Gemeentebestuur Wortegem-Petegem
Beknopte opgave besluiten
Kennisgeving publiek
De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 29 juni 2017 volgende beslissingen genomen :
1. Notulen zitting 29 mei 2017.
De notulen van de zitting van 29 mei 2017 worden éénparig goedgekeurd.
2. Algemeen bestuur. Gemeentefinanciën. BBC. Budget 2017. Wijziging 1 2017. Goedkeuring.
De budgetwijziging 1 aan het budget 2017 werd goedgekeurd met 10 stemmen vóór (Open
VLD) bij 5 stemmen tegen (N-VA) en 2 onthoudingen (CD&V).
3. Vrije Tijd. Sport. Toekennen van een toelage aan FC Petegem a/d Schelde voor de aankoop
van nieuwe voetbaldoelen.
Het collegebesluit van 23 mei 2017 waarbij aan FC Petegem een toelage van 1.983,50 euro
voor het aankopen van nieuwe voetbaldoelen wordt verleend, werd door de raad éénparig
bekrachtigd.
4. Grondbeleid. Straatnamen. Naamgeving aan de weg gelegen op de door de SHM Vlaamse
Ardennen te ontwikkelen site ter hoogte van de Lindestraat en de Sint-Martinusstraat.
Principebesluit.
De straatnaam ‘Ridobel’ wordt éénparig voorlopig aanvaard als straatnaam voor de nieuw aan
te leggen weg gelegen op de door de Sociale Huisvestingsmaatschappij te ontwikkelen site
ter hoogte van de Lindestraat en de Sint-Martinusstraat te Petegem.
5. Grondbeleid. Buurtwegen. Wijziging buurtweg nr. 20 Boeregemstraat in de deelgemeente
Wortegem en vaststellen rooilijn. Principebesluit.
De wijziging van de buurtweg nr 20 “Boeregemstraat” en de vaststelling van de rooilijn in de
deelgemeente Wortegem wordt éénparig principieel goedgekeurd.
6. Grondbeleid. Milieu. De inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark.
a. Huishoudelijk reglement voor de inzameling, recyclage en verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk
containerpark. Aanpassing gemeenteraadsbesluit 24 april 2014.
Het huishoudelijk reglement voor de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudeijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen werd met 10 stemmen vóór (Open VLD) bij 5
stemmen tegen (N-VA) en 2 onthoudingen (CD&V) goedgekeurd.
b. Belasting op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark. – DIFTAR.
Aanslagjaar 2017.
Het belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk containerpark voor het
aanslagjaar 2017 werd met 10 stemmen vóór (Open VLD) bij 6 onthoudingen [N-VA (5) +
Nicole Van Der Straeten (CD&V)] en 1 stem tegen [Pascal Van Merhaeghe (CD&V)]
goedgekeurd.
c. Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Vervanging van het gemeenteraadsbesluit van 25
september 2014.
De politieverordening betreffende het inzamelen van het huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen werd met 10 stemmen vóór (Open VLD) bij 5 stemmen tegen
(N-VA) en 2 onthoudingen (CD&V) goedgekeurd.

7. Personeelsbeleid. Aanpassing rechtspositieregeling gemeentepersoneel.
Met algemeenheid van stemmen werden enkele artikelen van de rechtspositieregeling (RPR)
voor het gemeentepersoneel aangepast en/of gewijzigd. De grootste wijziging heeft betrekking
op ‘het onbetaald verlof als recht en als gunstmaatregel’.
8. Noodplanning. BNIP BK Mennen 15-16-17 september 2017.
Het BNIP BK Mennen 15-16-17 september 2017 werd éénparig goedgekeurd.
9. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen. Interlokale vereniging Erfgoed
Vlaamse Ardennen. Jaarrekening 2016. Goedkeuring.
De jaarrekening 2016 van de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen werd éénparig
goedgekeurd.
10. Algemeen bestuur. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten van dagelijks bestuur.
Kennisgeving Algemeen bestuur.
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:
-

In zitting van 6 juni 2017 wordt goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de
offertes van 1 juni 2017 betreffende de opdracht “het vernieuwen van de installatie van de
fontein in het gemeentelijk domein de Ghellinck door het leveren en plaatsen van een
fonteinaggregaat met alle toebehoren”. Deze opdracht wordt in dezelfde zitting
toegewezen via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de
economisch meest voordelige bieder, zijnde Vercruysse Stefaan, Zonnestraat 34/A te
9790 Wortegem-Petegem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 6.780,00 euro
exclusief btw of 8.203,80 euro inclusief btw. Er werden voor deze opdracht 3 firma’s
aangeschreven die allen een offerte indienden.

-

In zitting van 6 juni 2017 wordt goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de
offertes van 21 april 2017, opgesteld door de ontwerper, Snoeck & Partners nv, Engelse
Wandeling 70 te 8510 Kortrijk-Marke, betreffende de opdracht “aanleg van een publieke
ruimte op de wijk 'Ridobel'”. Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest
voordelige bieder, zijnde Jozef Vanden Buverie & Co nv, Spildoornstraat 16-20 te 8792
Desselgem (Waregem), waarbij het aandeel van de gemeente Wortegem-Petegem
4.323,90 euro exclusief btw of 5.231,92 euro inclusief btw bedraagt.

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn:
-

In zitting van 30 mei 2017 wordt goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de
offertes van 22 mei 2017 betreffende de opdracht “Leveren van schoolmaaltijden in de
gemeentelijke basisschool De Kouter tijdens het schooljaar 2017-2018”. Deze opdracht
wordt in dezelfde zitting toegewezen via een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Benjamin Food bvba,
Rozenstraat 1 te 9810 Eke, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 32.300,00
euro exclusief btw of 34.238,00 euro inclusief 6% btw, hetzij per maaltijd 1,90 euro
exclusief btw of 2,01 euro inclusief 6% btw. Er werden voor deze opdracht 4 firma’s
aangeschreven die allen een offerte indienden.

-

In zitting van 30 mei 2017 wordt goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de
offertes van 22 mei 2017 betreffende de opdracht “Leveren van dranken en
melkproducten in de gemeentelijke basisschool De Kouter tijdens het schooljaar 20172018”. Deze opdracht wordt in dezelfde zitting toegewezen via een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de economisch meest voordelige
bieder, zijnde De Clercq Horeca en Zuivel, Ambachtstraat 9 te 9700 Oudenaarde, tegen
het nagerekende inschrijvingsbedrag van 5.357,00 euro exclusief btw of 5.678,42 euro
inclusief 6% btw. Er werden voor deze opdracht 3 firma’s aangeschreven waarvan er 2
een offerte indienden.

