Gemeentebestuur Wortegem-Petegem
Beknopte opgave besluiten
Kennisgeving publiek
De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 30 november 2017 volgende beslissingen
genomen:
1. Notulen vorige zitting.
De notulen van de zitting van 30 november 2017 worden éénparig goedgekeurd.
2. Grondbeleid. Gemeente-eigendommen. Overname infrastructuur
Herziening raadsbesluit van 26 oktober 2017. Goedkeuring.

RUP

Wortegem.

Na de gemeenteraad van 26 oktober 2017 werd een aangepaste afrekening ontvangen ten
gevolge van een administratieve rechtzetting. De totale verkoopprijs wordt vastgesteld op
1.576.667,67 euro zijnde de waarde van de gronden verhoogd met alle voor de infrastructuur
gemaakte kosten. De bepalingen in de aangepaste ontwerpakte worden met 10 stemmen
vóór (Open VLD) bij 5 stemmen tegen (N-VA) en 2 onthoudingen (CD&V) goedgekeurd.
3. Algemeen bestuur. Omvorming PWA naar WIJK-werken. Goedkeuren niet-toetreding tot de
op te richten projectvereniging ‘Wijk-werken Vlaamse Ardennen’ en goedkeuring overlaten
wijk-werken aan de VDAB.
De raad keurt éénparig goed om niet toe te treden tot de projectvereniging ‘Wijk-werken
Vlaamse Ardennen’ en de organisatie van het wijk-werken over te laten aan de VDAB.
4. Algemeen bestuur. Brandweer. Vaststelling en toekenning van de gemeentelijke dotaties
2018 aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.
De raad stelt éénparig de gemeentelijke dotaties aan de Hulpverleningszone Vlaamse
Ardennen voor het dienstjaar 2018 ten laste van de gemeente Wortegem-Petegem vast als
volgt:
- gewone dienst : € 159.781,62
- buitengewone dienst : € 51.287,35 + € 9.857,32 (compensatievergoeding roerende
goederen).
5. Algemeen bestuur. Financieringsintercommunale Figga. Kapitaalverhoging gedekt door
incorporatie van reserves.
De raad keurt met algemeenheid van stemmen het voorstel van kapitaalverhoging,
incorporatie van reserves, aanwending en storting van de rekening courant en de storting van
de overtollige reserves bij wijze van tussentijds dividend goed.
6. Grondbeleid. Beheer van regen- en afvalwater. Aquario. Riofin. Toetreding.
De raad beslist met 12 stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 5 onthoudingen (N-VA) om
vanaf 2017 in te stappen in RioFin.
7. Grondbeleid. Aanvullend verkeersreglement inzake het voorbehouden van twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen aan het gemeentehuis. Goedkeuring.
De raad keurt éénparig het aanvullend verkeersreglement inzake het voorbehouden van twee
parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen aan het gemeentehuis goed.
8. Grondbeleid. Aanvullend verkeersreglement houdende de invoering van een snelheidsbeperking van 50 km/u en aanduiding van overlangse markeringen in een deel van de
Oudenaardseweg en opheffing van de tijdelijke snelheidsbeperking en verkeersveiligheidsmaatregelen. Goedkeuring.
De raad keurt met 12 stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 5 onthoudingen (N-VA) het
aanvullend verkeersreglement houdende invoering van een snelheidsbeperking van 50 km/u
en aanduiding van overlangse markeringen in een deel van de Oudenaardseweg en opheffing
van de tijdelijke snelheidsbeperking en verkeersveiligheidsmaatregelen goed.

9. Onderwijs. Netoverschrijdend leerlingenvervoer. Overeenkomst met vzw Leerlingenvervoer
Wortegem-Petegem. Aanpassing dagprijs. Goedkeuring.
Sinds 1 september 2009 werd netoverschrijdend leerlingenvervoer ingevoerd op de
gemeente. Het leerlingenvervoer wordt uitgevoerd door vzw Leerlingenvervoer WortegemPetegem. Vanaf 1 september 2017 wordt de dagelijkse vervoerprijs verhoogd van 390 euro
naar 420 euro. De aanpassing van de dagprijs werd éénparig goedgekeurd door de raad.
10. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen:
a) IMWV. Buitengewone algemene vergadering 20 december 2017. Goedkeuring agenda.
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2017 van IMWV
wordt éénparig goedgekeurd.
b) IVLA. Buitengewone algemene vergadering 20 december 2017. Goedkeuring agenda.
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2017 van I.VL.A.
wordt éénparig goedgekeurd.
11. Grondbeleid. Gemeente-eigendom Petegemplein 5. N.a.v. buurtonderzoek: annulering
verkoop. Goedkeuring (toegevoegd punt door Gert Van Driessche, raadslid en fractieleider
N-VA).
Dit agendapunt wordt met 10 stemmen vóór (Open VLD) bij 7 stemmen tegen (N-VA en
CD&V) verdaagd.

