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Notulen zitting van de gemeenteraad 

Zitting 26 november 2020 
Aanwezig : Desloovere Koen, Voorzitter gemeenteraad, 

Vander Meeren Luc, Burgemeester, 

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle, 

Fonteyne Kurt, Schepenen, 

Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, 

Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, 

Van De Populiere Marleen, Marie Maes, De Donder Sven, De Wulf Nico, 

Baert Leen, Raadsleden, 

Buysschaert An, Algemeen directeur 

Openbare Zitting 

NOTULEN 

1.  Notulen vorige zitting. Goedkeuring.   

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 32. 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 29 november 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.   

Juridische grondslag 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63. 
De Nieuwe Gemeentewet, artikel 134 §1  en artikel 135 §2. 
Het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 1 november 
2020. 
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De voorgaande tijdelijke politieverordeningen van de burgemeester betreffende de organisatie van 
virtuele vergaderingen van de gemeente- en OCMW-raad op 30 april en 28 mei 2020 en de 
organisatie van de gemeente- en OCMW-raad van 25 juni 2020 in het OC Rozenhof. 
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 voor 
de social distancing richtlijnen en beperking van het publiek. 
De tijdelijke politieverordening van de burgemeester bij hoogdringendheid betreffende het houden 
van de gemeente- en OCMW-raad van 29 oktober 2020 via virtuele vergadering. 
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. 
Feiten en context 
De actuele situatie betreffende de verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België 
maakt dat fysiek vergaderen niet langer als uitgangspunt wordt aangehouden in de richtlijnen van 
het Agentschap Binnenlands Bestuur. De maatregelen zijn noodzakelijk om te vermijden dat de 
gezondheidszorg onder zodanig zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig 
in het gedrang komt. 
Procedurele vormvereisten 
De gemeenteraad dient van dit besluit onverwijld in kennis te worden gesteld en moet door de 
gemeenteraad worden bevestigd op de eerstvolgende vergadering, op straffe van verval. 
BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt 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.  

Overeenkomstig artikel 23 van het decreet Lokaal Bestuur wordt dit agendapunt bij 
hoogdringendheid toegevoegd aan de agenda met algemeenheid van stemmen , waarmee voldaan 
is aan de minimumvereiste van 2/3 van de aanwezige leden. 

Motivering: Vandaag, 26 november 2020, was een overleg gepland tussen de burgemeesters en 
de gouverneur omtrent de visie op de regiovorming zoals voorgesteld in de 
kadernota van de Vlaamse Regering. Het zou dus in eerste instantie niet mogelijk 
geweest zijn om hierover vooraf met de gemeenteraad af te stemmen. Het overleg 
werd nu echter uitgesteld tot dinsdag 1 december 2020 waardoor een bespreking 
en standpuntinname door de gemeenteraad wel mogelijk wordt indien dit 
agendapunt bij hoogdringendheid aan de agenda van de gemeenteraadszitting 
wordt toegevoegd. 

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41. 

Kadernota van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020 die de visie op regiovorming weergeeft en 
het kader voor de verdere aanpak deze regeerperiode. 

Feiten en context 

De Vlaamse Regering zet in op regiovorming. De lokale besturen moet die regiovorming van 
onderuit opbouwen en dragen. De burgemeesters zijn hierin de spilfiguren. 
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De Vlaamse Regering bakent vaste regio’s af om tot een grotere coherentie te komen en de 
regiovorming te stimuleren. Binnen die regio’s moeten alle vormen van intergemeentelijke 
samenwerking plaatsvinden. Dat geldt zowel voor de bestaande als de nieuwe samenwerking. 
Samenwerkingen op een hogere schaal vallen daar wel buiten. 

Regiovorming moet de huidige verrommeling tegengaan en leiden tot minder mandaten. De 
Vlaamse overheid zal de bestaande drempels wegwerken die verhinderen dat 
samenwerkingsverbanden fuseren. Ze zal de eigen regionale afbakeningen afstemmen op deze 
regio’s. Daarom werkt ABB een kader uit met bijkomende instrumenten om de regiovorming te 
ondersteunen (bijvoorbeeld voor de herverdelingsproblematieken tussen de betrokken lokale 
besturen). 

Op 9 oktober 2020 keurde de Vlaamse Regering een kadernota goed die de visie op regiovorming 
weergeeft en het kader voor de verdere aanpak deze regeerperiode. De nota bevat ook een kaart 
met 13 referentieregio’s. Die kaart is geen definitieve afbakening, maar moet de discussie 
aanwakkeren.  

De Vlaamse Regering heeft de gouverneurs gevraagd een advies te formuleren over de afbakening 
van de referentieregio’s, op basis van de bestaande fora op bovenlokaal niveau en op basis van de 
input van de lokale besturen. Dat advies moeten ze tegen midden januari 2021 finaliseren. Begin 
volgend jaar legt de Vlaamse Regering de referentieregio’s definitief vast. 

Op 1 december is er een overleg gepland met de gouverneurs, waar de gemeente Wortegem-
Petegem zal gevraagd worden ook haar visie mee te delen. 

In het voorstel worden in Oost-Vlaanderen vier regio’s afgebakend, zijnde regio Gent, regio 
Waasland, regio Dendermonde en regio Zuid-Oost Vlaanderen. Wortegem-Petegem bevindt zich 
helemaal in het westen van de voorgestelde regio, en heeft weinig tot geen binding met de 
Denderstreek, die in dezelfde regio wordt ingedeeld. Dit zowel op sociaal-economisch vlak als op 
maatschappelijk vlak. Bovendien zijn we er van overtuigd dat ook op sportief als toeristisch vlak 
inwoners van onze gemeente zich vereenzelvigen met een kleinere gebiedsomschrijving in wat 
gekend staat als de ‘Vlaamse Ardennen’, die zich uitstrekken tot en met Geraardsbergen.  

Deze weerspiegelen zich in de samenstelling van de intercommunale Toerisme Vlaamse Ardennen: 
Brakel, Gavere, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, 
Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm. 

Procedurele vormvereisten 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de burgemeester te machtigen dit standpunt over te maken 
aan de gouverneur en dit te bepleiten in het vervolgtraject van dit dossier. 

BESLUIT: 16 stemmen voor (Desloovere Koen, Vander Meeren Luc, Nachtegaele Veerle, 
Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle, Fonteyne Kurt, Dhondt Willy, 
Van Der Straeten Nicole, Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, 
Steenmans Marcel, Van De Populiere Marleen, Marie Maes, De Donder Sven, 
De Wulf Nico, Baert Leen)  
 1 onthouding (Van Driessche Gert) 

Art. 1. De gemeenteraad beslist de burgemeester te machtigen volgend standpunt over te maken 
aan de gouverneur in zake de regiovorming en dit te bepleiten in het vervolgtraject van dit 
dossier:  
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Een kleinere gebiedsomschrijving in wat gekend staat als de ‘Vlaamse Ardennen’, die zich 
weerspiegelt in volgende samenstelling:  Brakel, Gavere, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, 
Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-
Houtem, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm. 

4. Participatie. Gemeentelijke adviesraden.  Aanpassing statuten Gemeentelijk Advies-
 orgaan voor Cultuur (GAC). Goedkeuring.  

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, 41 en 304. 

Het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012, titel 4. 

Het decreet betreffende het cultuurpact van 28 januari 1974, laatst gewijzigd bij decreet van 20 
november 2009. 

De gemeenteraadsbeslissing van 18 september 2003 houdende goedkeuring van de statuten van de 
cultuurraad (GAC).  

Feiten en context 

De huidige, door de gemeenteraad goedgekeurde, statuten van de cultuurraad (nu GAC) dateren 
van 18 september 2003. Anno 2020 waren die aan herziening toe.  

Procedurele vormvereisten 

De cultuurdienst maakte een ontwerp van statuten op dat aan het GAC werd overgemaakt. Dit werd 
positief geadviseerd door het GAC op 1 oktober 2020. 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De gemeenteraad beslist de statuten van het GAC, die als bijlage bij dit besluit gevoegd zijn, 
goed te keuren. 

STATUTEN GEMEENTELIJK ADVIESORGAAN VOOR CULTUUR 

Artikel 1: Erkenning  

De gemeente erkent en richt een gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur (hierna GAC) op volgens 

Artikel 304 van het decreet lokaal bestuur. De gemeenteraad en het college van burgemeester en 

schepenen (hierna CBS) verzekeren via dit orgaan de betrokkenheid en de inspraak van burgers en 

doelgroepen in culturele en socio-culturele aangelegenheden. Deze inspraak heeft betrekking op de 

uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan.  

Artikel 2: Opdracht en doelstellingen  

§1 Het GAC heeft volgende opdrachten:  

• Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief advies uitbrengen over het 

cultuurbeleid van de gemeente.  

• Overleg tussen culturele verenigingen bevorderen.  

• Inspelen op behoeften of hiaten in het culturele veld. Het GAC maakt die initiatieven 

mogelijk of ondersteunt ze.  
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§2 Zowel bij adviezen op vraag van het gemeentebestuur als bij adviezen op eigen initiatief kan het 

GAC over alle mogelijke informatie beschikken die vereist is voor de opmaak van het advies, tenzij 

er gegronde bezwaren zijn.  

§3 Het GAC zal de adviezen die hij uitbrengt uiterlijk binnen de twee weken na vergadering bezorgen 

aan het CBS en in de adviezen beschrijven:  

• Hoe het advies tot stand is gekomen, met een duidelijke opgave van welke betrokkenen 

op welke manier zijn geraadpleegd.  

• Welke motivering geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies.  

• Welk standpunt het GAC inneemt, met vermelding van afwijkende meningen of van 

minderheidsstandpunten.  

Het CBS bezorgt tegen de volgende vergadering een antwoord op het advies aan het GAC. Het CBS 

moet eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen van het GAC uitdrukkelijk motiveren.  

Artikel 3: Werking  

§1 Het GAC wordt om de zes jaar, bij het begin van een nieuwe legislatuur, opnieuw samengesteld. 

Als er zich in de loop van de legislatuur wijzigingen voordoen worden deze ter kennisgeving 

voorgelegd aan het CBS.  

§2 Iedereen die minstens 18 jaar is, inwoner is van Wortegem-Petegem en binding heeft met het 

culturele gebeuren in de gemeente kan zich kandidaat stellen om deel uit te maken van het GAC. Bij 

samenstelling van het GAC is ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht. Dit wordt 

opgelegd door Artikel 304 §3 uit het decreet lokaal bestuur.  

§3 Het GAC kiest uit haar leden die zich hiervoor kandidaat stellen een voorzitter, penningmeester 

en secretaris. Deze stemming gebeurt geheim indien daarom wordt verzocht. Deze stemming 

gebeurt bij volstrekte meerderheid van stemmen.  

§4 De volgende personen kunnen enkel als waarnemer aanwezig zijn bij het GAC en hebben geen 

stemrecht:  

• Gemeenteraadsleden (inclusief CBS).  

• Ambtenaren van de diensten cultuur, bibliotheek en erfgoed.  

• Externe deskundigen over een specifiek cultuuritem dat geagendeerd staat.  

§5 Er komt een einde aan het lidmaatschap van het GAC:  

• Zodra bij de start van een volgende legislatuur een nieuw GAC wordt samengesteld.  

• Door het ontslag van de betrokkenen zelf. Dit ontslag moet schriftelijk meegedeeld 

worden aan de voorzitter van het GAC.  

• Door het opnemen van een politiek mandaat.  

• Door uitsluiting na een beslissing van het CBS, op voorstel van minstens twee derde 

meerderheid van de overige leden van het GAC en een grondige motivatie.  

§6 Bij aanvang van een nieuwe legislatuur verschijnt een oproep tot kandidaatstelling in het 

gemeentelijk infoblad. Kandidaatstelling verloopt via een aanvraag aan het CBS. Er wordt tevens 
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een schrijven gericht aan alle socioculturele verenigingen uit Wortegem-Petegem met een oproep 

tot kandidaatstelling.  

De definitieve samenstelling van het GAC wordt via verslag ter kennisgeving voorgelegd aan het 

CBS.  

Artikel 4: Werkgroepen  

Het GAC kan ad-hoc werkgroepen vormen om thema’s en dossiers eerst verder te onderzoeken 

alvorens het GAC hierover een definitief advies geeft.  

Er kunnen eveneens ad-hoc werkgroepen gevormd worden rond bepaalde thema’s of voor 

organisatie van activiteiten. Er zal minstens 1 lid van het GAC de werkgroep begeleiden.  

Artikel 5: Ondersteuning  

Het gemeentebestuur zal het GAC ondersteunen door:  

• Jaarlijks een krediet in te schrijven in het gemeentelijk budget voor de werking van het GAC.  

• Logistieke en administratieve ondersteuning te voorzien.  

Artikel 6: Rekeningen  

Het GAC verbindt er zich toe elk jaar een schriftelijke nota voor te leggen aan het CBS met de 

verantwoording van de door het gemeentebestuur ter beschikking gestelde middelen.  

Artikel 7: Interne afsprakennota  
Indien noodzakelijk, stelt het GAC een interne afsprakennota op waarin het zijn interne werking 
verder regelt. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het CBS.  

Artikel 8: Reglementen  

De statuten van de cultuurraad, vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 18 september 2003, 
worden opgeheven.  

Deze statuten zijn rechtsgeldig na bekrachtiging door de gemeenteraad van 26 november 2020. 

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

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41. 

Brief van 9 oktober 2020 van de provincie Oost-Vlaanderen.  

Feiten en context 

De huidige Vlaamse financiering voor de werking van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen werd 
per 1 augustus 2020 stopgezet. 

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 het ERSV van 4 juni 2020  

De Algemene vergadering van de vzw ERSV gepland op 7 december 2020 zal besluiten over te gaan 
tot vereffening en ontbinding van de vzw ERSV. 

Dat elk aangesloten lokaal bestuur zich akkoord dient te verklaren met de ontbinding en vereffening 
van de vzw ERSV voorafgaand aan de Algemene vergadering van de vzw ERSV van 7 december 2020.  
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De integratie van het Streekoverleg en SOLVA manifesteert zich sinds 1 januari 2019 in de 
regiowerking via de installatie van structurele overlegorganen (Regionetwerken Mobiliteit, Werk en 
Economie, Klimaat, RO, Overleg Algemeen Directeurs, Burgemeesters, Stakeholders, regiocongres, 
….) en een regionaal aanbod van projecten (Autodelen, Mobipunten, De Bouwdoos, Meerdoeners, 
IOED,….)  

Procedurele vormvereisten 

De raad van bestuur van Solva van 1 september 2020 heeft zich akkoord verklaard met volgende 
voorwaarden gesteld door de raad van bestuur van het ERSV :  

1. De restmiddelen die de vzw ERSV Oost-Vlaanderen nog ter beschikking heeft bij de 
vereffening (verdeeld onder de twee regio’s blijkens de zgn. cumultabel) worden 
toegewezen aan :   
- de intercommunales voor streekontwikkeling die in beide regio’s actief zijn (Solva, 
 Interwaas en DDS) voor wat de Vlaamse en gemeentelijke inbreng geweest is  
- aan de POM voor wat de provinciale inbreng geweest is.  

2. Deze middelen dienen blijvend besteed te worden aan de verdere socio-economische 
streekontwikkeling van de regio, waarbij acties en projecten kunnen ontwikkeld worden ter 
stimulering van zowel de economische- als de tewerkstellingssituatie van de regio. 

3. Binnen beide regio’s zal er een verdere actieve betrokkenheid en inspraak blijven bestaan 
bij de besteding van deze middelen, voor zowel de lokale besturen als voor de sociale 
partners 

4. De personeelsleden die momenteel nog in dienst zijn bij de vzw ERSV zullen bij de 
vereffening overgenomen worden door de respectievelijke intercommunales in de regio’s, 
dit overeenkomstig de bepalingen in de CAO 32bis (overgang van onderneming krachtens 
overeenkomst) 

Dat het samenwerkingsverband Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen overlapt met het grondgebied 
van Solva (met uitzondering van Gavere) en ook 21 steden en gemeenten met ruim 431.638 inwoners 
in Zuid-Oost-Vlaanderen ondersteunt.  

Vraagt het akkoord met de ontbinding en vereffening van de vzw ERSV Oost-Vlaanderen.  

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De gemeenteraad gaat akkoord om de vzw ERSV Oost-Vlaanderen te vereffenen en te 
ontbinden.  

Art. 2. De gemeenteraad gaat akkoord met de voorwaarden zoals gesteld door de raad van bestuur 
van de vzw ERSV. 

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

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 432. 

Feiten en context 

De gemeente ontving het aangetekend schrijven van SOLVA van 20 oktober 2020 om deel te nemen 
aan de algemene vergadering van SOLVA die op woensdag 16 december 2020 plaatsheeft in het Hof 
van Nassau, Balegemstraat 2, 9620 Zottegem.   
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De gemeenteraad dient goedkeuring te hechten aan volgende agenda van de algemene 
vergadering:  

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandig-
 heden (indien noodzakelijk) 
2. Samenstelling van het bureau  
3. Goedkeuren actieplan en budget 2021  
4. Statutenwijziging SOLVA: Samenstelling Raad van Bestuur en Digitale vergaderwijze 
bestuursorganen  
5. Toetreding bij SOLVA: 

a. Projectenvereniging Erfgoed Denderland  
b. Projectenvereniging VARIANT  

6. Toetreding SOLVA bij Poolstok  
7. Vertegenwoordiging SOLVA in de bestuursorganen van VENECO  
8. Benoeming van bestuurder voor mandaten die zijn opengevallen sinds de laatste 
 Algemene Vergadering 

Het besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2019 waarbij de heer Maarten Van Tieghem, 
Schepen en de heer Kurt Fonteyne, Schepen-Voorzitter BCSD, aangeduid werden als 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de gemeente om deel te nemen aan de algeme 
vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging SOLVA voor de volledige legislatuur. 

BESLUIT: 16 stemmen voor (Desloovere Koen, Vander Meeren Luc, Nachtegaele Veerle, 
Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle, Fonteyne Kurt, Dhondt Willy, 
Van Der Straeten Nicole, Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, 
Steenmans Marcel, Van De Populiere Marleen, Marie Maes, De Donder Sven, 
De Wulf Nico, Baert Leen)  
 1 onthouding (Van Driessche Gert) 

Art.1. De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van SOLVA van 16 december 
2020 goed.    

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandig-
 heden (indien noodzakelijk) 
2. Samenstelling van het bureau  
3. Goedkeuren actieplan en budget 2021  
4. Statutenwijziging SOLVA: Samenstelling Raad van Bestuur en Digitale vergaderwijze 
bestuursorganen  
5. Toetreding bij SOLVA: 

a. Projectenvereniging Erfgoed Denderland  
b. Projectenvereniging VARIANT  

6. Toetreding SOLVA bij Poolstok  
7. Vertegenwoordiging SOLVA in de bestuursorganen van VENECO  
8. Benoeming van bestuurder voor mandaten die zijn opengevallen sinds de laatste 
 Algemene Vergadering 

Art.2. De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering 
van SOLVA op 16 december 2020 worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de 
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beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van 
onderhavige beslissing.  

Art.3. De mandaten voor de algemene en buitengewone algemene vergadering voor de volledige 
legislatuur, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019, worden 
bevestigd, zijnde: 

 de heer Maarten Van Tieghem, schepen, Vrezeveld 19, Wortegem-Petegem als effectief 
vertegenwoordiger  

 de heer Kurt Fonteyne, schepen, Groenstraat 27, Wortegem-Petegem als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

Art.4. Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de bestuursorganen van Solva.  

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

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 432. 

Feiten en context 

De gemeente ontving het schrijven van IVLA van 23 oktober 2020 om deel te nemen aan de 
buitengewone algemene vergadering van IVLA die op 17 december 2020 plaatsheeft in Ronse  

De gemeenteraad dient goedkeuring te hechten aan volgende agenda van de algemene 
vergadering:  

1. Beleidsnota IVLA 2021  
2. Begroting IVLA 2021  
3. Code van goed bestuur IVLW 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van IVLA van 17 december 
2020 goed.    
1. Beleidsnota IVLA 2021  
2. Begroting IVLA 2021  
3. Code van goed bestuur IVLW 

Art.2. De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering 
va IVLA op 17 december 2020 worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van 
onderhavige beslissing.  

Art.3. De afgevaardigde van de gemeente die voor de verdere legislatuur werd gemachtigd, de heer 
Luc Vander Meeren, burgemeester, te bevestigen en deze op te dragen zijn stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in artikel 1. De aanduiding van de heer Olivier Van 
Cauwenberghe, raadslid, als plaatsvervanger wordt eveneens bevestigd.  

Art.4. Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan I.VL.A.  

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

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41 § 1, 10°, a). 

Het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2019 houdende de vaststelling van opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks 
bestuur.  

BESLUIT: 

Art.1. De gemeenteraad neemt kennis van: 

 uitgaven nominatief voorzien in het investeringsbudget: 

o 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 
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. 

o In zitting van 20 oktober 2020 werd de opdracht ‘aankoop van laptops ten behoeve 
van telewerk’ bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte 
waarde) gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de 
leveringstermijn en de prijs), zijnde Cevi nv, Bisdomplein 3 te 9000 Gent, tegen het 
nagerekende offertebedrag van € 799,25 exclusief btw of € 967,09 inclusief 21% btw 
per laptop en een transportkost van € 20,00 exclusief btw of € 24.20 inclusief 21% 
btw. Het college beslist om 14 laptops aan te kopen, wat het totaal bedrag van de 
opdracht op € 11.209,50 exclusief btw of € 13.563,50 inclusief 21% btw brengt. 

 uitgaven voorzien in het exploitatiebudget: 

o / 

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.  

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 332 § 1, 3e lid.  

BESLUIT: 

Art.1. De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de provinciegouverneur van 16 oktober 
2020 tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van de gemeente 
Wortegem-Petegem. 

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

De wet op de geïntegreerde politie, artikel 40 stellende dat elke gemeenteraad van de zone de 
dotatie stemt die aan het lokaal politiekorps moet worden toegekend en die aan de politiezone word 
gestort. 

Het Koninklijk Besluit van 15 januari 2003 houdende nadere regels betreffende de berekening en de 
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van de meergemeentezone. 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder: 

 Artikelen 285 en 287 inzake de bekendmaking. 
 Artikel 330 inzake het bestuurlijk toezicht. 

Feiten en context 

De gemeenteraad dient ieder jaar de dotaties (gewone en buitengewone) aan de politiezone 
Vlaamse Ardennen vast te stellen. 

Het politiecollege heeft op 18 september 2007 een akkoord bereikt om het netto-tekort van de  
politiebegroting te verdelen onder alle gemeenten van de zone volgens een bepaalde verdeelsleutel 
berekend op basis van de bestede capaciteit aan de zeven basisfunctionaliteiten van de lokale politie 
zijnde wijkwerking, onthaal, interventie, slachtofferbejegening, recherche, openbare orde en 
verkeer.  De verdeelsleutel wordt jaarlijks geactualiseerd. De verdeelsleutel voor 2021 is als volgt 
bepaald: 

 Kluisbergen: 9,42% 
 Kruisem: 20,19% 
 Oudenaarde: 63,11% 
 Wortegem-Petegem: 7,28%. 

Uit het ontwerp van de politiebegroting 2021 blijkt dat het netto-tekort op de gewone dienst 
geraamd wordt op € 5.145.333,91 te verdelen onder de respectievelijke gemeenten/stad. 

Dit tekort ligt 4,38 %  of € 235.452,07 lager dan het tekort in 2020. 

Het aandeel van de gemeente voor de gewone dienst wordt als volgt berekend: € 5.145.333,91 x 
7,28%. 

Bijgevolg wordt het gemeentelijk aandeel voor de gewone dienst vastgesteld op € 374.580,31. 

De dotatie is lichtjes gestegen t.o.v. 2020 met name 0,33 % of € 615,68. 

Het netto-tekort op de buitengewone dienst wordt geraamd op € 527.200. 

Het aandeel van de gemeente voor de buitengewone dienst wordt als volgt berekend: €527.200 x 
7,28%. 

Bijgevolg wordt het gemeentelijk aandeel voor de buitengewone dienst vastgesteld op €  38.380,16. 

Financiële aspecten 

Deze bedragen zijn opgenomen in de meerjarenplanaanpassing 2bis 2020-2025. 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De gemeenteraad stelt de gemeentelijke dotaties aan de politiezone Vlaamse Ardennen voor 
het dienstjaar 2021 als volgt vast: 
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 Gewone dienst: € 374.580,31 
 Buitengewone dienst: € 38.380,16. 

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

Juridische grondslag 

De wet van 15 mei 2007 en latere wijzigingen, betreffende de Civiele Veiligheid bepaalt dat de 
dotaties van de gemeenten en steden van de zone jaarlijks vastgelegd worden door de raad op basis 
van een unaniem akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden;  

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder: 

 Artikelen 285 en 287 inzake de bekendmaking. 
 Artikel 330 inzake het bestuurlijk toezicht. 

Feiten en context 

De financiering van de hulpverleningszone bestaat hoofdzakelijk uit de federale toelagen.  

Het netto-tekort op de begroting van de hulpverleningszone wordt aangevuld met gemeentelijke 
dotaties.  

De gemeenteraad dient elk jaar de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen vast te stellen. 

De prezoneraad heeft op 4 juli 2014 een akkoord bereikt om het netto-tekort van de begroting van 
de hulpverleningszone te verdelen onder alle gemeenten en steden van de zone volgens een 
bepaalde verdeelsleutel berekend als volgt: 

 60% op basis van het inwonersaantal 
 30% op basis van het bebouwd kadastraal inkomen en outillage kadastraal inkomen  
 5% op basis van het onbebouwd kadastraal inkomen 
 5% op basis van de financiële draagkracht van de gemeente (gemeten door het gemiddeld 

inkomen per aangifte). 

Voor de planningsperiode 2020-2025 ligt de verdeelsleutel vast volgens de toestand op 1 januari 
2019.  

De verdeelsleutel voor Wortegem-Petegem voor de planningsperiode 2020-2025 is vastgesteld op 
4,0567 %. 

Uit het ontwerp van de begroting 2021 blijkt dat het netto-tekort op de gewone dienst geraamd 
wordt op € 4.510.393 te verdelen onder de respectievelijke gemeenten/steden. 

Dit tekort ligt 3,70 % hoger dan het tekort in 2020. 

Het aandeel van de gemeente voor de gewone dienst wordt als volgt berekend: € 4.510.393 x 
4,0567%. 

Bijgevolg wordt het gemeentelijk aandeel voor de gewone dienst vastgesteld op € 182.973. 

De dotatie is gestegen met 2,40 % t.o.v. 2020. 

Het netto-tekort op de buitengewone dienst wordt geraamd op € 1.000.000. 

Het aandeel van de gemeente voor de buitengewone dienst wordt als volgt berekend: € 1.000.000 
x 4.0567%. 
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Bijgevolg wordt het gemeentelijk aandeel voor de buitengewone dienst vastgesteld op € 50.424,48. 

Financiële aspecten 

Deze cijfers zijn opgenomen in de meerjarenplanaanpassing 2bis 2020-2025. 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De gemeenteraad stelt de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen voor het dienstjaar 2021 als volgt vast: 

 Gewone dienst: € 182.973. 
 Buitengewone dienst: € 50.424,48. 

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.  

Overeenkomstig artikel 23 van het decreet Lokaal Bestuur wordt dit agendapunt bij 
hoogdringendheid toegevoegd aan de agenda met algemeenheid van stemmen , waarmee voldaan 
is aan de minimumvereiste van 2/3 van de aanwezige leden. 

Motivering: De fysieke openbare verkoop van het parochiehuis Moregemplein 10, 9790 
Wortegem-Petegem was gepland op 26 november 2020 om 16u. Door de 
verstrengde coronamaatregelen is het niet verantwoord om dit te laten 
plaatsvinden. Gezien het college door de gemeenteraad belast werd met de 
uitvoering van de verkoop bij gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2020, 
werd beslist om over te stappen naar een online openbare verkoop via Biddit. Deze 
aangepaste werkwijze bracht met zich mee dat het lastenkohier in die zin moet 
worden aangepast. Een bekrachtiging van deze beslissing voor de start van de 
biedingen is dan ook wenselijk. 

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41. 

Gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2020 houdende de goedkeuring van het lastenkohier 
voor de openbare verkoop van het parochiehuis gelegen Moregemplein 10, 9790 Wortegem-
Petegem. 

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 november 2020 om in gevolge de 
gewijzigde coronamaatregelen de fysieke openbare verkoop van Moregemplein 10 op te schorten 
en te laten gebeuren via het online biedplatform Biddit.  

Feiten en context 

In het lastenkohier, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 september 2020, is 
opgenomen dat de openbare verkoop door middel van een fysieke zitting zou geschieden. De 
fysieke zitting was gepland op donderdag 26 november 2020 om 16u in De Vierschaar te Moregem. 

Naderhand werden door de slechter wordende coronacijfers strengere maatregelen aangekondigd 
door het Nationaal Overlegcomité (MB van 30 oktober 2020, gepubliceerd op 01 november in het 
BS). Het ambt van notaris wordt weliswaar als essentieel beschouwd, toch is het niet meer 
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aangewezen om mensen fysiek samen te brengen als er alternatieve handelswijzen bestaan. Er werd 
dan ook voorgesteld om over te gaan tot een online openbare verkoop via het biedplatform Biddit. 

Het schepencollege besliste dan ook bij hoogdringendheid om in gevolge de gewijzigde 
coronamaatregelen die gelden voor notariële handelingen de fysieke openbare verkoop van 
Moregemplein 10, op te schorten en te laten gebeuren via het online biedplatform Biddit.  

Het college keurde hiertoe het gewijzigd lastenkohier, opgesteld door de aangestelde notaris 
Marleen Vandewalle, goed. In dit lastenkohier werd de werkwijze van openbare verkoop via Biddit 
opgenomen. De andere bepalingen van de verkoop blijven ongewijzigd. De biedingen vangen aan 
op donderdag 10 december 2020 om 17u en worden gesloten op vrijdag 18 december 2020 om 17u. 

Procedurele vormvereisten 

De gemeenteraad wordt gevraagd deze collegebeslissing te bekrachtigen. 

BESLUIT: 16 stemmen voor (Desloovere Koen, Vander Meeren Luc, Nachtegaele Veerle, 
Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle, Fonteyne Kurt, Dhondt Willy, 
Van Der Straeten Nicole, Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, 
Steenmans Marcel, Van De Populiere Marleen, Marie Maes, De Donder Sven, 
De Wulf Nico, Baert Leen)  
 1 stem tegen (Van Driessche Gert) 

Art. 1. De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen van 17 november 2020 om de openbare verkoop van 
Moregemplein 10 via het online biedplatform Biddit te laten verlopen. 

VRIJE TIJD 

13.  Wijziging retributiereglement vrijetijdsactiviteiten. Goedkeuring.  

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41. 

Het participatiedecreet van 18 januari 2008. 

Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2015 en van 26 juni 2018 houdende de aanpassing van 
de tarieven jeugd- en sportactiviteiten.   

Het collegebesluit van 24 september 2019 houdende de goedkeuring van de ‘Afsprakennota lokaal 
netwerk voor personen in armoede’.  

Feiten en context 

In het kader van het lokaal netwerk voor personen in armoede hebben we in samenspraak met het 
OCMW een sociaal tarief toegevoegd aan het retributiereglement voor vrijetijdsactiviteiten 
georganiseerd door de gemeente.  

Procedurele vormvereisten 

Het bijzonder comité voor de sociale dienst werd geraadpleegd en bracht een gunstig advies uit op 
datum van 16 juli 2020.  
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Financiële aspecten 

In het meerjarenplan wordt 1.492 euro per jaar voorzien voor de werking van het lokaal netwerk 
vrijetijdparticipatie. 

Op 23 december 2019 werd de ‘Afsprakennota lokaal netwerk voor personen in armoede’ 
goedgekeurd door minister Jan Jambon. Van 2020 tot 2025 wordt een subsidiebedrag toegekend 
van 524,52 euro per jaar.  

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. Vanaf 1 januari 2021 worden voor de inrichting van de gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten 
volgende bijdragen vastgesteld: 

Speelkriebels 
- 8 euro per dag per kind, woonachtig in Wortegem-Petegem. 
- 4 euro per dagdeel (zonder middagmaal) per kind, woonachtig in Wortegem-Petegem. 
- 10 euro per dag per kind, niet woonachtig in Wortegem-Petegem. 
- 5 euro per dagdeel (zonder middagmaal) per kind, niet woonachtig in Wortegem-

Petegem. 
- Een kortingstarief van 20 % vanaf het tweede kind uit het gezin. 
- Sociaal tarief: 1 euro per dag per kind, 0,5 euro per dagdeel (zonder middagmaal) per kind. 

Kadee Ateljee 
- 12 euro per dag per kind, woonachtig in Wortegem-Petegem. 
- 15 euro per dag per kind, niet woonachtig in Wortegem-Petegem. 
- Een kortingstarief van 20 % vanaf het tweede kind uit het gezin. 
- 5 euro voor de voor- en naopvang per dag per kind. 
- Sociaal tarief: een kortingstarief van 75 %. 

SWAP 
- De kostprijs wordt bepaald per activiteit.  
- Een toeslag van 20 % voor deelnemers die niet in de gemeente wonen.  
- Een kortingstarief van 20 % vanaf het tweede kind uit het gezin. 
- Sociaal tarief: een kortingstarief van 75 %. 

Sportkampen 
- 12 euro per dag per kind, woonachtig in Wortegem-Petegem. 
- 60 euro per week per kind, woonachtig in Wortegem-Petegem. 
- 15 euro per dag per kind, niet woonachtig in Wortegem-Petegem. 
- 75 euro per week per kind, niet woonachtig in Wortegem-Petegem. 
- Een kortingstarief van 20 % vanaf het tweede kind uit het gezin. 
- 5 euro voor de voor- en naopvang per dag per kind. 
- 4 euro voor een maaltijd per dag per kind. 
- Sociaal tarief: een kortingstarief van 75 %. 

Losse activiteiten (theatervoorstellingen, sportactiviteiten,…) 
- De kostprijs wordt bepaald per activiteit.  
- Sociaal tarief: een kortingstarief van 75 %. 

Initiatielessen 
- 2 euro per dag per kind, woonachtig in Wortegem-Petegem. 
- 3 euro per dag per volwassene, woonachtig in Wortegem-Petegem. 
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- 50 euro per seizoen per kind, woonachtig in Wortegem-Petegem. 
- 75 euro per seizoen per volwassene, woonachtig in Wortegem-Petegem. 
- 2,50 euro per dag per kind, niet woonachtig in Wortegem-Petegem. 
- 3,50 euro per dag per volwassene, niet woonachtig in Wortegem-Petegem. 
- 60 euro per seizoen per kind, niet woonachtig in Wortegem-Petegem. 
- 90 euro per seizoen per volwassene, niet woonachtig in Wortegem-Petegem. 
- Sociaal tarief: een kortingstarief van 75 %. 

Zumbalessen 
- 6 euro per lesmoment. 
- 27,50 euro voor een 5-beurtenkaart. 
- 50 euro voor een 10-beurtenkaart. 
- Sociaal tarief: een kortingstarief van 75 %. 

Art.2. De retributies van SWAP- en losse activiteiten worden vastgesteld door het college van 
burgemeester en schepenen.  

Art.3. Het OCMW hanteert de volgende voorwaarden bij de aanvragen voor het verkrijgen van een 
sociaal tarief voor vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door de gemeente: 

- De begunstigde van het sociaal tarief is gedomicilieerd in de gemeente en verblijft er 
effectief en legaal. 

- De begunstigde van het sociaal tarief voldoet aan één van onderstaande voorwaarden: 
o Inkomensvoorwaarden: persoon met laag inkomen, wat betekent dat het jaarlijks 

bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager is of gelijk aan 18.730,66 euro, 
vermeerderd met 3.467,55 euro per persoon ten laste. Het netto-inkomen om als 
persoon ten laste te worden beschouwd dient lager te zijn dan 3.270 euro, de 
gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld (bedragen op 
heden – worden geïndexeerd). 

o Personen in schuldhulpverlening met schuldenlast: budgetbegeleiding, 
budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling. 

o Gezinnen die zich in een situatie bevinden waarbij de menswaardigheid in het 
gedrang komt en waarbij de basisrechten van de gezinsleden precair zijn. Na een 
sociaal onderzoek door een maatschappelijk werker kan het bijzonder comité 
voor de sociale dienst of de BCSD-voorzitter bij hoogdringendheid een beslissing 
tot toekenning nemen. 

- De begunstigde kan geen tussenkomst voor participatie en sociale activering aanvragen 
voor een activiteit waarvoor reeds een sociaal tarief werd toegekend.  

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

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 en 57. 

Het decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid van 6 juli 2012. 

Het gemeenteraadsbesluit van 18 februari 2004 waarbij het subsidiereglement voor het beheer van 
jeugdlokalen goedgekeurd werd. 

Het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2008 waarbij het subsidiereglement voor het beheer van 
jeugdlokalen gewijzigd werd. 
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Feiten en context 

De jeugddienst dient een voorstel in tot wijziging van het ‘Reglement gemeentelijke subsidies voor 
jeugdlokalen’. Het reglement wordt vereenvoudigd en aangepast naar de huisstijl. De overschotten 
worden niet meer toegevoegd aan de toelage van de jeugdraad en de ‘tegemoetkoming in de 
kosten voor veiligheids-, onderhouds-, verbouwings- en herstellingswerken’ wordt verhoogd tot 
maximum € 1.500. Deze post wordt uitgebreid waardoor de verenigingen ook een tegemoetkoming 
kunnen aanvragen voor duurzame meubels en opbergmateriaal, mits aflevering van de nodige 
bewijsstukken. De tegemoetkoming in de energiekosten wordt verhoogd van maximum € 300 tot 
maximum € 500. 

Procedurele vormvereisten 

De jeugdraad werd conform artikel 5, § 3 van het decreet houdende de ondersteuning en 
stimulering van het lokaal jeugdbeleid van 6 juli 2012 geraadpleegd en bracht een gunstig advies uit 
op datum van 14 september 2020.  

Financiële aspecten 

Het geraamde bedrag voor de subsidies voor jeugdlokalen is 6.800 euro per jaar.  

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. Het gemeentelijk subsidiereglement betreffende het beheer van jeugdlokalen wordt 
gewijzigd en als volgt vastgesteld: 

REGLEMENT GEMEENTELIJKE SUBSIDIES  
VOOR JEUGDLOKALEN 

Artikel 1: Doelstelling 

Het gemeentebestuur wil de financiële last verbonden aan het beheer van de jeugdlokalen zo laag 
mogelijk houden en wil op die manier het onderhoud en de zorg voor veiligheid van jeugdlokalen 
stimuleren. 

Artikel 2: Doelgroep  

Elk erkend jeugdwerkinitiatief in Wortegem-Petegem kan een subsidie aanvragen voor een 
infrastructuur die permanent wordt gebruikt voor haar reguliere werking en gelegen is op het 
grondgebied van de gemeente. Tot het 'jeugdlokaal' behoren alle ruimtes die door het erkende 
jeugdwerkinitiatief worden benut voor de werking (inclusief het sanitaire gedeelte en de 
buitenruimte) en de opslag van materiaal. 

Het jeugdwerkinitiatief komt in aanmerking op voorwaarde dat het jeugdwerkinitiatief nog bestaat 
en werkt op het moment van uitbetaling.  De intrekking van de erkenning heeft verlies van het recht 
op subsidies tot gevolg.   

Artikel 3: Overzicht van de uitgaven die in aanmerking komen voor subsidies 

Overeenkomstig de bepalingen van dit reglement gaat het college van burgemeester en schepenen 
over tot de vaststelling en de toekenning van volgende subsidies, binnen de perken van de 
kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting: 



532 

 
1. Tegemoetkoming in de huurkosten 

Een erkend jeugdwerkinitiatief dat een lokaal huurt van een particulier verhuurder, krijgt het 
totaalbedrag dat in het lopende kalenderjaar aan huurlasten werd betaald, met een maximum van 
€ 350,00 per maand.  Het bedrag kan daarbij nooit hoger zijn dan de betaalde huurprijs. 

Het jeugdwerkinitiatief levert bij zijn aanvraag de volgende documenten: 

- bij de eerste keer dat het jeugdwerkinitiatief een aanvraag doet een kopie van door beide 
partijen ondertekende huurovereenkomst, waarin duidelijk het maandelijkse huurbedrag 
vermeld staat. 

- een bewijs van betaling van de huur (a.d.h.v. bankrekeninguittreksels, kwijtschriften, ...). 

2. Tegemoetkoming in de energiekosten 

Deze toelage is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten verbonden aan gebruik van water, gas en 
elektriciteit. 

Ieder erkend jeugdwerkinitiatief kan jaarlijks tot maximum € 500,00 van de gemaakte 
energiekosten in het lopende kalenderjaar terugbetaald krijgen. De energiesubsidie kan nooit hoger 
zijn dan de reëel gemaakte kosten. 

Het jeugdwerkinitiatief levert bij zijn aanvraag de volgende documenten:  

 de originele facturen van het waterverbruik en de respectievelijke bewijzen van betaling. 

 de originele facturen van het gasverbruik en de respectievelijke bewijzen van betaling. 

 de originele facturen van het elektriciteitsverbruik en de respectievelijke bewijzen van 
betaling. 

De facturen dienen op naam van het erkende jeugdwerkinitiatief opgemaakt te zijn.   

Het bewijs van betaling gebeurt a.d.h.v. bankrekeninguittreksels, kwijtschriften, ... 

3. Tegemoetkoming in de kosten voor veiligheids-,  onderhouds-,  verbouwings- en 
herstellingswerken. 

Deze toelage is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor veiligheid, onderhoud, 
verbouwingen en herstellingen gemaakt in het lopende kalenderjaar.   

Volgende kosten komen daarbij in aanmerking: 

 brandverzekeringen 

 brandblussers (zowel de aankoop als het jaarlijks nazicht) 

 signalisatiemateriaal 

 branddekens 

 E.H.B.O.-materiaal 

 brandwerende asemmers en vuilnisbakken 

 autonome rookdetectors 

 keuring van de elektrische installaties 

 materiaal om te beveiligen (klimmateriaal, musketons, touwen, ...) 

 tuinslang 
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 kuismateriaal 

 bouwmaterialen 

 opbergmateriaal 

 duurzame meubels 

 isolatiemateriaal 

 gereedschap 

 … 

Ieder erkend jeugdwerkinitiatief kan tot maximum € 1.500,00 aan kosten voor veiligheids- , 
onderhouds-, verbouwings- en herstellingsvoorzieningen terugbetaald krijgen. 

Het erkend jeugdwerkinitiatief levert bij de aanvraag facturen of kastickets als bewijsstukken voor 
de gemaakte kosten. 

De subsidie voor veiligheids-, onderhouds-, verbouwings- en herstellingsvoorzieningen kan nooit 
hoger zijn dan de reëel gemaakte kosten. 

Artikel 4: Aanvraag  

De aanvraag gebeurt schriftelijk via het formulier ter beschikking gesteld door de jeugddienst.  De 
aanvragen worden ingediend uiterlijk op 20 december van het lopende kalenderjaar.   

De subsidieaanvraag bevat minstens volgende gegevens: 

 naam, adres en telefoonnummer van de hoofdverantwoordelijke(n), 

 rekeningnummer van de vereniging met vermelding van de naam en het adres van de 
rekeninghouder, 

 naam en adres van het lokaal en naam, adres en telefoon van de eigenaar van het lokaal. 

Erkende jeugdwerkinitiatieven wiens aanvraag onvolledig is, worden hiervan schriftelijk op de 
hoogte gesteld.  Zij krijgen vanaf dan uiterlijk 20 kalenderdagen tijd om het dossier alsnog in orde 
te brengen.   

Artikel 5: Verwerking en uitbetaling 

De jeugddienst wordt belast met de controle van de ingediende formulieren en bewijsstukken en 
maakt een subsidievoorstel op. Dit voorstel wordt voor advies voorgelegd aan de jeugdraad. Na 
advies van de jeugdraad gaat het CBS over tot definitieve toekenning en uitbetaling via 
overschrijving op de bankrekening van de jeugdvereniging. In geval van betwisting zal de beslissing 
van het CBS bepalend zijn.  

Artikel 6: Controle 

Het erkend jeugdwerkinitiatief aanvaardt, binnen de perken van dit reglement, verantwoording af 
te leggen ten aanzien van het gemeentebestuur of de ambtenaar die daartoe werd aangesteld, over 
de aanwending van de subsidies. 

Indien blijkt dat het erkende jeugdwerkinitiatief onjuiste gegevens heeft verstrekt of indien de 
voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan het College van Burgemeester en 
Schepenen de op grond van dit reglement toegestane subsidies geheel of gedeeltelijk 
terugvorderen. 
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Artikel 7: Inwerkingtreding 

Dit reglement gaat in voege vanaf 1 december 2020. 

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

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41. 

De gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2004 houdende goedkeuring van de statuten van 
het samenwerkingsverband interlokale vereniging ‘Burensportdienst Vlaamse Ardennen’. 

De gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2018 houdende goedkeuring van de vernieuwde 
overeenkomst betreffende de interlokale vereniging ‘Burensportdienst Vlaamse Ardennen’. 

Feiten en context 

De jaarrekening 2019 werd goedgekeurd door het beheerscomité van het samenwerkingsverband 
op de algemene vergadering van de interlokale vereniging ‘Burensportdienst Vlaamse Ardennen’ op 
10 maart 2020.  

Procedurele vormvereisten 

De interlokale vereniging ‘Burensportdienst Vlaamse Ardennen’ bezorgt de jaarrekening 2019, de 
balans 2019 en de begroting 2020 aan de participerende gemeenten uiterlijk binnen de zes 
maanden na afsluiting van het voorgaande werkjaar.  

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De gemeenteraad keurt de resultatenrekening 2019 en de balans 2019 van de interlokale 
vereniging ‘Burensportdienst Vlaamse Ardennen’ goed. De resultatenrekening 2019 en de 
balans 2019 worden in bijlage gevoegd om er één geheel mee te maken. 

Art.2. De gemeenteraad neemt kennis van de begroting 2020 van de interlokale vereniging 
‘Burensportdienst Vlaamse Ardennen’. De begroting 2020 wordt in bijlage bij dit besluit 
gevoegd om er één geheel mee te maken. 

Art.3. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan mevrouw Ruth De Fraine (voorzitter), 
Sportlaan 1, 9630 Zwalm.  

PERSONEEL 

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

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41. 

Het Ministerieel Besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd bij besluit van 30 oktober 2020. 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 oktober 2020 houdende de 
goedkeuring van de afsprakennota ‘telewerk tijdens de coronaperiode’. 
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Feiten en context 

Het overlegcomité besliste op vrijdag 18 oktober 2020 dat thuiswerk voor de komende 4 weken de 
regel is voor alle functies die zich ertoe lenen.  

Op vrijdag 30 oktober 2020 verstrengde het overlegcomité de maatregelen verder waarbij het 
telewerk verplicht wordt waar mogelijk en dit minstens tot 13 december 2020. 

Dat dit ook geldt voor de lokale en provinciale besturen.  

Dat de lokale besturen als essentiële sector echter ook de dienstverlening aan de burgers dienen te 
blijven garanderen. 

Dat hiervoor een afsprakennota ‘telewerk tijdens de coronaperiode’ werd opgesteld. 

Procedurele vormvereisten 

De gemeenteraad wordt gevraagd deze beslissing te bekrachtigen voor het betreffende 
gemeentepersoneel. 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De gemeenteraad bekrachtigt 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.  

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41. 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 38 9° en 304 §2. 

Artikel 28 van de Grondwet. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, artikel 39 en 40. 

Feiten en context 

Op 11 november 2020 ontving de voorzitter van de gemeenteraad een verzoekschrift van het 
buurtcomité De Vrienden van Petegem, vertegenwoordig door dhr. Lieven Van de Voorde gericht 
aan de gemeenteraad. Hij vraagt daarbij ook om gehoord te worden. 

Overeenkomstig artikel 39 §1 tweede lid van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad is 
een verzoek een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag 
duidelijk zijn.  

In het verzoekschrift wordt volgende vraag gesteld: “Wij vragen daarom, uit de grond van ons hart, 
om een toekomstvisie op te maken voor ons dorpsplein, zoals ook opgenomen in het 
meerjarenplan.” 

Overeenkomstig artikel 40 §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad plaatst de 
voorzitter van de gemeenteraad het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende 
gemeenteraad indien het minstens 14 dagen vóór de vergadering werd ontvangen.  
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Het verzoekschrift wordt aldus op de gemeenteraadszitting van 26 november 2020 geagendeerd 
en een kopie van het verzoekschrift wordt aan alle raadsleden ter beschikking gesteld. 

Procedurele vormvereisten 

Overeenkomstig artikel 39 §4 wordt een schriftelijke vraag niet als verzoekschrift beschouwd als: 

1. de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd; 
2. het louter een mening is en geen concreet verzoek; 
3. de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend; 
4. het taalgebruik ervan beledigend is.  

Het orgaan, in dit geval de gemeenteraad, of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. 
Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de 
ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet. 

Overeenkomstig artikel 40 §3 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad kan de 
verzoeker gehoord worden. 

Het orgaan, in dit geval de gemeenteraad, of de voorzitter van het orgaan beslist hierover. 
Binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, bezorgt de gemeenteraad een 
gemotiveerd antwoord aan de verzoeker. 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De gemeenteraad verklaart het verzoekschrift van 11 november 2020 ingediend door het 
buurtcomité De Vrienden van Petegem vertegenwoordig door dhr. Lieven Van de Voorde met 
de vraag een toekomstvisie op te maken voor het Petegemplein ontvankelijk en neemt er akte 
van. 

Art. 2. Tijdens de zitting van de gemeenteraad werd beslist dat de vertegenwoordiger van het 
buurtcomité gehoord kan worden op de volgende gemeenteraadszitting van 22 december 
2020. 

Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen zal nadien gevraagd worden om binnen de drie 
maanden een antwoord aan de verzoeker te bezorgen op basis van de besprekingen binnen 
de gemeenteraad. 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Vraag 1.  Schriftelijke vragen van de N-VA - fractie.  

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 31. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 31 januari 2019, artikel 3 § 1. 

Feiten en context 

Het raadslid Marleen Van De Populiere, fractieleider van N-VA, bezorgde op 22 november 2020 
onderstaande vragen aan het schepencollege: 

Vraag 1:  De inzet van Vlaanderen op regiovorming. 

Toelichting: 
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Vlaams minister van binnenlands bestuur Somers wil Vlaanderen indelen in 13 regio’s, deze 
zouden 20 tot 25 gemeenten of steden omvatten en ongeveer 500.000 inwoners. 

- De bedoeling is dat alle gemeentelijke samenwerkingen binnen die regio’s zouden 
plaatsvinden. Zoals de situatie nu is kan je het bos door de bomen niet meer zien. Binnen 
onze gemeente alleen al zitten we met 33 samenwerkingsverbanden.  

- De gouverneur heeft de opdracht gekregen om met de burgemeesters, die de spil vormen, 
om te overleggen. Men wil zo een gedragenheid creëren vanuit de lokale besturen. De 
gouverneurs verzamelen de info en geven deze door aan de Vlaamse regering. Die een 
beslissing zal nemen begin 2021. 

- De volgende jaren zullen deze regio’s potentieel versterkende impact hebben op de 
verschillende bestaande samenwerkingsverbanden van de gemeenten. Vanuit Vlaanderen 
zal ook het subsidiebeleid deze richting volgen. 

Vraag: 

- Welke houding zal de burgemeester aannemen bij het afbakenen van deze regio’s? 

- Welke gemeenten zouden deel uitmaken kunnen uitmaken van de regio” Vlaamse 
Ardennen” 

Vraag 2: Gevolgen effectentaks voor onze gemeente 

Toelichting: 

- De regering-De Croo heeft een akkoord over een ‘effectentaks 2.0’.   

- Hiermee wil men op alle effectenrekeningen, met een gemiddelde waarde van meer dan 1 
miljoen euro, een solidariteitsbijdrage van O,15% per jaar opvragen aan de gemeenten. Dit 
om de gevolgen van de crisis mee te helpen financieren.  

Vraag 

- Hoeveel zal de gemeente Wortegem-Petegem per jaar aan de federale overheid moeten 
betalen? 

Vraag 3: Voetbalterreinen Sparta Wortegem 

Toelichting 

- Op de gemeenteraad van oktober waren wij alvast verrast door het nieuws dat er een 
oplossing is voor Sparta Wortegem. Wij zijn in elk geval blij dat er een einde komt aan 
de onzekerheid en het spelen op een zonevreemd terrein. 

- De hele geschiedenis schetsen zou ons te ver leiden. In elk geval zijn er artikels terug te 
vinden tot in het jaar 2002… 

- In december 2012 konden we lezen in de krant dat sparta definitief een stek krijgt achter 
het gemeentehuis. Er lag toen een mooi project op tafel. 2 voetbalvelden waarvan 1 met 
kunstgras, een groenpark en een evenementenweide. Het huidige recyclagepark was 
ook opgenomen in die plannen. 

- In November 2014 lezen we in het nieuwsblad dat de hele sportsite van de kaart geveegd 
omdat er geen budget meer was.  

- In de gemeenteraad van oktober 2020 d is er dus terug een oplossing gevonden. De 
terreinen worden aangelegd, op de gronden van de gemeente, door de bouwpromotor, 
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die de woningen zal bouwen op de huidige sportterreinen. Sparta Wortegem krijgt een 
éénmalige subsidie van 300.000€ voor de bouw van de kantine. Echter zijn er nog veel 
onduidelijkheden. 

Vraag: 

- Is er minstens 1 terrein met kunstgras voorzien binnen dit akkoord? 

- Welke zijn de voorwaarden voor het gebruik van de terreinen, aangezien de gemeente 
eigenaar is? 

- Welke voorwaarden zijn er verbonden aan het gebruik, uitbating van de kantine? 

- Naar gelijke behandeling van FC Petegem; wordt ook hier een éénmalige subsidie 
voorzien van 300 000€ voorzien? 

ANTWOORD: 

1. Voor vraag 1 wordt verwezen naar het toegevoegd agendapunt bij hoogdringendheid 
omtrent het standpunt over de regiovorming. 

2. De ‘effectentaks 2.0’ is op dit moment nog geen concrete wetgeving. Niettemin beschikt de 
gemeente Wortegem-Petegem niet over tegoeden op effectenrekeningen in dergelijke 
grootorde waardoor de taks dus ook niet verschuldigd zou zijn. 

3. Ook de sp.a/onafhankelijk-fractie formuleerde een aantal vragen omtrent de 
voetbalterreinen van Sparta Wortegem. Beide worden dan ook samen besproken en 
beantwoord. 

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

Vraag 2.  Schriftelijke vragen van de sp.a/onafhankelijk - fractie.  

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 31. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 31 januari 2019, artikel 3 § 1. 

Feiten en context 

Het raadslid Nico De Wulf, fractieleider van sp.a/onafhankelijk, bezorgde op 23 november 2020 
onderstaande vragen aan het schepencollege: 

1. Overdekte afscheidsruimte kerkhof in Wortegem 
 
Op termijn zullen de begraafplaatsen in de deelgemeenten minder gebruikt worden en zal 
de begraafplaats in Wortegem gebruikt worden als centrale begraafplaats voor onze 
gemeente. 
Na de afscheidsplechtigheid in de kerk of in het uitvaartcentrum wil de dichte familie vaak 
nog persoonlijk afscheid nemen op het kerkhof. Bij slecht weer is er op de begraafplaats in 
Wortegem geen enkele plek om te schuilen. Daarom stellen we de volgende vraag: 
Kan er een overdekte neutrale afscheidsruimte voorzien worden in Wortegem? Zodat de 
familie zich daar kan beschutten tegen het slechte weer en op een serene manier een laatste 
groet kan brengen aan hun geliefde overledene. In verschillende gemeenten zoals 
Oudenaarde en Ronse is dit al van toepassing en volgend jaar ook in Zwalm. 
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2. Verkeersbord Eekhoutstraat richting voetbalplein KFC Petegem 

 
Een paar maanden geleden is de verkeerssituatie Eekhoutstraat richting voetbalplein 
veranderd en deze maatregel wordt niet altijd gevolgd. Na de trainingen of wedstrijden zijn 
er nog altijd voertuigen die vanuit de parking KFC Petegem richting Sint-Martinusstraat 
rijden, terwijl er een verkeersbord (CO2 Eenrichtingsweg) staat. Natuurlijk is dit nu minder 
omwille dat er niets meer kan doorgaan, maar van zodra er terug mag gevoetbald worden 
zal deze verkeerssituatie terug genegeerd worden volgens de dichtbij wonende bewoners 
uit Sint-Martinusstraat. 
Vraag: 
Is het niet mogelijk om aan het begin van de Eekhoutstraat ter hoogte van het ouderlijk hof 
Ottevaere een verkeersbord (LO8 doodlopende weg) te plaatsen?  
 

3. Verkeerde informatie van een inwoner aan bewoners van Rozenhof 
 
Twee weekends geleden ben ik gecontacteerd geweest door bewoner(s) van het Rozenhof 
met de melding dat er in hun brievenbus een document (anoniem) was gedeponeerd met 
nieuwe richtlijnen verkeerssituatie betreft uitweg Rozenhof richting Lindestraat. Betrokken 
persoon heeft dit ook laten weten aan de wijkagent, alsook ik via e-mail naar Burgemeester 
en betrokken schepenen. 
Het voorbije weekend was dit terug van toepassing bij andere bewoners van het Rozenhof. 
Vraag: 
Wordt dit opgevolgd door het gemeentebestuur en wijkagent? En wat kan hier aangedaan 
worden? 
 

4. Voetbalterreinen Sparta Wortegem 
 
Op de gemeenteraad van oktober zijn de raadsleden geïnformeerd geweest tijdens de 
mededelingen dat er een oplossing zou kunnen zijn voor voetbalclub Sparta Wortegem. 
Uiteraard is onze fractie tevreden dat er een oplossing zal/kan komen voor deze club. Maar 
uiteraard heeft onze fractie toch vragen en bedenkingen daaromtrent. 
 
1) Waren er geen fusiegesprekken tussen KFC / Sparta met Burgemeester en Schepenen 

van Sport in het verleden? En hoe zijn die gesprekken verlopen? 
2) Wat zijn de onkosten geweest in de vorige fase die niet is doorgegaan wegens te duur? 
3) Blijft de grond eigendom van de gemeente? 
4) Moet er nog grond aangevoerd worden om de terreinen aan te leggen en wie draagt de 

kosten? 
5) Bouwpromotor legt twee velden aan, maar wat houdt dit in? 

- Twee traditionele terreinen? 
- Een traditioneel plein en een kunstgrasplein? 
- Verlichting op beide terreinen? 
- Afsluiting rond de terreinen/ accommodatie? 

6) Toegangsweg en nutsvoorzieningen op de kosten van de gemeente? 
7) Boorput voorzien en sproeisysteem voor de pleinen tijdens de zomer te besproeien. 

Voor wie zijn deze kosten? 
8) Wat zijn de onkosten geweest in de vorige fase die niet is doorgegaan wegens te duur? 
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9) Zal Sparta Wortegem huur moeten betalen aan de gemeente of bouwpromotor voor 

gebruik van de accommodatie? 
10) Hoeveel zal het totale kostenplaatje zijn voor de gemeente? 
11) Zal de éénmalige subsidie van de gemeente (300.000€) voldoende zijn om een 

accommodatie te bouwen? 
12) Wat gaat de gemeente doen als compensatie naar KFC Petegem toe? 
13) Wat met andere sportverenigingen of nieuwe sportclubs die ontstaan? 

ANTWOORD: 

1. Het voorzien van een overdekte afscheidsruimte op de begraafplaats in Wortegem stond 
ook in het verkiezingsprogramma van Open Vld. De reden dat dit niet nominatief is 
opgenomen in het investeringsbudget binnen het meerjarenplan 2020-2025, is dat de 
realisatie zal gebeuren met eigen middelen van het exploitatiebudget. Het ‘lijkenhuisje’ 
werd ook al op deze manier gerenoveerd en de plannen zijn ook aanwezig om analoog een 
waardige afscheidsruimte te creëren met zicht op het mooie landschap. 

2. Op zich staat alles nu al duidelijk aangeduid maar niettemin zal het voorstel voor het 
plaatsen van een extra verkeersbord op een volgend politieoverleg besproken worden. Extra 
sensibilisering via KFC Petegem kan alvast tevens geen kwaad. 

3. Vanuit de gemeente werd intussen een brief gericht aan de inwoners van het Rozenhof en 
de St-Martinusstraat met de juiste informatie. Het bestuur probeert te bemiddelen in deze 
kwestie in de hoop dat de situatie niet zal escaleren. De vermoedelijke anonieme 
briefschrijver wordt alvast uitgenodigd om in dialoog te gaan.  

4. Op vandaag is er een dossier door de bouwpromotor ingediend via het omgevingsloket 
maar is er nog geen volledigverklaring van het dossier en dus al zeker geen uitvoerbare 
vergunning. Nu al over details spreken zoals een boorput en sproeisysteem is dan ook nog 
niet aan de orde.  
Het gaat om een investering in een gemeentelijke accommodatie. Alle kosten hebben 
betrekking op gemeentelijke eigendom ook qua juridische structuur. De éénmalige subsidie 
aan een derde is de meest aangewezen manier om er voor te zorgen dat de kost voor de 
bouw van de accommodatie zo laag mogelijk blijft. Nadien komt de infrastructuur terug in 
handen van de gemeente. De subsidie is dan ook geen subsidie aan de club op zich, maar 
een manier om goedkoper gemeentelijke infrastructuur te realiseren.  
Voor de beslissing over de aard van de velden wordt in eerste instantie het vervolg van het 
project afgewacht. De piste om de trapveldjes in kunstgras te voorzien voor 
multifunctioneel gebruik (en dus niet enkel voor één club) wordt opengehouden.  
Wat betreft fusiegesprekken tussen KFC Petegem en Sparta Wortegem, zijn er afspraken 
om voor de jeugdwerking bij het begin van het seizoen af te toetsen wat de mogelijkheden 
en noden van beide clubs zijn. Voor het eerste elftal is er op dit moment geen intentie om 
over te gaan tot een fusie. Het is ook niet de bedoeling om een fusie op te dringen aan de 
clubs. 
Tot op vandaag zijn er nog geen nutteloze kosten gemaakt en alles is nog conform het 
inrichtingsplan. Voor de omgevingswerken is in de aanpassing van het meerjarenplan een 
budget van 500.000 EUR voorzien, naast de 300.000 EUR voor de accommodatie. 
Qua afvoer van de grond, is het eigenlijk in deze fase nog te vroeg om hierover reeds 
uitspraken te doen, maar er zal eerder grond afgevoerd dan aangevoerd moeten worden. 
Dit is dan ten laste van de bouwpromotor. 
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Gezien het gemeentelijke terreinen zijn en blijven, zullen de nodige afspraken naar gebruik 
toe vereist zijn. De concrete invulling hiervan zal in een latere fase aan bod komen en dit in 
eerste instantie in een constructief overleg met het bestuur van Sparta Wortegem.  
Als er vragen komen van andere sportverenigingen om deze terreinen te gebruiken is dit 
zeker bespreekbaar, telkens in overleg met de hoofdgebruiker Sparta Wortegem. Anderzijds 
is het niet zo dat een gemeente van onze schaalgrootte voor elke sportdiscipline die wil 
opstarten een volledig aangepaste infrastructuur kan voorzien. 

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

De Algemeen directeur,  De Voorzitter gemeenteraad, 

 

Buysschaert An  Desloovere Koen 


