
 
Beknopte opgave besluiten gemeenteraad 

Kennisgeving publiek 

De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 29 oktober 2020 (digitale vergadering) 

volgende beslissingen genomen: 

1. Notulen vorige zitting.  

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 24 september 2020 met 
algemeenheid van stemmen goed. 

2. Algemeen bestuur. Bekrachtiging tijdelijke politieverordening van de burgemeester bij 
hoogdringendheid. Verordeningen van 19 oktober 2020 en van 24 oktober 2020 betreffende 
het houden van de gemeente- en OCMW-raad van 29 oktober 2020. 

De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt met algemeenheid van stemmen de 
tijdelijke politieverordening van de burgemeester bij hoogdringendheid van 19 oktober 
2020 betreffende het houden van de gemeente- en OCMW-raad van 24 oktober 2020 
via virtuele vergadering. 

3. Algemeen bestuur. Aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad naar aanleiding van de 
implementatie van Cobra@Home. Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de aanpassing aan het 
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad naar aanleiding van de implementatie van 
Cobra@Home goed.  

4. Wonen en leefomgeving. Gemeente-eigendommen. Aankoop gronden voor de verwezenlijking 
van een Verbindingsweg Gotstraat/Anzegemseweg. Goedkeuring ontwerpakte.  

De gemeenteraad keurt het ontwerp van akte van verkoop tussen de eigenaar en de 
gemeente Wortegem-Petegem en tussen de kerkfabriek van de parochie O.-L.-Vrouw en 
de gemeente Wortegem-Petegem met algemeenheid van stemmen goed.  

5. Wonen en leefomgeving. Kennisname beslissing Gaselwest en overige te verrichten 
formaliteiten met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding voor 
de activiteit openbare verlichting en goedkeuring ontwerp notariële akte.  

De gemeenteraad keurt het ontwerp van notariële akte houdende inbreng in natura en de 
vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalsverhoging goed .  

6. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen.  

a. TMVS dv. Buitengewone algemene vergadering van 8 december 2020. Agenda. 
Goedkeuring.  



De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van 8 december 2020 van TMVS dv goed. 

b. TMVW ov. Buitengewone algemene vergadering van 11 december 2020. Agenda. 
Goedkeuring. 

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van 11 december 2020 van TMVW ov goed. 

c. Gaselwest. Buitengewone algemene vergadering van 15 december 2020. Goedkeuring 
agenda, statutenwijziging en de wijziging van voorwerp en vaststellen van het mandaat.  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de statutenwijziging en de 
agenda van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2020 goed. 

7. Algemeen bestuur. Opdrachten van werken, leveringen en diensten van dagelijks bestuur. 
Kennisgeving.  

1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: 

- In zitting van 6 oktober 2020 werd goedkeuring verleend aan aan het 
gunningsvoorstel, opgesteld door de technische dienst, betreffende de opdracht 
‘Aanbrengen van wegmarkeringen voor (fiets)veiligheid ikv raamcontract 2019-2022’ 
wordt geraamd op 2.555,52 euro incl. 21% btw en wordt gegund aan firma De Groote 
Gaston, Ambachtsweg 19/21 te 9820 Merelbeke, via het raamcontract van Creat. 

- In zitting van 13 oktober 2020 werd de opdracht voor het opmaken van een digitaal 
plan van de kerk Sint-Maurus in de deelgemeente Elsegem bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Plottek, Grote 
Dweersstraat 48 te 9140 Temse, tegen het nagerekende offertebedrag van 4.750,00 
euro exclusief btw of 5.747,50 euro inclusief 21% btw. Er werden 3 firma’s 
aangeschreven. 

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 

- In zitting van 13 oktober 2020 werd de opdracht “Verstevigen van de bermen van de as 
Pontstraat-Kapellestraat-Peerdekouterstraat: aankoop stabilisé en betonpuin” bij wijze 
van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Devagro nv, 
Pitantiestraat 79 te 8792 Desselgem, tegen een eenheidsprijs van 39,50 euro/m³ (47,80 
euro incl. 21% btw) voor stabilisé en een eenheidsprijs van 12 euro/ton (14,52 euro incl. 
21% btw) voor Copro-gekeurd gebroken betonpuin 20/40. Er werden 3 firma’s 
aangeschreven. 

- In zitting van 13 oktober 2020 werd de opdracht “Verstevigen van de bermen van de as 
Pontstraat-Kapellestraat-Peerdekouterstraat: aankoop grasdallen” bij wijze van de 
aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Vandevoorde nv, 
Waregemseweg 123, 9790 Wortegem-Petegem, tegen de nagerekende offerteprijs van 
10.955,36 euro excl. btw of 13.255,99 euro incl. 21% btw. Er werden 3 firma’s 
aangeschreven. 



Deze overzichtslijst wordt bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal 

Bestuur, op de webtoepassing van de gemeente op 5 november 2020. 


