
455 
 

Zitting van de gemeenteraad 

24 september 2020 – vergadering in OC Rozenhof (social distancing)  

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter Gemeenteraad; 

 Vander Meeren Luc, Burgemeester; 

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle en  Kurt Fonteyne,  
Schepenen; 

Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Cauwenberghe 
Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, Van De Populiere Marleen, Maes 
Rosette, De Donder Sven, De Wulf Nico en Baert Leen, Raadsleden; 

 An Buysschaert, Algemeen Directeur. 

DAGORDE : 

1. Notulen vorige vergadering. Goedkeuring. 

2. Algemeen bestuur. Bekrachtiging tijdelijke politieverordening van de burgemeester bij 

hoogdringendheid. Verordening van 14 september 2020 betreffende het houden van de 

gemeente- en OCMW-raad van 24 september 2020 in het OC Rozenhof met inachtname van de 

social distancing richtlijnen en beperking van het publiek. 

3. Algemeen bestuur. Participatie. Gemeentelijke adviesraden. Algemeen reglement. 

Goedkeuring. 

4. Algemeen bestuur. Erediensten. Kerkbesturen.  

a. Budgetwijziging 2020. Aktename. 

b. Budget 2021. Aktename. 

5. Algemeen bestuur. Informatieveiligheid. OVSG mandaat voor algemene protocollen onderwijs. 

Goedkeuring. 

6. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke samenwerking. Actieve participatie aan de Solva 
regiowerking ter vervanging van de participatie aan het samenwerkingsverband ‘Streekbeleid 
Zuid-Oost-Vlaanderen’. Goedkeuring 

7. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke samenwerking. IVLA. Protocol voor het gebruik van 

verplaatsbare vaste camera’s op een niet-besloten plaats. Goedkeuring. 

8. Algemene financiering. Overeenkomst De Lijn betreffende een tussenkomst in de 

abonnementskost van een Buzzypass en een Omnipass. Goedkeuring. 

9. Algemene financiering. Gemeente-eigendommen. Openbare verkoop woning Moregemplein 

10 en perceel grond Moregemplein. Goedkeuring gewijzigd ontwerp akte van openbare 

verkoop. 

10. Wonen en leefomgeving. Aanvullend reglement betreffende het invoeren van een 

parkeerstrook voor voertuigen met een maximale MTM van 3,5 ton op de Clemmensstraat. 

Goedkeuring. 

11. Wonen en leefomgeving. Aanpassing rooilijnplan Heerbaan/Moregemplein. Kennisgeving.  
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12. Algemeen bestuur. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten van dagelijks bestuur. 

Kennisgeving. 

13. Rapportering lopende projecten.  Evaluatie gemeentelijke communicatiekanalen. 
13 bis. Algemene financiering. Gemeentefinanciën. Ondersteuning lokale economie + inwoners 

vanwege Covid 19. (toegevoegd punt door Gert Van Driessche, Onafhankelijk 
gemeenteraadslid.  

a. Noodfonds lokale economie.   
50 % van de ontvangen presentiegelden/maandwedden van de maand september van 
de lokale politici, zijnde de gemeenteraadsleden, leden van het Bijzonder Comité voor 
de Sociale Dienst en leden van het College van Burgemeester en Schepenen worden in 
het Noodfonds gestort. Goedkeuring.  

b. Aankoopbon Wortegem-Petegem. Reglement “Aankoopbon Wortegem-Petegem”. 
Goedkeuring.  

Besloten zitting: 

14. Algemeen bestuur. Gemeentelijk adviesraden. Samenstelling Gecoro. 
1. 

De Gemeenteraad,  

keurt de notulen van de zitting van 25 juni 2020 éénparig goed.  

2.  

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd;  

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 63; 

Gelet op het artikel 134 §1 van de Nieuwe Gemeentewet houdende dat de burgemeester 
politieverordeningen kan opstellen in geval van onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste 
uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners; 

Gelet op de verdere verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020, laatst gewijzigd bij Ministerieel Besluit 
van 22 augustus 2020, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
Covid-19 te beperken; 

Gelet op de tijdelijke politieverordening van 14 september 2020 aangenomen door de 
burgemeester betreffende het houden van de gemeente- en OCMW-raad van 24 september 2020 
in het OC Rozenhof met beperking van het publiek; 

Gelet op de introductie van “social distancing”-maatregelen die door alle supranationale 
gezondheidsorganisaties ondersteund worden en in alle landen genomen worden;  

Overwegende dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om te vermijden dat de 
gezondheidszorg onder zodanig zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig 
in het gedrang komt; 

Overwegende dat de gemeenteraad van de tijdelijke verordening aangenomen door de 
burgemeester onverwijld in kennis dient te worden gesteld; 
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Overwegende dat dit besluit door de gemeenteraad moet worden bevestigd op de 
eerstvolgende vergadering, op straffe van verval;  

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt de tijdelijke politieverordening van de 
burgemeester bij hoogdringendheid betreffende het houden van de gemeente- en OCMW-
raad van 24 september 2020 in het OC Rozenhof met inachtname van de social distancing 
richtlijnen en met beperking van het publiek, zijnde een maximum van 8 personen.  

3.  

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 304; 

Overwegende dat de verschillende adviesraden van de gemeente elk een eigen specifieke 
werking hebben;  

Overwegende dat het ontwerp van reglement enkele algemene principes die van toepassing 
zijn voor alle adviesraden uiteenzet;  

Gelet op het ontwerp van reglement dat aan alle raadsleden werd bezorgd;  

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT:  met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en sp.a/onafhankelijk) bij 1 onthouding 
 (onafhankelijk): 

Art.1. Het reglement voor de gemeentelijke adviesraden als volgt goed te keuren.   

Reglement adviesraden 
Art.1. Binnen de gemeente Wortegem-Petegem werden volgende adviesraden opgericht: 

 GAC (gemeentelijke adviesraad voor cultuur) 

 Jeugdraad 

 Sportraad 

 Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) 

 Milieuraad 

 Lokaal Overleg Kinderopvang 

 Ouderenraad 

Art.2. De gemeentelijke adviesraden zijn onafhankelijke organen, los van elke politieke, 
ideologische, filosofische en/of godsdienstige binding die advies kunnen verlenen aan het 
gemeentebestuur voor wat betreft hun respectievelijk beleidsdomein. Het verlenen van 
advies aan de gemeentelijke overheid kan hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek.  

Art.3. Conform artikel 304 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 kan er enkel geldig 
advies worden uitgebracht als maximaal twee derde van de leden van de adviesraad van 
hetzelfde geslacht zijn. 
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Art.4. Conform artikel 304 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 kunnen 
gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen geen 
stemgerechtigd lid zijn.  

Art.5. De gemeentelijke vertegenwoordiger vanuit de administratie kan instaan voor de opmaak van 
de verslagen van de algemene vergaderingen van de adviesraad. Deze verslagen worden, na 
aktename door het college van burgemeester en schepenen, gepubliceerd op de website van 
de gemeente.  

Art.6. De werkingskosten van de algemene vergaderingen van de adviesraden worden gedragen 
door het gemeentebestuur. De gemeente stelt een vergaderlocatie ter beschikking waar de 
vergadering kunnen plaatsvinden.  

Art.7. Wijzigingen aan de statuten of huishoudelijke reglementen worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Art.8. Dit reglement doet geen afbreuk aan de domeinspecifieke regelgeving met betrekking tot de 
respectievelijke adviesraden.  

4. a. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de artikelen 45 tot en met 49 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2019 houdende akteneming van 
het budget 2020 van de kerkbesturen O.-L.-Vrouw Wortegem, Sint-Amandus Ooike, Sint-Martinus 
Petegem, Sint-Maurus Elsegem en Sint-Pietersstoel Moregem; 

Gelet op de budgetwijziging 2020 van 

 de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Geboorte Wortegem, goedgekeurd door het kerkbestuur op 17 
augustus 2020; 

 de kerkfabriek Sint-Maurus Elsegem, goedgekeurd door het kerkbestuur op 30 juni 2020; 

 de kerkfabriek Sint-Pietersstoel Moregem, goedgekeurd door het kerkbestuur op 22 juni 2020; 

Overwegend dat bovengenoemde kerkbesturen de budgetwijziging hebben ingediend bij het 
centraal kerkbestuur; 

Dat het centraal kerkbestuur de ingediende budgetwijzigingen overgemaakt heeft aan het 
gemeentebestuur op 31 augustus 2020; 

Overwegend dat de betreffende budgetwijzigingen nog niet gunstig geadviseerd werden 
door het representatief orgaan; 

Gelet op de coördinatie van de budgetwijzigingen 2020 die als bijlage bij dit besluit is 
gevoegd; 

Overwegend dat de gemeentelijke exploitatietoelage 

 voor de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Geboorte Wortegem gehandhaafd blijft op 0,00 euro; 

 voor de kerkfabriek Sint-Maurus Elsegem gehandhaafd blijft op 11.733,27 euro; 

 voor de kerkfabriek Sint-Pietersstoel Moregem gehandhaafd blijft op 4.066,00 euro; 
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Overwegend dat de gemeentelijke investeringstoelage 

 voor de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Geboorte Wortegem gehandhaafd blijft op 16.000,00 euro; 

 voor de kerkfabriek Sint-Maurus Elsegem na wijziging 46.000,00 euro bedraagt i.p.v. 23.000,00 
euro, voortvloeiend uit een doorschuiving van 2019 naar 2020 van de budgetten 
(investeringsontvangsten en investeringsuitgaven) voor het uitvoeren van noodzakelijke 
onderhoudswerken aan de kerk; 

 voor de kerkfabriek Sint-Pietersstoel Moregem na wijziging 68.089,88 euro bedraagt i.p.v. 
10.000,00 euro, voortvloeiend uit een doorschuiving van 2019 naar 2020 van de budgetten 
(investeringsontvansten en investeringsuitgaven) voor het uitvoeren van restauratiewerken aan 
de sacristie in de kerk; 

Overwegend dat er, conform de afspraken, geen wijziging van het meerjarenplan wordt 
gevraagd als de budgetwijziging een gevolg is van het doorschuiven van investeringsbudgetten van 
2019 naar 2020; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

Gelet op de toepasselijke wetgeving; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 

BESLUIT: 

Art. 1. Neemt akte van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Geboorte 
Wortegem waarin  
- de gemeentelijke exploitatietoelage gehandhaafd blijft op 0,00 euro;  
- de gemeentelijke investeringstoelage gehandhaafd blijft op 16.000,00 euro. 

Art. 2. Neemt akte van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Sint-Maurus Elsegem waarin 
- de gemeentelijke exploitatietoelage gehandhaafd blijft op 11.733,27 euro;  
- de gemeentelijke investeringstoelage wordt vastgesteld op 46.000,00 euro i.p.v. 
 23.000,00 euro, een verhoging die voortvloeit uit een doorschuiving van 2019 naar 2020 van 
 de budgetten (investeringsontvangsten en investeringsuitgaven) voor het uitvoeren van 
 noodzakelijke onderhoudswerken aan de kerk. 

Art. 3. Neemt akte van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Sint-Pietersstoel Moregem 
waarin 
- de gemeentelijke exploitatietoelage gehandhaafd blijft op 4.066,00 euro;  
- de gemeentelijke investeringstoelage na wijziging 68.089,88 euro bedraagt i.p.v. 10.000,00 
 euro, een verhoging die voortvloeit uit een doorschuiving van 2019 naar 2020 van de bud-
 getten (investeringsontvangsten en investeringsuitgaven) voor het uitvoeren van restaura-
 tiewerken aan de sacristie in de kerk. 

Art. 4. Van de door het gemeentebestuur opgemaakte coördinatie van de budgetwijzigingen 2020, 
die als bijlage aan deze beslissing is gehecht, wordt voor wat beide kerkfabrieken betreft 
akte genomen. 

4. b.  

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 
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Gelet op de artikelen 45 tot en met 49 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten; 

Overwegend dat elk kerkbestuur het budget 2021 heeft ingediend bij het centraal 
kerkbestuur; 

Dat het centraal kerkbestuur het budget 2021 van elk kerkbestuur overgemaakt heeft aan het 
gemeentebestuur op 31 augustus 2020; 

Overwegend dat nog geen enkel advies werd ontvangen van het erkend representatief 
orgaan; 

Dat de meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken goedgekeurd werden in zitting van 
de gemeenteraad van 26 september 2019; 

Gelet op de coördinatie van het budget 2021, opgemaakt door het centraal kerkbestuur; 

Gelet op de door de gemeente opgemaakte coördinatie van het budget 2021, die als bijlage 
bij dit besluit is gevoegd; 

Overwegend dat de gemeentelijke exploitatietoelage 2021 voor alle kerkbesturen kleiner is 
dan de voorzieningen in het meerjarenplan 2020-2025; 

Gelet op het budget 2021 van de kerkfabriek: 

A. O.-L.-Vrouw Wortegem waarbij :  
- de toelage in het exploitatiebudget 0,00 euro bedraagt en in het MJP een voorziening van 
 0,00 euro ingeschreven werd;  
- de toelage in het investeringsbudget 5.000,00 euro bedraagt en gelijk is aan de in het MJP 
 ingeschreven voorziening van 5.000,00 euro voor het ontroesten en herschilderen van de 
 klokkestoel;  

B. Sint-Amandus Ooike waarbij :  
- de toelage in het exploitatiebudget 7.051,57 euro bedraagt en in het MJP een voorziening 
 van 7.052,00 euro ingeschreven werd; 

- de toelage in het investeringsbudget 0,00 euro bedraagt en gelijk is aan de in het MJP 
 ingeschreven voorziening van 0,00 euro;  

C. Sint-Martinus Petegem waarbij :  
- de toelage in het exploitatiebudget 25.936,85 euro bedraagt en in het MJP een voorziening 
 van 35.968,66 euro ingeschreven werd;  
- de toelage in het investeringsbudget 15.000,00 euro bedraagt en gelijk is aan de in het MJP 
 ingeschreven voorziening van 15.000,00 euro voor het uitvoeren van grote herstellingswer-
 ken aan de kerk: duurzame opknapbeurt van de sacristie en van het Christusbeeld buiten; 

D. Sint-Maurus Elsegem waarbij :  
- de toelage in het exploitatiebudget 10.387,73 euro bedraagt en in het MJP een voorziening 
 van 19.108,46 euro ingeschreven werd;  
- de toelage in het investeringsbudget 0,00 euro bedraagt en gelijk is aan de in het MJP 
 ingeschreven voorziening van 0,00 euro;  

E. Sint-Pietersstoel Moregem waarbij :  
- de toelage in het exploitatiebudget 1.470,70 euro bedraagt en in het MJP een voorziening 
 van 14.972,06 euro ingeschreven werd;  
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- de toelage in het investeringsbudget 0,00 euro bedraagt en gelijk is aan de in het MJP 
 ingeschreven voorziening van 0,00 euro; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

Gelet op de vigerende wetgeving; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 

BESLUIT: 

Art. 1. Neemt akte van het budget 2021 van de kerkbesturen O.-L.-Vrouw Wortegem, Sint-Amandus 
Ooike, Sint-Martinus Petegem, Sint-Maurus Elsegem en Sint-Pietersstoel Moregem. 

Art. 2. Van het door het gemeentebestuur opgemaakte gecoördineerd budget 2021 wordt akte 
genomen voor wat alle kerkbesturen betreft. 

Art. 3. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het bisdom, het centraal kerkbestuur, alle 
kerkbesturen, het stadsbestuur Oudenaarde en de gemeentelijke financiële dienst. 

Art. 4. Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse 
regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het 
bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke 
overheid. 

5. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke 
gegevensverkeer; 

Gelet op het advies van de functionaris voor gegevensbescherming; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 

Overwegende dat elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een instantie 
naar een andere instantie of naar een externe overheid een protocol vereist, gesloten tussen de 
betreffende instanties; 

Overwegende dat het schoolbestuur en zijn onderwijsinstellingen veelvuldig dergelijke 
mededelingen doen naar instanties zoals het Ministerie van Onderwijs en Vorming (bv. AGODI), 
onderwijsinspectie, CLB, ondersteuningsnetwerk, scholengemeenschap, LOP, De Lijn… en vice versa; 

Overwegende dat deze mededelingen hoofdzakelijk voortvloeien uit reglementaire 
bepalingen en aldus een wettelijke grondslag hebben; 

Overwegende dat het Ministerie van Onderwijs en Vorming, de onderwijskoepels en het GO! 
in samenwerking met de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens 
(hierna VTC), omwille van administratieve vereenvoudiging en planlastvermindering, algemene 
protocollen hebben ontwikkeld die voor alle onderwijsinstellingen gelden; 

Overwegende dat er om dezelfde redenen wordt voorzien in een vereenvoudigde procedure 
waarbij de onderwijskoepels kunnen worden gemandateerd om na de onderhandelingen zowel hun 
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DPO het advies te laten verlenen als het algemeen protocol te ondertekenen, in naam en voor 
rekening van de schoolbesturen; 

Overwegende dat de algemene protocollen na de ondertekening door de (gemandateerde) 
partijen worden gepubliceerd op de website van OVSG; 

Overwegende dat het schoolbestuur na de ondertekening door de (gemandateerde) partijen 
drie maanden de tijd heeft om alsnog het algemeen protocol te verwerpen na een negatief advies 
van de eigen DPO (opt-out); 

Overwegende de brief van OVSG (online beschikbaar op www.ovsg.be) waarin alle principes 
van deze vereenvoudigde procedure en mandatering worden uiteengezet, met inbegrip van de 
mogelijkheid tot opt-out; 

Overwegende de brieven van de VTC (advies ref. VTC/O/2019/01 en ref. VTC/O/2019/07) 
waarin deze werkwijze met een vereenvoudigde procedure voor de totstandkoming van algemene 
protocollen en bijbehorende mandatering aan OVSG wordt bevestigd; 

Overwegende dat de werkwijze tevens werd goedgekeurd in de Werkgroep 
Informatieveiligheid VVSG van 25 november 2019; 

Overwegende dat het schoolbestuur als verwerkingsverantwoordelijke van de 
onderwijsinstelling gebonden blijft door de bepalingen opgenomen in het protocol, inclusief de 
beveiligingsmaatregelen; 

Overwegende dat het schoolbestuur een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) 
heeft aangemeld bij de VTC en over een goedgekeurd informatieveiligheidsplan beschikt (zie de 
verklaring op eer in de bijlage), 

Overwegende dat het vermelde advies VTC ref. VTC/O/2019/07 erop wijst dat de betreffende 
gegevensuitwisseling expliciet opgenomen moet worden in het register van 
verwerkingsactiviteiten, met verwijzing naar de maatregelen die worden voorzien in het algemeen 
protocol; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1 De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het principe van de mandatering en de 
verklaring op eer. 

Art. 2 De gemeenteraad machtigt OVSG om te onderhandelen over het algemeen protocol. 

Art. 3 De gemeenteraad machtigt de DPO van OVSG, de Onderwijsvereniging van Steden en 
Gemeenten, om het verplicht advies te verlenen. 

Art. 4 De gemeenteraad machtigt de algemeen directeur van OVSG, de Onderwijskoepel van Steden 
en Gemeenten, om het protocol in naam en voor rekening van het schoolbestuur te 
ondertekenen. 

Art. 5 De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de beslissing over 
het al dan niet goedkeuren van het algemene protocol en de verdere uitvoering indien van 
toepassing. 

6. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 
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Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Overwegende dat de ESF oproep Versterkt Streekbeleid Vlaanderen (Oproep 354) een nieuw 
elan gaf aan het streekbeleid in Vlaanderen. Hierbij gaf ook het samenwerkingsverband 
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen uitvoering aan de sociaaleconomische uitdagingen van onze 
regio en vertaalde deze in een gedragen en actiegericht beleid. Dit actiegericht beleid werd 
gevoerd, i.s.m. de sociale partners en streekintercommunale SOLVA op basis van 4 gedefinieerde 
hoofdlijnen: 

1. focus op duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio, 

2. mobiliteit als voorwaarde voor regionale socio-economische ontwikkeling, 

3. optimale matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, 

4. focus op de uitbouw van een sterke regio Zuid-Oost-Vlaanderen; 

Overwegende dat de huidige Vlaamse financiering voor de werking van het Streekoverleg 
Zuid-Oost-Vlaanderen stopgezet wordt per 1 augustus 2020; 

Overwegende dat de continuering van de huidige werking inzake streekbeleid een belangrijk 
gegeven is voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen; 

Overwegende dat de vzw ERSV als provinciale vzw, en overkoepelend juridisch vehikel van 
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen en Streekoverleg Waas & Dender, wordt vereffend in juni 2021, 
zoals besloten op de Raad van Bestuur van ERSV van 4 juni 2020;   

Overwegende dat de integratie van het Streekoverleg en SOLVA zich sinds 1 januari 2019 
manifesteerde in de regiowerking via de installatie van structurele overlegorganen 
(Regionetwerken Mobiliteit, Werk & Economie, Klimaat, RO, Overleg Algemeen Directeurs, 
Burgemeesters, Stakeholders, regiocongres, …) en een regionaal aanbod van projecten (Autodelen, 
Mobipunten, De Bouwdoos, Meerdoeners, IOED, …);  

Overwegende dat het samenwerkingsverband Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen overlapt 
met het grondgebied van SOLVA (met uitzondering van Gavere) en ook de 21 steden en gemeenten 
met ruim 431.628 inwoners in Zuid-Oost-Vlaanderen ondersteunt;  

Overwegende dat in het samenwerkingsverband Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen er een 
jaarlijkse cofinanciering werd voorzien van ± €175.000, waarvan + €110.000 door de lokale besturen 
van Zuid-Oost-Vlaanderen. Dit vertaalde zich in een bijdrage van elk lokaal bestuur in een jaarlijkse 
cofinanciering van 0,25 euro/inwoner;  

Overzicht gemeentelijke bijdragen Inwoners Bijdrage 

Gemeente 1/01/2020 0,25 

AALST 87.204,00 21.801,00 

BRAKEL 14.809,00 3.702,25 

DENDERLEEUW 20.532,00 5.133,00 

ERPE-MERE 20.127,00 5.031,75 

GERAARDSBERGEN 33.563,00 8.390,75 

HAALTERT 18.570,00 4.642,50 
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HERZELE 18.175,00 4.543,75 

HOREBEKE 2.024,00 506,00 

KLUISBERGEN 6.566,00 1.641,50 

KRUISEM 15.747,00 3.936,75 

LEDE 18.864,00 4.716,00 

LIERDE 6.573,00 1.643,25 

MAARKEDAL 6.337,00 1.584,25 

NINOVE 39.255,00 9.813,75 

OOSTERZELE 13.678,00 3.419,50 

OUDENAARDE 31.587,00 7.896,75 

RONSE 26.375,00 6.593,75 

SINT-LIEVENS-HOUTEM 10.397,00 2.599,25 

WORTEGEM-PETEGEM 6.395,00 1.598,75 

ZOTTEGEM 26.685,00 6.671,25 

ZWALM 8.165,00 2.041,25 

TOTAAL 431.628,00 107.907,25 

 

Overwegende dat in een participatieve oefening 3 strategische uitdagingen voor de regio 
Zuid-Oost-Vlaanderen werden bepaald, bestaand uit: 

 leefbare kernen 

 werk in eigen streek 

 open ruimte vrijwaren; 

Overwegende dat het inhoudelijke terrein van de nieuwe regiowerking, op basis van de 
strategische oefening, niet enkel wordt beperkt tot het socio-economische beleid, maar waarbij de 
thematieken werden uitgebreid naar klimaat, mobiliteit, ruimtelijke ordening en erfgoed en 
waarbinnen de gemeenten en steden een intergemeentelijke samenwerking als relevant voorop 
schuiven; 

Overwegende dat de opdracht van de regiowerking erin bestaat stakeholders uit onze regio 
samen te brengen in netwerken waarin kennis en expertise wordt uitgewisseld, te informeren over 
opportuniteiten en nieuwe projecten, te inspireren over succesverhalen, te experimenteren en te 
ondersteunen bij subsidie-opportuniteiten. Dit alles om de lokale besturen uit het werkingsgebied 
Zuid-Oost-Vlaanderen mee te nemen in de koers naar de toekomst op vlak van leefbare kernen, werk 
in eigen streek en het vrijwaren van de open ruimte; 

Overwegende dat  het Burgemeestersoverleg de strategische lijnen voor de regio uitzet; ; 

Overwegende dat naast deze vertegenwoordiging vanuit de lokale besturen er ook 
participatie is van mandatarissen en ambtenaren aan de diverse thematische regionetwerken, 
visietafels, regiocongres, ad-hocwerkgroepen en andere overlegmomenten;  
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Overwegende dat via stakeholderoverleg rond de verschillende thema’s, organisaties en 
andere relevante partners die geen lid zijn van SOLVA ook betrokken kunnen worden bij de verdere 
uitwerking van de 3 strategische uitdagingen voor onze regio en de daaraan gekoppelde acties;  

Overwegende dat het nieuwe regioteam van SOLVA, na wijziging waar nodig, de 
bevoorrechte partner is om de regiowerking verder aan te sturen en te komen tot concrete acties 
en dit in nauw overleg met de lokale besturen; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De gemeenteraad geeft goedkeuring om, in dit overgangsjaar, de werkingsbijdrage van 0,25 
euro per inwoner voor 2020 door SOLVA op te laten vragen. Dit bedrag wordt voor 7/12e 
doorgestort aan Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen als co-financiering voor het ESF-
project ‘Versterkt Streekbeleid’. Het bedrag voor de resterende 5/12e gaat naar de 
regiowerking van SOLVA. 

Art. 2. De gemeenteraad geeft goedkeuring om de financiële ondersteuning te voorzien van 0,25 
euro per inwoner/jaar voor de regiowerking van SOLVA vanaf 1 januari 2021 tot het einde 
van de beleidsperiode in 2025 en dus voor een periode van 5 jaar. 

Art. 3. De gemeente engageert zich om actief te participeren aan de regiowerking en de uitvoering 
van concrete acties. 

Art. 4  Er wordt een afschrift van dit besluit bezorgd aan SOLVA en Streekoverleg Zuid-Oost-
Vlaanderen. 

7. a. 

De Gemeenteraad,  

Gelet op het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en 
fundamentele vrijheden; 

Gelet op Verord. (EU) nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 
die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hierna afgekort tot “AVG”; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;  

Gelet op de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s, gewijzigd door de wet van 21 maart 2018, art. 5, §2/1 (tijdelijke vaste 
bewakingscamera); 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2015 houdende goedkeuring van het 
algemeen politiereglement; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en 
het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de 
beeldverwerkingsactiviteiten; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 mei 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 10 
februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking 
plaatsvindt; 
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Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; 

Gelet op de gecoördineerde statuten van de intergemeentelijke vereniging voor beheer van 
afvalstoffen Vlaamse Ardennen, afgekort IVLA, dd. 18 december 2019 waarbij de opdrachthoudende 
vereniging tot doel heeft de gemeentelijke bevoegdheden uit te voeren die betrekking hebben op 
het afvalbeheer en de afvalverwijdering in de deelnemende gemeenten; 

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van IVLA in zitting van 25 juni 2020 houdende 
goedkeuring van het intergemeentelijk cameraproject in de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil; 

Gelet op het positief advies van de korpschef van de lokale politiezone Vlaamse Ardennen van 
17 september 2020; 

Gelet op het reglement en samenwerkingsprotocol als bijlage bij deze beslissing waarmee het 
kader wordt vastgelegd waarbinnen IVLA inzake camerabewaking optreedt als feitelijke gebruiker 
– verwerker a posteriori van de beelden afkomstig van ‘tijdelijke’ vaste camera’s geplaatst op niet-
besloten plaatsen op het openbaar domein in het volledige grondgebied van de gemeente; 

Overwegende dat de gemeente samen met IVLA sterk blijft investeren op het vlak van 
preventie en sensibilisering daar de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil een integrale aanpak 
vergt;  

Overwegende dat cameratoezicht een nuttig hulpmiddel kan vormen voor de objectieve 
waarneming van overlastproblemen, de preventieve aanpak ervan en het opsporen van daders, 
slachtoffers en getuigen;  

Overwegende dat de gemeenteraad een positief advies dient te geven over het gebruik van 
(tijdelijke) vaste bewakingscamera’s op een niet-besloten plaats op het grondgebied van de 
gemeente;  

Overwegende dat de gemeenteraad daarbij de korpschef van de lokale politie moet 
raadplegen teneinde een positief veiligheidsadvies te verkrijgen;  

Overwegende dat er rekening gehouden moet worden met de aanbevelingen omtrent de 
bescherming van de privacy en de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot cameratoezicht op 
de openbare weg;  

Overwegende dat de nodige wettelijke pictogrammen in de buurt worden aangebracht opdat 
de burger geïnformeerd is over het cameratoezicht op de plaatsen die hij/zij betreedt waarmee de 
gefilmde persoon onmiddellijk zijn voorafgaande toestemming geeft om gefilmd te worden;  

Overwegende dat sluikstorten en zwerfvuil een algemene bron van ergernis zijn. Een 
hardnekkige problematiek met een grote maatschappelijke impact die een integrale aanpak vergt.  

Dat de Raad van Bestuur van IVLA na diverse besprekingen met verschillende stakeholders, 
een cameraproject heeft goedgekeurd waarbij ‘tijdelijke’ vaste camera’s onder coördinatie van IVLA 
zullen ingezet worden op het grondgebied van de deelnemende gemeenten in de strijd tegen 
sluikstorten en zwerfvuil, problematieken die vallen onder de statutaire opdracht van de 
opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging zoals hierboven omschreven. 

Dat de camera’s op tijdelijke basis gericht zullen worden ingezet aan glasbollen, andere 
collectieve afvalinzamelsystemen en op hotspots waar sluikstorten en/of zwerfvuil problematisch 
worden vastgesteld. 

Het inzetten van ‘tijdelijke’ vaste camera’s heeft volgend doel: 
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o sensibilisering en preventie (afschrikken potentiële daders – gedragsverandering); 

o vaststellen van eventuele inbreuken, overtreders identificeren, verzamelen van 
bewijslast en inbreuken beteugelen, onder meer op basis van de gemeentelijke 
administratieve sancties; 

o optimaliseren van de ingezette preventieve maatregelen. 

Het inzetten van ‘tijdelijke’ vaste camera’s zorgt voor de nodige ondersteuning bij de 
handhaving van sluikstorten en zwerfvuil. 

IVLA zal na gunstig advies van de gemeenteraad onder meer instaan voor: 

o het plaatsen van de camera’s; 

o het bekijken en verwerken van de beelden; 

o het opmaken bij een eventuele vaststelling van een bestuurlijk verslag waar 
mogelijk of overmaken van de beelden aan de lokale politie indien nodig. 

De aankoop van de camerasystemen zal door IVLA gebeuren. 

BESLUIT: 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en sp.a/onafhankelijk) bij 1 stem tegen 
(onafhankelijk) 

Art. 1. De gemeenteraad adviseert positief over de plaatsing en het gebruik van (tijdelijke) vaste 
bewakingscamera’s op openbaar domein, d.w.z. een niet-besloten plaats dat overeenstemt 
met het volledige grondgebied van de gemeente, door de intergemeentelijke vereniging voor 
beheer van afvalstoffen Vlaamse Ardennen, afgekort IVLA. 

Art. 2. De gemeenteraad keurt het reglement en samenwerkingsprotocol in bijlage bij deze 
beslissing over het gebruik van de ‘tijdelijke’ vaste camera’s op een niet-besloten plaats goed. 
De uitvoeringstijd voor de plaatsing en het gebruik van tijdelijke vaste bewakingscamera’s 
wordt beperkt tot een totale duur van 3 jaar. Dit positief advies kan worden hernieuwd op 
gemotiveerd verzoek van IVLA bij het verstrijken van deze geldigheidsduur. 

Art. 3. Dit advies wordt ter kennis gebracht aan IVLA, die instaat voor de aanmelding van de 
bewakingscamera’s bij de politiediensten, de plaatsing van de bij wet vereiste pictogrammen 
en het bij wet voorziene register van de beeldverwerkingsactiviteiten. 

Art. 4. Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal 
Bestuur. 

7. b.  

De Gemeenteraad,  

Gelet op het verzoek van IVLA, de intergemeentelijke vereniging voor beheer van afvalstoffen 
Vlaamse Ardennen, om twee personeelsleden van IVLA aan te stellen als GAS vaststeller met 
betrekking tot inbreuken op het algemeen politiereglement die afval gerelateerd zijn; 

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-
wet); 

Overwegende dat overeenkomstig deze wet de categorieën van vaststeller kunnen worden 
uitgebreid tot de personeelsleden van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 
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Overwegende dat de gemeenteraad bedoelde personeelsleden kan aanwijzen voor de 
vaststelling van inbreuken op het politiereglement die rechtstreeks in verband staan met de 
bevoegdheden van deze personeelsleden die voortvloeien uit de op hen toepasselijke regelgeving; 

Overwegende dat het de vaststellingen betreft op inbreuken op Hoofdstuk 2 openbare 
netheid op en rond het openbaar domein van het politiereglement van Wortegem-Petegem met 
betrekking tot de materie sluikstorten; dat bovendien ook bedoeld wordt de vaststelling van 
overtredingen op de specifieke regelgevingen m.b.t. het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen; 

Overwegende dat de minimumvoorwaarden waaraan een dergelijk ambtenaar moet voldoen 
– zoals vastgesteld bij KB van 21 december 2013 – de volgende zijn: 

- minstens 18 jaar oud zijn; 

- niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een 
criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf, 
behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de 
politie over het wegverkeer andere dan die bestaan uit een verval van het recht om 
een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor andere redenen dan voor 
lichamelijke ongeschiktheid; 

- minstens beschikken over een getuigschrift van het secundair onderwijs; 

- gedurende een maximale periode van 10 dagen een opleiding hebben gevolgd van 
40 uren; 

De opleiding omvat vier onderdelen, nl. 

1. de wetgeving met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties, met 
bijzondere aandacht voor de verplichtingen van de vaststeller, diens bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden, alsook de rechten en plichten van burgers op voor het 
publiek toegankelijke plaatsen en heterdaadsituaties; 

2. conflictbeheersing, inbegrepen positieve conflictbeheersing met minderjarigen; 

3. het vaststellen van de overtredingen en de redactie van de vaststelling; 

4. de werkingsbeginselen van de politiediensten; 

Overwegende dat : 

- Iris Dralants geboren is op 02.09.1970 

- uittreksel (model 2) uit het strafregister heeft bezorgd waarop geen enkele 
veroordeling of maatregel vermeld wordt; 

- beschikt over een diploma van Bachelor in Bedrijfsmanagement (Export-Expeditie-
Logistiek); 

- geslaagd is voor de opleiding “Gemeentelijke administratieve sancties - Vaststeller 
(40 lesuren)”; 

Overwegende dat : 

- Natacha Monstrey geboren is op 21.08.1985 

- uittreksel (model 2) uit het strafregister heeft bezorgd waarop geen enkele 
veroordeling of maatregel vermeld wordt; 
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- beschikt over een diploma van secundair onderwijs specialisatiejaar thuis- en 
bejaardenzorg; 

- geslaagd is voor de opleiding “Gemeentelijke administratieve sancties – Vaststeller 
(40 lesuren)”; 

Overwegend dat Iris Dralants en Natacha Monstrey bijgevolg aan alle voorwaarden voldoen 
om aangeduid te worden als vaststeller voor het vaststellen van afval gerelateerde inbreuken zoals 
hoger bepaald en die uitsluitend bestraft kunnen worden met administratieve sancties; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de stemming over de aanduiding van Iris Dralants en Natacha Monstrey voor het 
vaststellen van afval gerelateerde inbreuken die uitsluitend bestraft kunnen worden met 
administratieve sancties; 

BESLUIT: 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en sp.a/onafhankelijk) bij 1 stem tegen 
(onafhankelijk) 

Art. 1. Iris Dralants, Belg, geboren te Etterbeek op 02.09.1970 en wonende te Opperije 21, 9700 
Oudenaarde en Natacha Monstrey, Belg, geboren te Mechelen op 21.08.1985 en wonende te 
Stijn Streuvelsstraat 6, 9700 Oudenaarde, aan te duiden als vaststeller van afval gerelateerde 
inbreuken op hoofdstuk 2 openbare netheid op en rond het openbaar domein van het 
politiereglement van Wortegem-Petegem met betrekking tot de materie sluikstorten, die 
uitsluitend bestraft kunnen worden met administratieve sancties. Ook worden hier bedoeld 
de vaststelling van overtredingen op de specifieke regelgevingen m.b.t. het beheer van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen van de specifieke 
regelgevingen m.b.t. het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen;. 

Art. 2. Iris Dralants en Natacha Monstrey hiervoor een legitimatiekaart te bezorgen. 

Art. 3. Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal 
Bestuur. 

8.  

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Overwegend dat ons bestuur – in het kader van enerzijds de toetreding tot het 
Burgemeestersconvenant en de opmaak van een klimaatplan en anderzijds het in het MJP 2020-
2025 opgenomen doelgroepenbeleid – overweegt om te voorzien in een tussenkomst in de 
abonnementskost van vervoersbewijzen van De Lijn voor de inwoners van Wortegem-Petegem via 
het derdebetalerssysteem (DBS), waarbij de gemeente als derde partij de kosten gedeeltelijk voor 
haar rekening neemt; 

Overwegend dat De Lijn qua tussenkomsten voor de burger heel wat mogelijkheden aanbiedt; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om vanaf 1 januari 2021 
volgende gemeentelijke tussenkomst voor de inwoners te voorzien: 

1. Buzzypazz (12 tot 24 jaar): 

a.  3 maandabonnement: 10% tussenkomst; 
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b.  12 maandabonnement: 25% tussenkomst; 

2. Omnipazz (25 tot 64 jaar) 

a.  3 maandabonnement: 10% tussenkomst; 

b.  12 maandabonnement: 25% tussenkomst; 

Gelet op het ontwerp van de overeenkomst van derdebetaler tussen De Lijn en de gemeente 
Wortegem-Petegem, dat is opgesteld volgens bovenvermeld voorstel van het college van 
burgemeester en schepenen; 

Overwegend dat het college verder voorstelt dat gemeentelijke abonnees van een 
jaarabonnement dat in 2020 is aangegaan maar in 2021 nog een resterende looptijd heeft, éénmalig 
kunnen genieten van een pro rata terugbetaling indien zij daartoe een aanvraag doen vóór 28 
februari 2021; dat dit voorstel geen deel uitmaakt van de goed te keuren overeenkomst met De Lijn 
en dat de gemeentelijke financiële dienst zal instaan voor de betreffende terugbetaling; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 

Na besprekingen in de raad; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. Het ontwerp van de overeenkomst van derdebetaler tussen De Lijn en de gemeente 
Wortegem-Petegem om vanaf 1 januari 2021 volgende gemeentelijke tussenkomst voor de 
inwoners te voorzien:  
1. Buzzypazz (12 tot 24 jaar):  
 a. 3 maandabonnement: 10% tussenkomst, 
 b. 12 maandabonnement: 25% tussenkomst, 
2.Omnipazz (25 tot 64 jaar):  
 a. 3 maandabonnement: 10% tussenkomst, 
 b. 12 maandabonnement: 25% tussenkomst,  
wordt goedgekeurd. 

Art. 2. De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van één jaar, ingaand op 1 januari 2021, en 
is stilzwijgend verlengbaar voor telkens eenzelfde duur, behoudens opzegging door één van 
de partijen bij aangetekend schrijven, uiterlijk drie maanden vóór het einde van de lopende 
duurtijd. 

Art. 3. De Burgemeester en de Algemeen Directeur worden gelast met het ondertekenen van de 
overeenkomst. 

Art. 4. Gemeentelijke abonnees van een jaarabonnement dat in 2020 is aangegaan maar in 2021 nog 
een resterende looptijd heeft, kunnen éénmalig genieten van een pro rata terugbetaling 
indien zij daartoe een aanvraag doen vóór 28 februari 2021; deze terugbetaling maakt geen 
deel uit van de goedgekeurde overeenkomst met De Lijn en de gemeentelijke financiële 
dienst zal instaan voor de betreffende terugbetaling. 

Art. 5. Afschrift van onderhavige beslissing wordt met de overeenkomst overgemaakt aan De Lijn 
en aan de Financieel Directeur. 

9. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 
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Gelet op de intentie van het gemeentebestuur om over te gaan tot de openbare verkoop van 
het voormalig parochiehuis en de bijhorende grond, gelegen Moregemplein 10 te 9790 Wortegem-
Petegem; 

Overwegend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 oktober 2016 
heeft beslist om mevrouw Ann-Sophie Santens, beëdigd landmeter-expert, te gelasten met de 
opmaak van een opmetingsplan met het oog op bovenvermelde openbare verkoop; 

Gelet op het door landmeter-expert Ann-Sophie Santens op 18 december 2018 opgemaakte 
opmetingsplan met aanduiding van volgende openbaar te verkopen eigendommen: 

 lot 1: een woonhuis met aanhorigheden en grond, gelegen Moregemplein 10, ten kadaster be-
 kend 3de afdeling, sie B, deel van nrs. 200G en 200D, met een oppervlakte volgens meting 
 van 7 a 55 ca; 

 lot 2: een perceel grond, gelegen Moregemplein, ten kadaster bekend 3de afdeling, deel van nr. 
 200D, met een oppervlakte volgens meting van 3 a 33 ca; 

Gelet op het door landmeter-expert Ann-Sophie Santens op 18 december 2018 opgemaakte 
proces-verbaal van waardebepaling waarin de venale waarde wordt geschat op 

 174.900,00 euro voor lot 1; 

  66.600,00 euro voor lot 2; 

Dat bovenvermelde geschatte venale waarden zullen worden aangewend als instelprijs bij de 
openbare verkoop; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 april 2020 houdende goedkeuring van het ontwerp 
van de akte van openbare verkoop van volgende gemeente-eigendommen die zijn aangeduid op het 
op 18 december 2018 door landmeter-expert Ann-Sophie Santens opgemaakte opmetingsplan: 

 lot 1: een woonhuis met aanhorigheden en grond, gelegen Moregemplein 10, ten kadaster 
 bekend 3de afdeling, sie B, deel van nrs. 200G en 200D, met een oppervlakte volgens 
 meting van 7 a 55 ca; 

 lot 2: een perceel grond, gelegen Moregemplein, ten kadaster bekend 3de afdeling, deel 
 van nr. 200D, met een oppervlakte volgens meting van 3 a 33 ca; 

Overwegend dat, na datum van bovenvermeld goedkeuringsbesluit, bij nazicht van een door 
onze diensten opgevraagd afschrift van de aankoopakte van de naastliggende woning 
Moregemplein 12, in onverdeeld bezit van de heer Albert Bradt en zijn kinderen, is gebleken dat de 
pompput en de beerput gemeenschappelijk worden gebruikt voor de eigendommen Moregemplein 
10 en Moregemplein 12; 

Dat aan notaris Marleen Vandewalle werd gevraagd om de ontwerpakte voor de openbare 
verkoop aan te vullen met een clausule inzake deze erfdienstbaarheid; 

Gelet op het gewijzigd ontwerp van de betreffende akte van openbare verkoop, opgemaakt 
door meester Marleen Vandewalle, notaris te Wortegem-Petegem; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 

Na bespreking in de raad; 

BESLUIT: met 13 stemmen voor (Open VLD, CD&V en sp.a/onafhankelijk) bij 1 stem tegen 
(onafhankelijk) en 3 onthoudingen (N-VA). 
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Art. 1. Er wordt overgegaan tot goedkeuring van het gewijzigd ontwerp van de akte van openbare 
verkoop van volgende gemeente-eigendommen die zijn aangeduid op het op 18 december 
2018 door landmeter-expert Ann-Sophie Santens opgemaakte opmetingsplan: 

 lot 1: een woonhuis met aanhorigheden en grond, gelegen Moregemplein 10, ten kadaster 
 bekend 3de afdeling, sie B, deel van nrs. 200G en 200D, met een oppervlakte volgens 
 meting van 7 a 55 ca; 

 lot 2: een perceel grond, gelegen Moregemplein, ten kadaster bekend 3de afdeling, deel 
 van nr. 200D, met een oppervlakte volgens meting van 3 a 33 ca. 

Art.2. Volgende in het door landmeter-expert Ann-Sophie Santens op 18 december 2018 
opgemaakte proces-verbaal van waardebepaling opgenomen geschatte venale waarden 
worden aangewend als instelprijs bij de openbare verkoop: 

 174.900,00 euro voor lot 1; 

  66.600,00 euro voor lot 2. 

Art.3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van 
onderhavige beslissing. 

Art.4. De Burgemeester en de Algemeen Directeur worden gemachtigd tot het ondertekenen van 
de akte van openbare verkoop. 

Art.5. Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan het kantoor van notaris Marleen 
Vandewalle en aan de Financieel Directeur. 

10.  

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd;  

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 1968; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen 
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Overwegend dat in de Clemmenstraat een KMO-park met 11 KMO-units gebouwd werd, met 
op eigen terrein 17 parkeerplaatsen waarvan 3 voor bestelwagens; 

Overwegend dat op de openbare parkeerstrook vaak vrachtwagens geparkeerd worden; 
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Overwegend dat het wenselijk is om ter hoogte van het KMO-park de parkeerstrook op het 
openbaar domein voor te behouden voor bestelwagens en andere lichte voertuigen, om in de 
omgeving van de Clemmenstraat parkeerdruk komende van de KMO-activiteiten te vermijden; 

Overwegend dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Enig artikel: Op de Clemmenstraat ter hoogte van het KMO-park met huisnummer 2, in de richting 
 van de Lindestraat, geldt: 

Het parkeren is toegelaten voor voertuigen met een maximaal toegelaten massa van 
3,5 ton. 

Het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid met een verkeersbord E9a 
met opschrift ‘3,5t max’ en x-bord Xa. 

Het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid met een verkeersbord E9a 
met opschrift ‘3,5t max’ en x-bord Xb. 

11. 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) van 22 december 2017; 

Gelet op het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 juli 2018 waarbij 
enerzijds beslist werd om over te gaan tot regularisatie van de bestaande toestand van de 
verbindingsweg tussen het Moregemplein en de Heerbaan en kosteloze inlijving van deze gronden 
bij de wegenis van de gemeente Wortegem-Petegem in navolging van de gemeenteraadsbeslissing 
van 11 september 2002, en anderzijds landmeter-expert Yves Derycke aan te stellen voor het 
opmaken van het meetplan en het rooilijnplan; 

Gelet op het voorgelegd ontwerp van rooilijnplan van 22 april 2020, opgemaakt door 
landmeter-expert Yves Derycke; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 april 2020 houdende voorlopige 
vaststelling van het rooilijnplan voor de verbindingsweg Heerbaan/Moregemplein; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2020 houdende de definitieve 
vaststelling van het rooilijnplan voor de verbindingsweg Heerbaan/Moregemplein; 

Gelet op het gunstig advies van de Deputatie Oost-Vlaanderen bij besluit van 18 juni 2020 
ontvangen tijdens het openbaar onderzoek; 

Dat daarbij in art. 3 van het gunstig advies wordt opgemerkt dat na de definitieve vaststelling 
door de gemeenteraad kan aan het rooilijnplan een kleine aanpassing worden aangebracht namelijk 
het aanduiden in blauwe kleur van het te verlaten rooilijnsegment ter hoogte van de coördinaten 6 
en 7 (aansluiting Heerbaan). Het aangepast rooilijnplan moet vervolgens ter kennisname aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd; 

BESLUIT:  
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Art. 1. De gemeenteraad neemt kennis van de aanpassing van het rooilijnplan voor de 
verbindingsweg Heerbaan/ Moregemplein zijnde het aanduiden in blauwe kleur van het te 
verlaten rooilijnsegment ter hoogte van de coördinaten 6 en 7 (aansluiting Heerbaan). 

12.  

De Gemeenteraad,  

neemt kennis, overeenkomstig artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 26 september 
2019 met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten, die 
kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur, van navolgende 
collegebeslissingen: 

1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: 

- In zitting van 7 juli 2020 werd goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de 
offertes van 29 juni 2020, opgesteld door de dienst secretariaat, betreffende de 
opdracht “Leveren en installeren van een online inschrijvings- en reservatiesysteem”. 
Deze opdracht werd op basis van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Info Service Belgium nv, Dok Noord 2 te 9000 
Gent, tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van 28.625,00  euro exclusief 
btw of 34.636,25 euro inclusief 21% btw (éénmalige kost - optie module animatoren 
inbegrepen). 
Volgende optie wordt besteld: module voor animatoren in het kader van de activiteiten 
voor jeugd, sport en speelpleinwerking. 
De jaarlijks terugkerende kost, rekening houdend met ± 1000 actieve gebruikers, 
bedraagt 7.158,00 euro exclusief btw of 8.661,18 euro inclusief 21% btw. 
Een deel van de kostprijs wordt betaald door de buitenschoolse kinderopvang. Het 
gedeelte van de éénmalige kostprijs ten laste van Knipoog vzw bedraagt 8.412,50 euro 
exclusief btw of 10.179,12 euro inclusief 21% btw. 
Er werden 3 firma’s aangeschreven. 

- In zitting van 14 juli 2020 werd goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de 
offertes van 9 juli 2020, opgesteld door de dienst secretariaat betreffende de opdracht 
“Leveren van stoelen en transportkarren voor de gemeentelijke feestzaal”. De opdracht 
werd op basis van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking  
gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Inofec Kantoormeubelen bvba, Deinsesteenweg 77 te 
8700 Tielt, tegen het nagerekende offertebedrag van 13.454,80 euro exclusief btw of 
16.280,31 euro inclusief 21% btw. Er werden 5 firma’s aangeschreven. 

- In zitting van 14 juli 2020 werd de opdracht “Aankoop van een achtergedragen 
armklepelmaaier voor tractor Kubota” gegund aan de economisch meest voordelige 
bieder (op basis van de prijs), zijnde FIRMA BEEL NV, Waregemseweg 75 te 9790 
Wortegem-Petegem, tegen het nagerekende offertebedrag van 12.450,00 euro 
exclusief btw of 15.064,50 euro inclusief 21% btw. Er werden 3 firma’s aangeschreven. 

- In zitting van 28 juli 2020 werd goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de 
offertes van 8 juli 2020, opgesteld door de technische dienst betreffend de opdracht 
“Aankoop van een tweedehands bandenkraan”. Deze opdracht werd op basis van een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan de 
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economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), 
zijnde Firma Beel, Waregemseweg 75 te 9790 Wortegem-Petegem, tegen het 
nagerekende offertebedrag van 26.239,67 euro exclusief btw of 31.750,00 euro inclusief 
21% btw. 
De oude Volvo bandenkraan wordt overgenomen door Firma Beel voor 2.000,00 euro. 
Er werden 3 firma’s aangeschreven. 

- In zitting van 28 juli 2020 werd goedkeuring verleend aan het gunningsvoorstel, 
opgesteld door de technische dienst betreffende de opdracht “Aanpassen elektrische 
installatie en leveren en plaatsen airco's gemeentehuis en sociaal huis - Perceel 1 
(technische installaties)”. Deze opdracht werd op basis van een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), 
zijnde Koeltechniek Hans Van Merhaeghe bvba, Clemmenstraat 7 te 9790 Wortegem-
Petegem, tegen het nagerekende offertebedrag van 25.609,72 euro exclusief btw of 
30.987,76 euro inclusief 21% btw. Er werden 5 firma’s aangeschreven. 

- In zitting van 28 juli 2020 werd verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de 
technische dienst betreffende de opdracht “Aanpassen elektrische installatie en leveren 
en plaatsen airco's gemeentehuis en sociaal huis - Perceel 2 (elektrische installatie)”. 
Deze opdracht werd op basis van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Aelectrics, Tulpenstraat 15 bus 10 te 9810 Eke-
Nazareth, tegen het nagerekende offertebedrag van 3.559,35 euro exclusief btw of 
4.306,81 euro inclusief 21% btw. Er werden 5 firma’s aangeschreven. 

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 

- / 
13. 

De Gemeenteraad,  

Schepen Maarten Van Tieghem geeft toelichting bij het overzicht van de evaluatie 
gemeentelijke communicatiekanalen. 

13 bis. a. (toegevoegd punt) 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur (DLB) d.d. 22 december 2017, gewijzigd bij decreet van 21 
december 2018; 

Gelet op de agenda van de gemeenteraad van 24 september 2020; 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd in zitting van 
31 januari 2019, inzonderheid op art. 3; 

Gelet op het verzoek van raadslid Gert Van Driessche, onafhankelijk raadslid, van 16 
september 2020 tot toevoeging van een agendapunt aan de gemeenteraadszitting van 24 
september 2020; 
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Overwegende dat conform de bepalingen het agendapunt en bijhorende toelichting werd 
overgemaakt; dat dit aan alle gemeenteraadsleden samen met de uitnodiging tot de raadszitting 
op 17 september 2020 werd overgemaakt; 

Gelet op de toelichting door raadslid Van Driessche tijdens de zitting:  

Door de tegenvallende cijfers van inwoners die hun milieubelasting vrijwillig storten in 
het Noodfonds, is het voorstel om dit fonds extra te spijzen met een deel van de 
presentiegelden/maandweddes van de lokale politici, zijnde de gemeenteraadsleden, 
leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en leden van het College van 
Burgemeester en Schepenen. Het voorstel bestaat eruit om 50 % van de ontvangen 
vergoedingen van de maand september 2020 in het fonds te storten.  

Overwegende de toelichting door de schepen van welzijn en lokale economie, Isabelle Van 
den Dorpe: 

Er is door het bestuur gekozen om een noodfonds op te richten waarbij de inwoners op 
vrijwillige basis een bedrag kunnen storten in dit fonds, zijnde eventueel de niet geïnde 
milieubelasting.  Iedereen kan zelf nagaan of hij/zij een storting deed of dat al dan niet 
wil doen, ook de politici, maar het principe blijft dat dit op vrijwillige basis gebeurt. 

Gelet op het audio-zittingverslag; 

Gaat niet over tot stemming over dit agendapunt gezien de gemeenteraad niet bevoegd is 
een beslissing te nemen over de individuele besteding van de ontvangen presentiegelden/weddes 
van de mandatarissen in het kader van hun mandaat; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT:  

Art. 1. De gemeenteraad is niet bevoegd om een beslissing te nemen over de individuele besteding 
van de ontvangen presentiegelden/weddes van de mandatarissen in het kader van hun 
mandaat. 

13 bis. b. (toegevoegd punt) 

De Gemeenteraad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur (DLB) d.d. 22 december 2017, gewijzigd bij decreet van 21 
december 2018; 

Gelet op de agenda van de gemeenteraad van 24 september 2020; 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd in zitting van 
31 januari 2019, inzonderheid op art. 3; 

Gelet op het verzoek van raadslid Gert Van Driessche, onafhankelijk raadslid, van 16 
september 2020 tot toevoeging van een agendapunt aan de gemeenteraadszitting van 24 
september 2020; 

Overwegende dat conform de bepalingen het agendapunt en bijhorende toelichting werd 
overgemaakt; dat dit aan alle gemeenteraadsleden samen met de uitnodiging tot de raadszitting 
op 17 september 2020 werd overgemaakt; 

Gelet op de toelichting door raadslid Van Driessche tijdens de zitting:  
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Inwoners kunnen een aankoopbon kopen tot maximun € 200 per inwoner. De 
gemeente legt 25 % bij wat overeenkomst met een bonwaarde van max. € 250. De 
aankoopbon is enkel te gebruiken voor de ondernemers uit onze gemeente, die zelf 
bepalen of ze willen deelnemen aan deze actie. De gemeente zal naast het geld uit het 
Noodfonds, een extra budget van € 100 000 voorzien. Mocht het bedrag niet volstaan 
kan het college van burgemeester en schepenen een extra bedrag voorzien. Het 
ontwerpreglement “Aankoopbon Wortegem-Petegem” is bijgevoegd ter goedkeuring.  

Overwegende de toelichting door de schepen van financiën, Maarten Van Tieghem: 

Vanuit de toelichting begrijpen we dat het doel tweeledig is: het steunen van enerzijds 
de inwoners en anderzijds de lokale economie. Vanuit die twee standpunten kan 
volgend antwoord gegeven worden. 

Met een bonnensysteem kan er niet gericht steun verleend worden binnen onze lokale 
economie doordat de bonnen mogelijk terecht komen bij die handelaars die eigenlijk 
geen verlies hebben geleden. Op die manier worden dan zaken gesubsidieerd met 
gemeenschapsgeld die het eigenlijk niet nodig hebben terwijl het er in coronacontext 
om gaat om de juiste mensen te helpen en niet om zo veel mogelijk mensen. We weten 
dat er een 168 ondernemingen uit Wortegem-Petegem al een (corona)subsidie hebben 
verkregen van de overheid. Via een tool van Graydon is het mogelijk om specifieker 
voor elk bedrijf te bepalen wat de geleden impact is door corona. Via de Denktank 
Lokale Economie is het dan de bedoeling om te kijken hoe gericht die handelaars 
kunnen geholpen worden.  

Voor het steunen van onze inwoners werd er gekozen om via de niet-inning van de 
milieubelasting 2020 aan elk gezin een financiële tussenkomst te verlenen. Het cash 
bedrag van 25 EUR of 35 EUR kan op die manier door het gezin vrijelijk besteed worden 
(vb. ook aan gezondheidszorg). Als we er voor kiezen om extra steun te voorzien, willen 
we ons hier ook richten naar de doelgroep die het nodig heeft. Op de OCMW-raad 
wordt, op advies van het bijzonder comité voor de sociale dienst, o.a. voorgesteld om 
een reglement voor consumptiebonnen voor kwetsbare doelgroepen goed te keuren.   

Gelet op het audio-zittingverslag; 

Gaat over tot de stemming over de goedkeuring van het reglement ‘Aankoopbonnen 
Wortegem-Petegem’; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met 11 stemmen tegen (Open VLD) bij 3 stemmen voor ( CD&V, sp.a/onafhankelijk en 
onafhankelijk) en 3 onthoudingen (N-VA). 

Art. 1. De gemeenteraad keurt het reglement ‘Aankoopbonnen Wortegem-Petegem’ niet goed. 

Schriftelijke vragen gesteld door de CD&V-fractie: 

1. Fietsaantekeningen op de openbare weg 

Wij merken dat er op verschillende wegen fietsaantekeningen zijn aangebracht. 

Vraag :  

Wat is de effectieve meerwaarde hiervan? Dit betreft een vrij hoge kostprijs en lijkt ons 
niet prioritair. 
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 Antwoord: 

Buiten de bebouwde kom is het niet mogelijk om fietssuggestiestroken aan te leggen, en 
ruimte om echte fietspaden aan te leggen is veelal niet aanwezig. Er moet dus op zoek 
gegaan worden naar een alternatief. Een methode die ook in vele andere gemeenten 
gebruikt wordt, is het aanbrengen van fietssymbolen op het wegdek. Op die manier 
wordt de automobilist er constant en herhaaldelijk op gewezen dat hij/zij alert moet zijn 
voor de mogelijke aanwezigheid van fietsers. Aangezien nu blijkt dat er opmerkingen 
komen over het waarom van die fietssymbolen kunnen we stellen dat het de mensen 
opvalt en ze dus wel effect hebben. Misschien niet veel maar altijd nog meer dan 
helemaal niets doen. 

De kostprijs van het fietslogo bedraagt een 52 EUR/stuk, het aanbrengen van een 
chevron kost 40 EUR/stuk. Het aanbrengen van een fietssuggestiestrook kost 24 EUR per 
lopende meter. 

2. Infoblad: annulering van het eetfestijn 

 Onze fractie heeft een volledig blad ingediend voor de publicatie van de annulering van het 
eetfestijn in het infoblad. Wij zijn echter tot de vaststelling moeten komen dat er maar een 
half blad is gepubliceerd. 

Vraag:  

Waarom wordt zomaar de 2de helft van het blad verwijderd, zonder na te vragen of 
iemand te contacteren? 

 Antwoord: 

Er werd vanuit de diensten laattijdig contact genomen met CD&V om de wijziging te 
bespreken. CD&V had echter ook een week te laat ingediend. De reden was de te lage 
kwaliteit van de afbeelding. Excuses hiervoor. 

Er kan dit jaar dus nog van deze resterende halve bladzijde gebruik gemaakt worden voor 
een publicatie in de editie november-december 2020. 

Vanaf 2021 wordt gewerkt met een vernieuwde lay-out van het gemeentelijk infoblad. 
Daarbij is voorzien dat alle activiteiten van politieke partijen gewoon onder de rubriek 
Uit in Wortegem-Petegem worden opgenomen. Dit op dezelfde uniforme manier als voor 
alle andere verenigingen van de gemeente. 

3. Uitnodiging Te Deum 

Onze fractie meldt dat verschillende eregemeenteraadsleden niet werden uitgenodigd. 

Vraag :  

Is dit zo bepaald of is er iets fout gelopen bij de uitnodigingen? 

 Antwoord: 

Navraag leert dat de twee nieuwe eregemeenteraadsleden die in 2019 deze titel werden 
toegekend, inderdaad per vergissing niet werden uitgenodigd. Deze zijn intussen aan de 
betreffende lijst toegevoegd. Eén van beide was desondanks toch aanwezig op het Te 
Deum. 

Schriftelijke vragen gesteld door de sp.a/onafhankelijk-fractie: 
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1. Notulen schepencollege 25 augustus 2020: Herinrichting Petegemplein 

Onze fractie is/was uiteraard tevreden dat iedere fractie betrokken werd bij het opmaken van 
het MJP. Uiteraard is onze fractie tevreden dat er een aantal ideeën uit het 
verkiezingsprogramma Sp.a/onafhankelijk zijn opgenomen in het MJP, waaronder de 
herinrichting Petegemplein. 

Wat ons wel tegen de borst stoot bij het lezen van de notulen is dat alles al uitgetekend is, 
zonder inspraak van de gemeenteraadsleden uit andere fracties. 

Vraag :  

Dit betreuren we enorm en wat is hier eigenlijk de bedoeling ervan? 

 Antwoord: 

Het bestuur neemt nota van het standpunt van Sp.a/onafhankelijk om meer ideeën uit 
te wisselen en inspraak te krijgen. In het meerjarenplan is inderdaad een actie 
opgenomen omtrent het verfraaien van de dorpskernen zonder daarbij op dat moment 
in detail te treden. Dergelijke projecten komen tot stand na rijp beraad. In dit specifiek 
geval ook na een proefopstelling en rekening houdend met daaruit voortvloeiende 
opmerkingen of suggesties om een mooi en duurzaam karakter te bekomen.  

Bij de verfraaiingen is het sowieso de bedoeling om meer groen in het straatbeeld te 
brengen. De idee is dan ook om langs beide toegangen (komende van de Kortrijkstraat 
en komende van de Lindestraat) een ‘groene poort’ te creëren met een boom aan 
weerskanten. De paar lijsterbessen langs de kerkhofmuur zouden vervangen worden 
door leilinden. Een deel van de kasseien wordt uitgebroken om een groen eiland aan te 
leggen met lage beplanting om de zichtbaarheid te behouden. Tevens is op die plaats ook 
het behoud van parkeerplaatsen nodig gezien de Sint-Martinuskerk als hoofdkerk is 
aangeduid binnen onze gemeente. 

De suggestie van een zone 30 is met deze herinrichting (groenaanleg) niet aan de orde 
maar kan eventueel het voorwerp vormen van een apart verkeersreglement. 

2. Fiets/wandelpad Vrezeveld-Krauwelstraat 

Dit pad wordt veel gebruikt door schoolgaande kinderen die met de fiets en dergelijke naar 
school gaan. Momenteel staat er op het einde van het pad een paaltje. Schoolgaande 
kinderen komen na de schooltijd met de fiets langs dit pad op het zebrapad Krauwelstraat 
gereden met een tamelijke snelheid. Dit kan tot gevaarlijke situaties teweeg brengen. 

Ons voorstel is om dat paaltje te verwijderen en te werken met een groene/ natuurlijke sas 
(Bv beukhaagje of iets met hout), zodanig dat de kinderen met geen snelheid meer op de 
weg kunnen, dit om ongevallen te vermijden. 

Vraag:  

Zou het mogelijk zijn om dergelijke aanpassing te doen op het einde van het 
fiets/wandelpad Vrezeveld dat uitmondt op het zebrapad in de Krauwelstraat? 

 Antwoord: 

Mensen die toekomstgericht van het project Petegemplein 5 richting het WZC willen 
gaan zullen logischerwijs gebruik maken van dit pad. Het plaatsen van omega’s is niet 
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rolstoelvriendelijk. Vooraleer enige actie daar te ondernemen moet gekeken worden 
dat de mobiliteit van de verschillende gebruikers niet gehypothekeerd wordt. 

Het kan ook een suggestie naar de scholen zijn om tijdens de verkeerslessen de nodige 
aandacht aan fietsveiligheid te besteden. 

De vragen en antwoorden kunnen integraal beluisterd worden via het audio-zittingsverslag dat op 
de website gepubliceerd is. 

BESLOTEN ZITTING  

14. 

De Gemeenteraad,  

In besloten zitting vergaderd;  

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2019 houdende het ledenaantal 
van de gecoro en de aanduiding van de verschillende maatschappelijke geldingen; 

Gelet op de daarop volgende oproep voor de kandidatuurstelling voor de GECORO door o.a. 
publicatie op de website en een aankondiging in het gemeentelijk infoblad; 

Overwegende dat hierop kandidaturen ontvangen werden van :  

- Ann Lootens, Firmin Mees, Kinget Martin, Willem De Craene, Benoit Ottevaere, 
Melanie Franck en Stijn Vannieuwenborg als deskundigen inzake ruimtelijke 
ordening 

- De Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen voor de sociale 
woonactoren met Hilde Bovijn als effectief lid en Johan Dendauw als 
plaatsvervanger 

- Van Cauwenberghe Philippe (voorzitter van De Bedrijfsgilde) en Erwin De 
Meulemeester (voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat) voor de 
landbouworganisaties 

- Paul Cardon als effectief lid en Koen Van Delsen als plaatsvervanger namens 
Natuurpunt en Milieufront Omer Wattez voor de milieu- en natuurverenigingen 

- Frank Meersman als effectief lid en Lode Daneels als plaatsvervanger vanuit het 
Davidsfonds voor de socio-culturele sector,  

Overwegende dat het college in zitting van 11 augustus 2020 van mening is dat alle ingediende 
kandidaturen kunnen weerhouden worden ; Dat de gemeenteraad dezelfde mening is toegedaan; 

Overwegende dat volgens art. 304§3 van het decreet lokaal bestuur max. 2/3 van de leden 
van hetzelfde geslacht mogen zijn, d.i. min. 3 vrouwen als effectief lid dienen te worden aangeduid; 

Dat de gemeenteraad bevoegd is voor de benoeming van: 

- de voorzitter en de vaste secretaris, na voordracht door het college 

- de leden en de plaatsvervangers maar keuzes zal moeten maken waarbij o.a. de 
titels en verdiensten worden vergeleken,  tussen: 

o De verschillende deskundigen (zowel effectief als plaatvervanger) 
aangezien 7 kandidaturen in aanmerking komen voor (slechts) 3 
deskundigen en 2 plaatsvervangers 
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o De landbouworganisaties (tussen effectief lid en plaatsvervanger) 
aangezien beide kandidaat zijn als effectief lid 

Dat de gemeenteraad ook een ondervoorzitter kan aanwijzen. 

Gelet op het feit dat een vertegenwoordiger van alle fracties uitgenodigd wordt voor elke 
vergadering van de GECORO, overeenkomstig het eerder genoemde besluit van de Vlaamse 
regering; Dat alle fracties reeds een vertegenwoordiger aangeduid hebben; 

Gelet op de mondelinge stemming over de samenstelling van de gecoro in haar geheel 
waaraan alle raadsleden deelnemen; 

Gelet op de mondelinge stemming over de aanduiding van de voorzitter van de gecoro 
waaraan alle raadsleden deelnemen; 

Gelet op de mondelinge stemming over de aanduiding van de ondervoorzitter van de gecoro 
waaraan alle raadsleden deelnemen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De gemeenteraad gaat over tot vaststelling van de kandidaturen:  

Deskundigen : 

- Ann Lootens, Keistraat 3 te Wortegem-Petegem – bioingenieur, 20 jaar ex-
milieuambtenaar te Oudenaarde, 12 jaar gecoro-voorzitter van Wortegem-Petegem 

- Firmin Mees, Daalbos 19 te Oudenaarde – professor, doctor, ingenieur-architect, gecoro-
voorzitter te Oudenaarde 

- Kinget Martin, Biesbosstraat 47 te Wortegem-Petegem – architect 

- Willem De Craene, Dombos 6 te Wortegem-Petegem – architect 

- Benoit Ottevaere, Kortrijkstraat 82 te Wortegem – architect, 6 jaar gecoro-lid  

- Melanie Franck, Molenkouter 15 te Wortegem-Petegem – ambtenaar Departement 
omgeving (afd. gop, team Mer) 

- Stijn Vannieuwenborg, Kastanjeplein 19a te Wortegem-Petegem – master 
handelswetenschappen & postgraduaat vastgoedkunde, projectcoördinator van 
publieke projectontwikkeling bij intercommunale Leiedal  

Landbouw : 

- Bedrijfsgilde (Van Cauwenberghe Philippe, Kleistraat 3 te Wortegem-Petegem) – 
effectief, geen plaatsvervanger 

- Algemeen Boerensyndicaat (Erwin De Meulemeester, Beekstraat 22 te Wortegem-
Petegem - effectief, geen plaatsvervanger) 

Milieu- en natuur : 

- Milieufront Omer Wattez & Natuurpunt (Paul Cardon, Kortrijkstraat 60 te Wortegem-
Petegem– effectief en Koen Van Delsen, Zonnestraat 16 te Wortegem-Petegem - 
plaatsvervanger) 

Sociale woonactoren : 
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- Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen (Hilde Bovijn–effectief en Johan 
Dendauw– plaatsvervanger) 

Socio-cultureel : 

- Davidsfonds (Frank Meersman, Pareelstraat 10 te Wortegem-Petegem – effectief en Lode 
Daneels, Kloosterhoek 7 te Wortegem-Petegem - plaatsvervanger)  

Art. 2. De gemeenteraad neemt kennis van de vertegenwoordigers aangeduid door de 
verschillende fracties uit de gemeenteraad: 

- Willy Dhondt, Rijborgstraat 7 te Wortegem-Petegem voor Open VLD 

- Nicole Van Der Straten, Bouveloostraat 9 te Wortegem-Petegem voor N-VA 

- Pascal Van Merhaeghe, Biesbosstraat 5 te Wortegem-Petegem voor CD&V 

- Nico De Wulf, Kastanjeplein 35 te Wortegem-Petegem voor sp.a/onafhankelijk 

Art. 3. Elke benoeming moet op een deugdelijke, zorgvuldige geargumenteerde grondslag 
berusten door o.a. een vergelijking van titels en verdiensten, waardoor de gemeenteraad 
tot de volgende samenstelling komt (met algemeenheid van stemmen): 

Deskundigen : 

- Ann Lootens, Keistraat 3 te Wortegem-Petegem –effectief lid gelet op haar 
gemotiveerde kandidatuur, vrouw, uittredend gecoro-voorzitter, bio-ingenieur, 
inwoner van de gemeente, kwaliteiten als deskundige, vertrouwd met een 
gemeentelijke administratie en met de voorbereiding van dossiers en vergaderingen 
en gelet op de positieve ervaring van samenwerking en deskundigheid die het bestuur 
gedurende haar voorbije voorzitterschappen heeft genoten 

- Firmin Mees, Daalbos 19 te Oudenaarde –effectief lid)gelet op zijn gemotiveerde 
kandidatuur en als prof. Dr. Ingenieur-architect + gecoro-voorzitter van Oudenaarde, 
over een bijzondere bekwaamheid beschikt en gelet op de positieve ervaring van 
samenwerking en deskundigheid die het bestuur gedurende zijn voorbije 
ondervoorzitterschap heeft genoten; 

- Melanie Franck, Molenkouter 15 te Wortegem-Petegem – effectief lid gelet op haar 
gemotiveerde kandidatuur, vrouw en ambtelijke ervaring in planningsprocessen en 
milieueffectrapportage 

- Benoit Ottevaere, Kortrijkstraat 82 te Wortegem-Petegem – plaatsvervangend lid 
gelet op zijn gemotiveerde kandidatuur en ervaring in de gecoro 

- Stijn Vannieuwborg, Kastanjeplein 19a te Wortegem-Petegem - plaatsvervanger gelet 
op zijn sterke kandidatuur en ervaring in publieke projectontwikkeling 

Hoewel de resterende kandidaturen, als architecten, eveneens passend zijn binnen het te 
kiezen profiel zijn deze enigszins lager geplaatst dan bovenstaande kandidaturen 

Landbouw : 

- Bedrijfsgilde/Boerenbond (Van Cauwenberghe Philippe, Kleistraat 3 te Wortegem-
Petegem) –effectief lid, gezien zijn gemotiveerde kandidatuur en ervaring in de 
gecoro. 
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- Algemeen Boerensyndicaat (Erwin De Meulemeester, Beekstraat 22 te Wortegem-
Petegem) - plaatsvervanger  

Er wordt niet ingegaan op het voorstel van ABS om, gezien deze 2 gelijkaardige actieve 
vereningingen in de gemeente, een wissel inzake effectief/plaatsvervanger door te voeren 
tov de vorige gecoro.  

Milieu- en natuur : 

- Milieufront Omer Wattez & Natuurpunt (Paul Cardon, Kortrijkstraat 60 te Wortegem-
Petegem– effectief en Koen Van Delsen, Zonnestraat 16 te Wortegem-Petegem - 
plaatsvervanger) 

Sociale woonactoren : 

- Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen (Hilde Bovijn–effectief en Johan 
Dendauw– plaatsvervanger) 

Socio-cultureel : 

- Davidsfonds (Frank Meersman, Pareelstraat 10 te Wortegem-Petegem – effectief en 
Lode Daneels, Kloosterhoek 7 te Wortegem-Petegem – plaatsvervanger) 

Art. 4. De gemeenteraad duidt bij aparte stemming volgende personen aan als voorzitter en 
ondervoorzitter: 

  Ann Lootens, Keistraat 3 te Wortegem-Petegem wordt met algemeenheid van 
stemmen aangeduid als voorzitter van de gecoro; 

 Firmin Mees, Daalbos 19 te Oudenaarde wordt met algemeenheid van stememn 
aangeduid als ondervoorzitter van de gecoro; 

Art. 5. De gemeenteraad duidt Isabelle Vander Linden, omgevingsambtenaar inzake stedenbouw, 
die de meeste dossiers welke op de gecoro zullen behandeld worden zal beheersen aan als 
secretaris van de gecoro. 

De Algemeen Directeur,   De Voorzitter Gemeenteraad, 

 

 

An Buysschaert  Koen Desloovere.  


