
 

Besluitenlijst van Gemeenteraad 

Zitting 22 december 2020 

De Gemeenteraad nam tijdens de vergadering van 22 december 2020 volgende beslissingen:  

NOTULEN 
1.  Notulen vorige zitting. Goedkeuring.   

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de notulen van de zitting van 26 
november 2020 goed. 

ALGEMEEN BESTUUR 
2.  Bestuur gemeente. Tijdelijke politieverordening van de burgemeester van 7 december 2020 bij 

hoogdringendheid betreffende het houden van de gemeente- en OCMW-raad van 22 december 
2020 via virtuele vergadering. Bekrachtiging.  

De raad neemt kennis van en bekrachtigt met algemeenheid van stemmen de tijdelijke 
politieverordening van de burgemeester van7 december 2020 bij hoogdringendheid 
betreffende het houden van de gemeente- en OCMW-raad van 22 december 2020 via virtuele 
vergadering. 

3. Andere. Kennisgeving opdrachten werken, leveringen en diensten.   

De gemeenteraad neemt kennis van de opdrachten van werken, leveringen en diensten die 
werden gegund.  

 uitgaven nominatief voorzien in het investeringsbudget: 

o / 

 uitgaven voorzien in het exploitatiebudget: 

o In zitting van 10 november 2020 werd goedkeuring verleend aan het 
gunningsvoorstel zoals opgesteld door de dienst secretariaat voor de opdracht 
“Schoonmaak van de ramen van de gemeentegebouwen tijdens het jaar 2021”. Deze 
opdracht wordt op basis van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking gegund aan de enige bieder, zijnde Jonas Schiettecatte VOF, 
Processiestraat 2H te 9790 Wortegem-Petegem, tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 6.330,00 exclusief btw of € 7.659,30 inclusief 21% btw, 
gedetailleerd als volgt:  

 perceel 1 (Schoonmaak ramen gemeentehuis en sociaal huis): € 1.380,00 
exclusief btw of € 1.669,80 inclusief 21% btw;  

 perceel 2 (Schoonmaak ramen plaatselijke openbare bibliotheek): € 378,00 
exclusief btw of € 457,38 inclusief 21% btw; 



 perceel 3 (Schoonmaak ramen gemeentelijke basisschool De Kouter): € 
2.052,00 exclusief btw of € 2.482,92 inclusief 21% btw; 

 perceel 4 (Schoonmaak ramen Hoevegebouw gemeentelijk domein de 
Ghellinck): € 648,00 exclusief btw of € 784,08 inclusief 21% btw; 

 perceel 5 (Schoonmaak ramen gemeentelijke sporthal De Ruffel): € 1.512,00 
exclusief btw of € 1.829,52 inclusief 21% btw; 

 perceel 6 (Schoonmaak ramen Schoolke Moregem): € 360,00 exclusief btw 
of € 435,60 inclusief 21% btw 

Er werden in totaal 4 firma’s aangeschreven. 

o In zitting van 17 november 2020 werd goedkeuring verleend aan het verslag van 
nazicht van de offertes van 3 november 2020 zoals opgesteld door de dienst 
secretariaat voor de opdracht “Drukken van het gemeentelijk informatieblad in 
2021”. Deze opdracht wordt op basis van een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige bieder 
(op basis van de prijs), zijnde Botteldoorn Graphics, Nederholbeekstraat 149 te 9680 
Maarkedal, tegen volgende nagerekende offertebedragen: 

 20 blz.: € 993,00 exclusief btw of € 1.052,58 inclusief 6% btw per editie; 
 24 blz.: € 1.085,00 exclusief btw of € 1.150,10 inclusief 6% btw per editie; 
 28 blz.: € 1.295,00 exclusief btw of € 1.372,70 inclusief 6% btw per editie; 
 32 blz.: € 1.341,00 exclusief btw of € 1.421,46 inclusief 6% btw per editie; 
 36 blz.: € 1.579,00 exclusief btw of € 1.673,74 inclusief 6% btw per editie; 
 40 blz.: € 1.664,00 exclusief btw of € 1.763,84 inclusief 6% btw per editie. 

Er werden in totaal 8 firma’s aangeschreven. 

o In zitting van 17 november 2020 werd de opdracht “Burgerparticipatie – bevraging 
inwonerspanel” op basis van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking gegund aan de goedkoopste aanbieder, zijnde Public Minds uit 
Izegem, tegen het bedrag van 7675, euro exclusief btw of 9286,75 euro inclusief btw. 

Er werden in totaal 3 firma’s aangeschreven. 

o In zitting van 1 december 2020 werd goedkeuring verleend aan het verslag van 
nazicht van de offertes van 26 november 2020 zoals opgesteld door de dienst 
secretariaat voor de opdracht “Schoonmaak van de gemeentegebouwen tijdens het 
jaar 2021”. Deze opdracht wordt op basis van een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking gegund aan de firma met de economisch meest 
voordelige (op basis van de prijs) offerte, zijnde ITZU Cleaning nv, Snoekweyerstraat 
1, 3600 Genk, tegen het nagerekende offertebedrag van 69.987,43 euro exclusief 
btw of 84.684,79 euro Inclusief 21% btw; gedetailleerd als volgt:  

 perceel 1 (schoonmaak nieuw gemeentecomplex en sociaal huis) 34.383,36 
euro exclusief btw of 41.603,87 euro inclusief 21% btw; 

 perceel 2 (schoonmaak plaatselijke openbare bibliotheek) 6.813,56 euro 
exclusief btw of 8.244,41 euro inclusief 21% btw; 

 perceel 3 (schoonmaak gemeentelijke basisschool) 27.370,91 euro exclusief 
btw of 33.118,80 euro inclusief 21% btw; 

 perceel 5 (schoonmaak schoolke moregem) 1.419,60 euro exclusief btw of 
1.717,72 euro inclusief 21% btw.  



De percelen 4 en 6 van de opdracht “Schoonmaak van de gemeentegebouwen 
tijdens het jaar 2021” worden gegund aan de firma met de economisch meest 
voordelige (op basis van de prijs) offerte, zijnde Cleaning Professionals nv, 
Industrielaan 4 - K23 te 9320 Erembodegem (Aalst), tegen het nagerekende 
offertebedrag van 6.976,61 euro exclusief btw of 8.441,70 euro inclusief 21% btw, 
gedetailleerd als volgt: 

 perceel 4 (schoonmaak in het gemeentelijk domein de Ghellinck) 6.794,39 
euro exclusief btw of 8.221,21 euro inclusief 21% btw; 

 perceel 6 (schoonmaak OC Rozenhof) 182,22 euro exclusief btw of 220,49 
euro inclusief 21% btw.  

Het totale bedrag van de opdracht bedraagt 76.964,04 euro exclusief btw of 
93.126,50 euro inclusief 21% btw. 

Er werden in totaal 5 firma’s aangeschreven. 

ALGEMENE FINANCIERING 
4. Belastingen/fiscale aangelegenheden. Gemeentebelasting op de afgifte van administratieve 

stukken. Aanslagjaar 2021. Vaststelling.  

De gemeenteraad stelt met algemeenheid van stemmen de gemeentebelasting op de afgifte 
van administratieve stukken voor het aanslagjaar 2021 vast. 

5. Belastingen/fiscale aangelegenheden. Belasting op het ophalen en verwijderen van restafval via 
huis-aan-huisinzameling, op de inzameling, recyclage en verwijdering van huis-houdelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark en op de 
huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen en van snoeihout – DIFTAR. 
Aanslagjaar 2021. Vaststelling.  

De gemeenteraad stelt met 16 stemmen voor (Open VLD, CD &V, N-VA en sp.a/onafhankelijk) 
bij 1 stem tegen (onafhankelijk) de belasting op het ophalen en verwijderen van restafval via 
huis-aan-huisinzameling, op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark en op de 
huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen en van snoeihout – DIFTAR - voor 
het aanslagjaar 2021 vast. 

6. Beleids- en beheerscyclus. Meerjarenplanaanpassing 2bis 2020-2025. Deel gemeente. 
Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt met 11 stemmen voor (Open VLD) en 5 onthoudingen (N-VA, CD&V en 
sp.a/onafhankelijk) bij 1 stem tegen (onafhankelijk) het gemeentelijk deel van de 
meerjarenplanaanpassing 2bis 2020-2025 goed. 

7. Beleids- en beheerscyclus. Meerjarenplanaanpassing 2bis 2020-2025. Deel OCMW. Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt met 11 stemmen voor (Open VLD) bij 6 onthoudingen (N-VA, CD&V, 
sp.a/onafhankelijk en onafhankelijk) het OCMW-deel van de meerjarenplanaanpassing 2bis 
2020-2025 goed. 

8. Beleids- en beheerscyclus. Lijst gedelegeerde nominatieve overheidsopdrachten 2020 en 2021 
Goedkeuring.  



De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de lijst van gedelegeerde 
nominatieve overheidsopdrachten goed. 

9. Beleids- en beheerscyclus. Lijst gemeentelijke nominatieve subsidies 2020 en 2021. Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de lijst van nominatieve subsidies 
goed. 

WONEN EN LEEFOMGEVING 
10. Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement betreffende wegmarkeringen op de Driesstraat ter 
 hoogte van het kruispunt met de Zonnestraat. Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen het aanvullend verkeersreglement  
betreffende de wegmarkerringen op de Driesstraat ter hoogte van het kruispunt met de 
Zonnestraat goed. 

11. Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement betreffende het instellen van een verkeersvertragende 
chicane op de Lindestraat. Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt met 11 stemmen voor (Open VLD) bij  2 onthoudingen (CD&V en 
sp.a/onafhankelijk) en 4 stemmen tegen (N-VA en onafhankelijk) het aanvullend 
verkeersreglement betreffende het instellen van een verkeersvertragende chicane op de 
Lindestraat goed. 

TP 1. Mobiliteit. Verkeervertragende chicane Lindestraat. Toegevoegd punt door de N-VA-fractie.  

De 4 voorstellen betreffende de vertragende chicane in de Lindestraat, ingediend door de 
fractieleider N-VA, worden verworpen.  

BURGER EN WELZIJN 
12. Lokale economie. Reglement starterspremie. Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen het reglement 'starterspremie voor 
startende ondernemingen' goed.    

13. Welzijn. Zorgpremie personen met een beperking. Aanpassing reglement. Goedkeuring  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de aanpassing aan het reglement 
'premie voor personen die instaan voor de zorg voor een persoon met een geestelijke of 
lichamelijk beperking’ goed.  

PERSONEEL 
14. Andere. Aanpassing arbeidsreglement lokaal bestuur Wortegem-Petegem. Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de aanpassing aan het 
arbeidsreglement lokaal bestuur Wortegem-Petegem goed.  

  



ALGEMEEN BESTUUR 
15. Bestuur gemeente. Verzoekschrift De Vrienden van Petegem. Hoorzitting.  

De gemeenteraad hoort de vertegenwoordiger van het buurcomité De Vrienden van 
Petegem en neemt kennis van de uiteenzetting. 


