Gemeentebestuur Wortegem-Petegem
Beknopte opgave besluiten
Kennisgeving publiek
De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 30 maart 2017 volgende beslissingen genomen:
1. Notulen vorige zitting.
De notulen van de zitting van 23 februari 2017 worden éénparig goedgekeurd.
2. Wonen en Leefomgeving. Gewestelijk RUP Bouvelobos, Hemsrode en Steilrand Moregem.
Advies.
De raadsleden beslissen unaniem om dit agendapunt te verdagen naar een volgende
gemeenteraadszitting die zal plaats vinden op donderdag 13 april 2017 om 19u met als enig
agendapunt “Wonen en Leefomgeving. Gewestelijk RUP Bouvelobos, Hemsrode en Steilrand
Moregem. Advies.”.
3. Grondbeleid. Gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de ‘Code voor infrastructuur- en
nutswerken langs gemeentewegen’.
De raad keurt éénparig de geactualiseerde ‘Code voor infrastructuur- en nutswerken langs de
gemeentewegen’ goed. De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf 1 januari 2018.
4. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen. Deelname aan de oprichting van de
dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking. Goedkeuring.
De raad keurt met 10 stemmen voor (Open VLD) bij 7 onthoudingen (N-VA en CD&V) het
voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS goed en tekent in op de
aandelen A.
5. Algemeen bestuur. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten van dagelijks bestuur.
Kennisgeving.
1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn:
-

In zitting van het college van 21 februari 2017 wordt via een onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking de nv Coolblue, Boomsesteenweg 560 te 2610 Antwerpen, in het
kader van het omgevingsloket aangewezen voor de levering van volgende hardware:
laptop, TV met ophangbeugel, 8 schermen voor een totaal bedrag van 3.469,81 euro incl.
btw.

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn:
-

In zitting van het college van 14 februari 2017 wordt de opdracht met als voorwerp het
leveren van de middagmalen tijdens de sportkampen en de gemeentelijke
speelpleinwerking ‘Speelkriebels’ 2017 via een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking toegewezen 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.

6. Mededelingen:
Dhr. Willy Dhondt, Schepen van openbare werken, geeft een stand van zaken omtrent
volgende in uitvoering zijnde werken:
•

Collectorwerken Ooike

•

Heraanleg Oudenaardseweg

