
 

Besluitenlijst van Gemeenteraad 

Zitting 26 november 2020 

De Gemeenteraad nam tijdens de vergadering van 26 november 2020 volgende beslissingen:  

NOTULEN 
1.  Notulen vorige zitting. Goedkeuring.   

De raad keurt met algemeenheid van stemmen de notulen van 29 oktober 2020 goed. 

ALGEMEEN BESTUUR 
2. Bestuur gemeente. Tijdelijke politieverordening van de burgemeester van 9 november 2020 bij 
hoogdringendheid betreffende het houden van de gemeente- en OCMW-raad van 26 november 
2020 via virtuele vergadering. Bekrachtiging.    

De raad neemt kennis van en bekrachtigt met algemeenheid van stemmen de tijdelijke 
politieverordening van de burgemeester van 9 november 2020 bij hoogdringendheid 
betreffende het houden van de gemeente- en OCMW-raad van 26 november 2020 via virtuele 
vergadering. 

3. Bestuur gemeente. Regiovorming. Standpunt.(Toegevoegd punt bij hoogdringeheid met 
algemeenheid van stemmen)  

De raad beslist met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en sp.a/onafhankelijk) bij 1 
onthouding (onafhankelijk) de burgemeester te machtigen het standpunt inzake de 
regiovorming, nl. een kleinere gebiedsomschrijving in wat gekend staat als 'de Vlaamse 
Ardennen', aan de gouverneur over te maken. 

4. Participatie. Gemeentelijke adviesraden.  Aanpassing statuten Gemeentelijk Adviesorgaan voor 
Cultuur (GAC). Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de aangepaste statuten van het 
GAC goed.  

5. Intergemeentelijke samenwerkingen. vzw ERSV Oost-Vlaanderen. Ontbinding en vereffening. 
Goedkeuring.   

De raad gaat met algemeenheid van stemmen akkoord om de vzw ERSV Oost-Vlaanderen ter 
vereffenen en te ontbinden.  

6. Intergemeentelijke samenwerkingen. SOLVA. Algemene vergadering van 16 december 2020. 
Goedkeuring agenda.  



De gemeenteraad keurt met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V, sp.a/onafhankelijk) bij 
1 onthouding (onafhankelijk) de agenda van de algemene vergadering van SOLVA van 16 
december 2020 goed. 

7. Intergemeentelijke samenwerkingen. IVLA. Buitengewone algemene vergadering van 17 
december 2020. Goedkeuring agenda.  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van IVLA van 17 december 2020 goed. 

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

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

ALGEMENE FINANCIERING 
9. Beleids- en beheerscyclus. Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over 
het financiële boekjaar 2019 van de gemeente Wortegem-Petegem. Kennisname.  

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de 
jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van de gemeente. 

10. Beleids- en beheerscyclus. Vaststelling en toekenning gemeentelijke dotaties aan de politiezone 
Vlaamse Ardennen. Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de vaststelling en de toekenning 
van de gemeentelijke dotaties aan de politiezone Vlaamse Ardennen goed. 

11. Beleids- en beheerscyclus. Vaststelling en toekenning gemeentelijke dotaties aan de 
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de vaststelling en de toekenning 
van de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen goed. 

WONEN EN LEEFOMGEVING 
12. Gemeente-eigendommen. Openbare verkoop Moregemplein 10 via Biddit. Bekrachtiging 
beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 november 2020.(Toegevoegd 
punt bij hoogdringendheid met algemeenheid van stemmen).  

De gemeenteraad bekrachtigt met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en 
sp.a/onafhankelijk) bij 1 stem tegen (onafhankelijk) de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen van 17 november 2020 om de openbare verkoop van 
Moregemplein 10 via Biddit te laten verlopen. (toegevoegd punt bij hoogdringendheid met 
algemeenheid van stemmen).  

VRIJE TIJD 
13.  Wijziging retributiereglement vrijetijdsactiviteiten. Goedkeuring.  

De raad keurt met algemeenheid van stemmen de aanpassingen in het retributiereglement 
vrijetijdsactiviteiten goed.  

14. Jeugd. Wijziging reglement subsidies voor jeugdlokalen. Goedkeuring.  



De raad keurt met algemeenheid van stemmen het gemeentelijk subsidiereglement 
betreffende het beheer van jeugdlokalen goed.  

15. Sport. Jaarrekening en budget Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 
Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de jaarrekening 2019 en het budget 
2020 van de Burensportdienst Vlaamse Ardennen goed. 

PERSONEEL 
16.  Afsprakennota telewerk tijdens de coronaperiode. Bekrachtiging beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen van 27 oktober 2020.  

De gemeenteraad bekrachtigt met algemeenheid van stemmen de beslissing van het college 
van burgemeester en schepenen van 27 oktober 2020 omtrent de goedkeuring van de 
afsprakennota 'telewerk tijdens de coronaperiode' voor het betreffende gemeentepersoneel. 

ALGEMEEN BESTUUR 
17. Participatie. Verzoekschrift ingediend door De Vrienden van Petegem. Aktename.  

De raad neemt akte van het verzoekschrift ingediend door De Vrienden van Petegem.  

 

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

Bestuur, op de webtoepassing van de gemeente op 3 december 2020. 


