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De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 31 mei 2018 volgende beslissingen genomen: 

1. Notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2018 (ontbrekend punt 5) en 26 april 
2018. 

De notulen van de zitting van 29 maart 2018 en van de zitting van 26 april 2018 worden 
éénparig goedgekeurd.  

2. Algemeen bestuur. Gemeentefinanciën. Jaarrekening 2017. Goedkeuring.  
De financieel beheerder heeft de jaarrekening 2017 voorgesteld. Goedkeuring wordt 
verleend met 10 stemmen vóór (Open VLD) bij 5 tegen (N-VA) en 2 onthoudingen (CD&V). 
De jaarrekening vertoont volgend resultaat : 
Financiële toestand : 
Resultaat op kasbasis : 2.268.021,59 euro. 
Autofinancieringsmarge : 954.868,89 euro. 
De balans : 
Balanstotaal : 38.338.925,15 euro. 
Staat van opbrengsten en kosten : 
Overschot/tekort van het boekjaar :  117.321,60 euro. 

3. Vrije Tijd. Sport. Interlokale Vereniging ‘BSD Vlaamse Ardennen’.  
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 
2017 goedgekeurd en kennis wordt genomen van het budget 2018.  

4. Vrije Tijd. Sport. Interlokale Vereniging ‘BSD Vlaamse Ardennen’. Vernieuwde 
overeenkomst. Goedkeuring.   

Door de toetreding van de gemeente Horebeke dient de overeenkomst  te worden 
aangepast. De vernieuwde overeenkomst betreffende de interlokale vereniging 
Burensportdienst Vlaamse Ardennen wordt met algemeenheid van stemmen 
goedgekeurd.  

5. Vrije Tijd. Gemeentelijke sporthal ‘De Ruffel’. Vaststelling aangepaste 
concessievoorwaarden voor de uitbating van de cafetaria. Goedkeuring.  

Daar er geen enkele inschrijving werd ingediend voor de open offerteaanvraag van 15 mei 
2018 dient de procedure opnieuw te worden opgestart. De enige aanpassing in het 
lastenboek is de vermelding dat nu ook brouwerijen en concerns van brouwerijen aan de 
offerteaanvraag mogen deelnemen. De aangepaste concessievoorwaarden voor de 
uitbating van de cafetaria worden met 11 stemmen vóór [Open VLD en Pascal Meirhaeghe 
(CD&V)] bij 6 stemmen tegen [N-VA en Nicole Vander Straeten (CD&V)]. 



6. Wonen en leefomgeving. Hulpverleningszones. Provinciaal raadgevend comité Oost-
Vlaanderen. Advies in het kader van de geplande fusies van gemeenten.  

De raad neemt akte van de intentieverklaringen van de ‘nieuwe’ gemeenten Deinze en 
Lievegem om vanaf 1 januari 2019 toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum. De 
raad stelt met algemeenheid van stemmen voor om de burgemeester te mandateren om 
zich te onthouden bij het stemmen over dit punt in het Provinciaal Raadgevend Comité 
van Oost-Vlaanderen.  

7. Algemeen bestuur. Gemeente-infrastructuur. Aanpassing van het huishoudelijk reglement 
op het gebruik van de tent in het gemeentelijk domein de Ghellinck.  

Artikel 16 van het huishoudelijk reglement op het gebruik van de tent vermeldt dat de 
tafels en stoelen en andere roerende goederen niet gebruikt mogen worden buiten de 
infrastructuur. De raad gaat éénparig akkoord om dit artikel op te heffen.  

8. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen.  
a. I.M.W.V. Algemene vergadering van 19 juni 2018. Goedkeuring agenda.  

De agenda voor de algemene vergadering van 19 juni 2018 van I.M.W.V. wordt met 
algemeenheid van stemmen goedgekeurd.   

b. I.VL.A. Algemene vergadering 21 juni 2018. Goedkeuring agenda.  
De agenda voor de algemene vergadering van 21 juni 2018 van I.VL.A. wordt met 
algemeenheid van stemmen  goedgekeurd.  

c. TMVS dv. Algemene vergadering van 20 juni 2018. Goedkeuring agenda.  
De agendapunten voor de algemene vergadering van 20 juni 2018 van TMVS dv wordt met 
algemeenheid van stemmen goedgekeurd.  

d. TMVW ov. Algemene vergadering van 22 juni 2018. Goedkeuring agenda.  
De agendapunten voor de algemene vergadering van 22 juni 2018 van TMVW ov wordt met 
algemeenheid van stemmen goedgekeurd.  

e. ZEFIER cvba. Buitengewone algemene vergadering van 28 juni 2018. Goedkeuring 
agenda.  
De agenda voor de algemene vergadering van 28 juni 2018 van ZEFIER cvba wordt met 
algemeenheid van stemmen goedgekeurd.  

9. 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: 
/ 

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 
- In zitting van 17 april 2018 werd de opdracht voor het aangaan van een licentie bij 

Adobe voor het gebruik van de nodige grafische programma’s bij wijze van de 



onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking  gegund aan de reeds 
gekende bieder, zijnde Alfa Solutions, Processiestraat 2 te 8790 Waregem, tegen de 
jaarlijkse vergoeding van 839,88 euro exclusief BTW of 1016,25 euro inclusief BTW; 

- In zitting van 24 april 2018 werd goedkeuring verleend aan het gunningsvoorstel voor 
de opdracht “Leveren en verwerken van gietasfalt voor het dienstjaar 2018”. De 
opdracht werd gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking aan de economisch meest voordelige bieder (rekening 
houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Mobilmat nv, Pathoekeweg 
400 te 8000 Brugge, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 12.240,00 euro 
exclusief btw of 14.810,40 euro inclusief 21% btw. Er werden 3 firma’s aangeschreven 
waarvan er 2 een offerte indienden. 

Op verzoek, ingediend op 18 mei 2018 door Pascal Van Merhaeghe, fractieleider CD&V-fractie, 
wordt volgend agendapunt overeenkomstig art. 22 van het gemeentedecreet toegevoegd: 
10. Grondbeleid. Aanvullend verkeersreglement houdende de invoering van een 

parkeerplaats voorbehouden voor de pastoor aan de ankerkerk Sint- Martinus te 
Petegem. Goedkeuring. 

De raad gaat éénparig akkoord om een mobielbord ‘Parking pastoor’ ter beschikking te 
stellen aan de kerkfabriek om het bij de missen ± 1 uur vooraf te plaatsen en nadien terug 
weg te nemen zodat de plaats geen 24u/7 voorbehouden blijft.  

GEHEIME ZITTING:  

11a. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging TMVS dv. Aanduiden 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering.  

De heer Koen Desloovere en mevrouw Nancy Geeraerts worden aangeduid als 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van TMVS dv.  

11b. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging TMVW ov. Aanduiden 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering.  

De heer Maarten Van Tieghem en de heer Willy Dhondt worden aangeduid als 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van TMVW ov.  

11c. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging Zefier ccba. Aanduiden 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger buitengewone algemene vergadering van 28 juni 
2018.  

De heer Carlos Aelvoet en de heer Maarten Van Tieghem worden aangeduid als 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone 
algemene vergadering van 28 juni 2018. 


