende raadszitting.  

GEHEIME ZITTING:  

8. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen. Aanduiding van een 
vertegenwoordiger in het Regionaal Adviescomité Domeindiensten TMVW ov.  

De heer Carlos Aelvoet, voorzitter gemeenteraad, wordt aangeduid als vertegen-
woordiger in het Regionaal Adviescomité Domeindiensten TMVW ov.  


