Gemeentebestuur Wortegem-Petegem
Beknopte opgave besluiten
Kennisgeving publiek
De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 27 april 2017 volgende beslissingen genomen:
1.

Notulen vorige zitting.
De notulen van de vorige zitting worden éénparig goedgekeurd.

2. Algemene financiering. Gemeente -eigendommen. Verkoop grond Abdijstraat. Goedkeuring
ontwerpakte van verkoop.
De raad keurt éénparig de ontwerpakte goed van de verkoop van een stuk grond in de
Abdijstraat.
3.

Wonen en leefomgeving. Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking
tot het overwelven van baangrachten. Vaststelling.
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven van
baangrachten wordt met 10 stemmen vóór (Open VLD) bij 7 stemmen tegen (CD&V en N-VA)
vastgesteld.

4.

Vrije Tijd. Bibliotheek. Samenwerkingsverband van bibliotheken. Goedkeuring actieplan en
begroting 2017 en jaarrekening 2016 van de ‘Interlokale Vereniging Vlaamse Ardennen’.
De gemeente maakt deel uit van het samenwerkingsverband van bibliotheken. Conform de
statuten worden de jaarrekening en de begroting voorgelegd aan iedere gemeenteraad van
het samenwerkingsverband. Eénparig wordt de jaarrekening 2016 goedgekeurd en kennis
wordt genomen van het actieplan en de begroting 2017.

5.

Algemeen bestuur. Kerkbesturen. Jaarrekening 2016. Advies.
Aan de jaarrekening 2016 van de kerkfabrieken wordt een gunstig advies verleend met 12
stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 5 onthoudingen (N-VA).
De jaarrekeningen werden door het Centraal Kerkbestuur gecoördineerd en vertonen volgend
resultaat:
a. de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Wortegem met als
- exploitatieresultaat
38.740,62 euro;
- investeringsresultaat
0,00 euro;
de exploit atietoelage bedroeg
9.095,11 euro;
b. de kerkfabriek Sint-Amandus Ooike met als
- exploitatieresultaat
13.618,74 euro;
- investeringsresultaat
0,00 euro;
de exploit atietoelage bedroeg
3.024,53 euro;
c. de kerkfabriek Sint-Martinus Petegem met als
- exploitatieresultaat
23.225,35 euro;
- investeringsresultaat
0,00 euro;
de exploit atietoelage bedroeg
8.171,27 euro;
d. de kerkfabriek Sint-Maurus Elsegem met als
- exploitatieresultaat
17.801,77 euro;
- investeringsresultaat
0,00 euro;
de exploit atietoelage bedroeg
2.926,79 euro;
e. de kerkfabriek Sint-Pietersstoel Moregem met als
- exploitatieresultaat
28.315,58 euro;
- investeringsresultaat
0,00 euro.;
de exploit atietoelage bedroeg 18.644,78 euro.

6.

Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging. TMVW. Goedkeuring van statuten wijziging.
Eénparig wordt de statutenwijziging van T.M.V.W. goedgekeurd.

7.

Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging. PISAD. Oprichting van een overleg orgaan in het kader van de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband
onder de vorm van een “dienstverlenende vereniging”.
De gemeenteraad keurt éénparig goed de oprichting van een overlegorgaan in het kader van
de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vorm van een
“dienstverlenende vereniging”.

8.

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: geen
2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn:
-

In zitting van het college van 14 maart 2017 werd goedkeuring verleend aan het verslag
van nazicht van de offertes van 9 maart 2017 betreffende de opdracht “Groenonderhoud
site sporthal De Ruffel tijdens het jaar 2017”. Deze opdracht werd in dezelfde zitting
toegewezen via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de
economisch meest voordelige bieder, 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. Er werden voor deze
opdracht 10 firma’s aangeschreven waarvan er 3 een offerte indienden.

-

In zitting van 21 maart 2017 werd goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van
de offertes van 10 maart 2017 betreffende de opdracht “Aanbrengen in 2017 van
wegmarkeringen in witte wegenverf type A - type conform standaardbestek 250 - over het
grondgebied van de gemeente Wortegem-Petegem”. Deze opdracht werd in dezelfde
zitting toegewezen via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de
economisch meest voordelige bieder, zijnde De Groote André & Zoon bvba,
Karrewegstraat 110 te 9800 Deinze, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
12.266,30 euro exclusief btw of 14.842,22 euro inclusief 21% btw. Er werden voor deze
opdracht 4 firma’s aangeschreven waarvan er 3 een offerte indienden.

-

In zitting van het college van 4 april 2017 werd overgegaan tot uitbreiding van het
boekhoudpakket door aankoop van een module eFacturen voor 20 gebruikers van de
gemeente en het OCMW van Wortegem-Petegem. Deze opdracht werd gegund bij wijze
van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan Cipal Schaubroeck,
Steenweg Deinze 154 te 9810 Nazareth, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
- 3.195,00 euro exclusief btw of 3.865,95 euro inclusief 21% btw als éénmalige kost;
- 1.400,00 euro exclusief btw of 1.694,00 euro inclusief 21% btw als jaarlijks
terugkerende kost.

GEHEIME ZITTING
9.

Algemeen bestuur. Intergemeentelijke
afgevaardigde in het overlegorgaan.

vereniging.

PISAD.

Aanduiding

van

een

De gemeenteraad keurt éénparig de voordracht goed van de heer Luc Vander Meeren,
Burgemeester, en de heer Maarten Van Tieghem, Schepen, als vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger in het overlegorgaan.

