Gemeentebestuur Wortegem-Petegem
Beknopte opgave besluiten
Kennisgeving publiek
De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 26 april 2018 volgende beslissingen genomen:
1. Notulen vorige zitting.
De notulen van de zitting van 29 maart 2018 worden éénparig goedgekeurd met
uitzondering van het ontbrekend punt 5.

2. Gemeentepersoneel. Personeelsbehoeftenstudie. Aanpassing organogram. Goedkeuring.
De personeelsbehoeftenstudie wordt met 10 stemmen vóór (Open VLD) bij 2

onthoudingen (CD&V) en 3 stemmen tegen (N-VA) goedgekeurd. De aanpassing van het
organogram is nodig voor het toevoegen van de functie zaalwachter-conciërge.

3. Vrije Tijd. Bibliotheek. Samenwerkingsverband van bibliotheken. Goedkeuring actieplan

en begroting 2018 en jaarrekening 2017 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 2017 goedgekeurd en
wordt kennis genomen van het actieplan en de begroting 2018.
4. Algemeen bestuur. Kerkbesturen. Jaarrekening 2017. Advies.
Aan de jaarrekening 2017 van de kerkfabrieken wordt een gunstig advies verleend met 12

stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 3 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

47.144,73 euro;

- investeringsresultaat

0,00 euro;

de exploitatietoelage bedroeg

0,00 euro;

b. de kerkfabriek Sint-Amandus Ooike met als
- exploitatieresultaat
- investeringsresultaat
de exploitatietoelage bedroeg

25.615,08 euro;
0,00 euro;
13.951,43 euro;

c. de kerkfabriek Sint-Martinus Petegem met als
- exploitatieresultaat

26.044,56 euro;

- investeringsresultaat
de exploitatietoelage bedroeg

0,00 euro;
15.174,75 euro;

d. de kerkfabriek Sint-Maurus Elsegem met als
- exploitatieresultaat
- investeringsresultaat
de exploitatietoelage bedroeg

10.717,42 euro;
0,00 euro;
7.697,53 euro;

e. de kerkfabriek Sint-Pietersstoel Moregem met als
- exploitatieresultaat
- investeringsresultaat
de exploitatietoelage bedroeg

32.056,23 euro;
0,00 euro;
15.147,90 euro.

5. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen.
i. SOLVA. Voorstel statutenwijziging. Goedkeuring.
De voorgestemde statutenwijziging van de intercommunale vereniging SOLVA wordt met

algemeenheid van stemmen door de gemeenteraad goedgekeurd.

ii. SOLVA. Algemene vergadering 13 juni 2018. Goedkeuring agenda.
De agenda voor de algemene vergadering van 13 juni 2018 van SOLVA wordt met 12

stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 3 onthoudingen (N-VA) goedgekeurd.

iii. Gaselwest. Goedkeuren agendapunten, statutenwijziging en vaststellen van het
mandaat voor de algemene vergadering van 25 juni 2018.
De agendapunten, de statutenwijziging en het vaststellen van het mandaat voor de

algemene vergadering van 25 juni 2018 van Gaselwest wordt met algemeenheid van

stemmen goedgekeurd.
6.

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:
-

In zitting van 13 maart 2018 werd Eandis, Infrastructuurgebied Leie-Schelde, President
Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk, in het kader van het dossier ‘Aanleg containerpark

met ontsluitingsinfrastructuur’ aangewezen voor het plaatsen van de leidingen voor
de hoogspanningscabine langs de Waregemseweg, ter hoogte van huisnummer 43,

tegen het nagerekende bedrag van 8.660,47 euro exclusief btw of 9.016,42 euro
inclusief btw via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

-

In zitting 3 april 2018 werd overgegaan tot de aankoop van een dienstvoertuig VW
Caddy

Maxi

Bluemotion,

een

duurzaam

dienstvoertuig

op

CNG,

via

de

raamovereenkomst ‘Energiediensten aan Lokale Besturen’ van Eandis voor de prijs van
17.750,93 euro exclusief btw of 21.478,63 euro inclusief 21 % btw.
2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn:
-

In zitting van het college van 6 maart 2018 werd de opdracht om de website via
hosting in de juiste ‘omgeving’ te ontwikkelen (SSL certificaat voor encryptie website)

toegewezen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

aan de meest voordelige bieder, zijnde COMBELL NV, Skadenstraat 121 te 9072 SintKruis-Winkel, tegen de jaarlijkse vergoeding van 242,24 euro exclusief btw of 293,11

euro inclusief btw voor het eerste jaar en de totale jaarlijkse uitgave van 321,68 euro
exclusief btw of 289,23 euro inclusief btw vanaf het tweede jaar.
-

In zitting van het college van 20 maart 2018 verleende het college goedkeuring aan het
verslag van nazicht van de offertes van 14 maart 2018, opgesteld door de

milieuambtenaar, betreffende de opdracht “Maaien van de bermen, grachten en
taluds langs de wegen in 2018, met de mogelijkheid tot verlenging in 2019 en in 2020”.
De opdracht werd via de openbare procedure gegund aan de economisch meest

voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde de Vreese Logistics nv,
Petegemplein

29

te

9790

Wortegem-Petegem,

tegen

het

nagerekende

inschrijvingsbedrag van 46.236,44 euro exclusief btw of 55.946,09 euro inclusief 21 %
btw (inclusief opties). Er werden 13 offertes ontvangen.

