
 

Besluitenlijst van Gemeenteraad 

Zitting 28 januari 2021 

NOTULEN 
1. NOTULEN.  Notulen vorige zitting. Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de notulen van de zitting van 22 
december 2020 goed. 

ALGEMEEN BESTUUR 
2. ALGEMEEN BESTUUR. Bestuur gemeente. Tijdelijke politieverordening van de burgemeester 

van 11 januari 2021 bij hoogdringendheid betreffende het houden van de gemeente- en 
OCMW-raad van 28 januari 2021 via virtuele vergadering. Bekrachtiging. 

De raad neemt kennis van en bekrachtigt met algemeenheid van stemmen de tijdelijke 
politieverordening van de burgemeester van 11 januari 2021 bij hoogdringendheid 
betreffende het houden van de gemeente- en OCMW-raad van 28 januari 2021 via virtuele 
vergadering. 

3. ALGEMEEN BESTUUR. Noodplanning. Samenwerkingsovereenkomst contact- en 
bronopsporing COVID-19. Bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen 
van 22 december 2020. 

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het schepencollege van 22 december 2020 
en keurt daarmee met algemeenheid van stemmen de samenwerkingsovereenkomst, 
afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van 
complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 
november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en 
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, goed. 

4. ALGEMEEN BESTUUR. Noodplanning. Besluit van de burgemeester van 14 januari 2021 
betreffende de goedkeuring van het protocol quarantainehandhaving COVID-19. 
Bekrachtiging. 

De gemeenteraad bekrachtigt met algemeenheid van stemmen het besluit van de 
burgemeester van 14 januari 2021 betreffende de ondertekening van het protocol 
quarantainehandhaving COVID-19.  

5. ALGEMEEN BESTUUR. Andere. Kennisgeving opdrachten werken, leveringen en diensten. 
Kennisgeving. 

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

 uitgaven nominatief voorzien in het investeringsbudget: 



o In zitting van 5 januari 2021 werd goedkeuring verleen aan het verslag van nazicht 
van de offertes van 30 november 2020 opgesteld door de beoordelingscommissie 
voor de opdracht “Opmaken van een ontwerp in het kader van de herbestemming 
van de kerk O.-L.-Vrouw Geboorte en St.-Rochus Wortegem tot polyvalente zaal”. 
Deze opdracht wordt op basis van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige 
bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde TV DEMEYERE - BCQ 
ARCHITECTEN, Veldstraat 71 te 8500 Kortrijk, tegen een ereloonpercentage van 9%. 
Er werden 9 offertes ontvangen. 

o In zitting van 5 januari 2021 werd de opdracht “Aankoop van een zoutstrooier” bij 
wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) gegund 
aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de verhouding prijs-
kwaliteit), zijnde M-Trac, Boekelbaan 1 te 9630 Zwalm, tegen het nagerekende 
offertebedrag van 4.200,00 euro exclusief btw of 5.082,00 euro inclusief 21% btw. 
Er werden 6 firma’s aangeschreven en 2 offertes ontvangen. 
 

 uitgaven voorzien in het exploitatiebudget: 

o / 

ALGEMENE FINANCIERING 
6. ALGEMENE FINANCIERING. Beleids- en beheerscyclus. Lijst nominatieve subsidies 2021. 

Goedkeuring. 

De gemeenteraad keurt met 11 stemmen voor (Open VLD) en 6 stemmen tegen (N-VA, CD&V, 
sp.a/onafhankelijk en onafhankelijk) de lijst van nominatieve subsidies goed. 

WONEN EN LEEFOMGEVING 
7. WONEN EN LEEFOMGEVING. Mobiliteit. Invoering van een ANPR-trajectcontrolesysteem op 

de N459 Deinzestraat door het Agentschap Wegen en Verkeer. Goedkeuring. 

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen het voorstel van AWV goed om een 
ANPR-trajectcontrolesysteem in te voeren op de N459 Deinzestraat. 

8. WONEN EN LEEFOMGEVING. Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement betreffende de 
inrichting van het Moregemplein. Aanpassing. 

De gemeenteraad wijzigt met algemeenheid van stemmen het aanvullend verkeersreglement 
van 27 maart 2003 over de inrichting van het Moregemplein. 

BURGER EN WELZIJN 
9. BURGER EN WELZIJN. Lokale economie. Reglement starterspremie voor startende 

ondernemingen. Aanpassing met buurtwinkelpremie. Goedkeuring. 

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen het reglement 'Starterspremie voor 
startende ondernemingen. Aanpassing met buurtwinkelpremie.' goed.  

VRIJE TIJD 
10. VRIJE TIJD. Bibliotheek. Oprichting nieuwe deelwerking van VARIANT: Bibliotheken Vlaamse 

Ardennen. Goedkeuring. 



De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de oprichting "nieuwe deelwerking 
van VARIANT : Bibliotheken Vlaamse Ardennen' goed.  

RAPPORTERING LOPENDE PROJECTEN 
11. RAPPORTERING LOPENDE PROJECTEN.  Dossier Petegemplein 5. 

De gemeenteraad neemt akte van de rapportering van het lopend project betreffende 
Petegemplein 5. 


