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Notulen zitting van de gemeenteraad 

Zitting 28 januari 2021 
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 
Verontschuldigd :  

Afwezig :  Nachtegaele Veerle, Schepen afwezig voor agendapunt 4 

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 22 december 2020 goed.   

ALGEMEEN BESTUUR 

2. 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.  

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, laatst gewijzigd bij Ministerieel Besluit van 24 december 
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2020. 

De voorgaande tijdelijke politieverordeningen van de burgemeester betreffende de organisatie van 
virtuele vergaderingen of fysieke vergaderingen met beperkt publiek en inachtname van de social 
distancing van de gemeente- en OCMW-raad in 2020. 

De tijdelijke politieverordening van de burgemeester dd. 11 januari 2021 betreffende de organisatie 
van de virtuele vergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 28 januari 2021. 

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

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

Juridische grondslag 

Artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie verankert het 
voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de 
actieve voorbereiding van zulke potentiële crisissen. Dit beginsel houdt in dat, wanneer een ernstig 
risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om dringende en 
voorlopige maatregelen te nemen.  

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en 78. 

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. 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 december 2020. 

De beslissing van het vast bureau van 5 januari 2021. 

Feiten en context 

In de fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden, is een cruciale rol weggelegd 
voor contactonderzoek en bronopsporing. 

Ter ondersteuning van de centrale contactopsporing heeft de Vlaamse Regering op 16 oktober 2020 
de lokale besturen gemobiliseerd om complementair in te zetten op preventie, sensibilisering, 
bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek.  
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De contouren werden verder uitgewerkt in 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. 

Wat de aard van de engagementen betreft, kunnen lokale besturen in het kader van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 13 november 2020 kiezen tussen de volgende opties:  

• Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching  
• Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching én 

aanvullend lokaal contactonderzoek. 

De gemeente wil, na overleg met alle betrokken diensten en naar analogie met de andere 
gemeenten binnen de ELZ Vlaamse Ardennen, complementair inzetten op optie 1. 

De complementaire engagementen worden opgenomen in het kader van de bestrijding van de 
COVID-19-pandemie, meer in het bijzonder in het kader van het verder beheersen van de tweede 
golf en het proberen vermijden van een derde golf.  

Een en ander vergt dat de gemeente zo snel mogelijk met haar engagementen kan opstarten, zodat 
geen kostbare tijd verloren gaat. Om te kunnen op opstarten is de ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst met bijlagen vereist. 

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die niet toeliet te wachten tot de eerstvolgende 
gemeenteraad omwille van de noodzaak om engagementen onmiddellijk te kunnen opnemen. Dat 
de hoogdringendheid blijkt uit de epidemiologische resultaten voor Vlaanderen, die van dag op dag 
evolueren.  

Rekening houdend met de voornoemde hoogdringendheid, nam het college van burgemeester in 
zitting van 22 december 2020 het besluit tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 
en bijlagen. In navolging was het aangewezen dat ook het vast bureau bij hoogdringendheid besloot 
tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en bijlage. 

Procedurele vormvereisten 

De gemeenteraad wordt gevraagd deze beslissing van het college te bekrachtigen. 

BESLUIT:  met algemeenheid van stemmen 
 

Art. 1. De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt het besluit van het schepencollege van 22 
december 2020 en keurt daarmee 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. Noodplanning. Besluit van de burgemeester van 14 januari 2021 betreffende de 
goedkeuring van het protocol quarantainehandhaving COVID-19. Bekrachtiging.  

Juridische grondslag 

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

Artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie die het voorzorgsbeginsel 
in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de actieve 
voorbereiding van zulke potentiële crisissen verankert.  Dit beginsel houdt in dat, wanneer een 
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ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om dringende 
en voorlopige maatregelen te nemen. 

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 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 (algemene 
verordening gegevensbescherming), hierna “AVG”, inzonderheid: 

 artikel 1.1. dat bepaalt dat bij deze verordening  regels worden vastgesteld betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens 

 artikel 1.2. dat bepaalt dat deze verordening de grondrechten en de fundamentele vrijheden 
van natuurlijke personen beschermt en met name hun recht op bescherming van 
persoonsgegevens 

De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 133, 134 §1 en 135 §2, 5°. 

Het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid (verder 
preventiedecreet genoemd), artikelen 34/1, 47/1 en 79.  

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

Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 te beperken; 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021 tot uitvoering van artikel 34/1, tweede lid, 
en artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve 
gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot 
uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het 
contactonderzoek in het kader van COVID-19. 

Het besluit van de burgemeester van 14 januari 2021 betreffende de ondertekening van het protocol 
quarantainehandhaving COVID-19. 

Feiten en context 

Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid werd federaal de quarantaineverplichting 
opgelegd in volgende omstandigheden:  

 men heeft een positieve COVID-19 test afgelegd 

 men wordt beschouwd als een hoog risicocontact omdat men mogelijk in aanraking is 
gekomen met een besmet persoon 

 met keert terug naar België na een verblijf in een rode zone van meer dan 48u 

 men heeft een bevel tot quarantaine gekregen na evaluatie van het passenger location form 
(PLF) dat werd ingevuld bij terugkeer naar België vanuit een  andere zone. 

Artikel 47/1 van het preventiedecreet bepaalt dat de lokale besturen instaan voor de controle en de 
handhaving van deze quarantaine- en isolatieverplichtingen. 

Het ondertekenen van het gebruikersprotocol, dat gesloten wordt tussen de gemeente en het 
Agentschap Zorg en Gezondheid, is essentieel om de quarantaineverplichting op lokaal niveau te 
kunnen controleren en handhaven, om op die manier de verdere verspreiding van het COVID-19-
virus tot een minimum te beperken. 
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Procedurele vormvereisten 

De gemeenteraad dient onverwijld in kennis gesteld te worden van het besluit van de burgemeester 
en wordt gevraagd om deze, op straffe van verval, te bekrachtigen.  

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 
 

Art.1. De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt het besluit van de burgemeester bij 
hoogdringendheid van 14 januari 2021 betreffende het protocol quarantainehandhaving 
COVID-19. 

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

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 5 januari 2021 werd goedkeuring verleend 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. Beleids- en beheerscyclus. Lijst nominatieve subsidies 2021. Goedkeuring.  

Juridische grondslag 

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen. 
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Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder: 

 Artikel 41, 2de  23° inzake het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van 
nominatieve subsidies. 

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

Het Decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen m.b.t. de noodfondsen voor 
cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en m.b.t. de armoedebestrijding naar aanleiding 
van de COVID-19 pandemie. 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 januari 2021. 

Feiten en context 

Met de BBC2020 worden de nominatieve subsidies niet meer automatisch toegekend bij het 
vaststellen van het meerjarenplan of de meerjarenplanaanpassing.  

Nominatieve subsidies zijn subsidies die niet worden toegekend op basis van een 
subsidiereglement. Hiervoor dient de gemeenteraad deze subsidies in een afzonderlijk besluit toe 
te kennen.  

De gemeenteraad heeft de meerjarenplanaanpassing 2bis 2020-2025 op 22 december 2020 
vastgesteld.  

De gemeenteraad heeft de lijst met nominatieve subsidies, die opgenomen zijn in de 
meerjarenplanaanpassing 2bis 2020-2025, op 22 december 2020 goedgekeurd. 

Naar aanleiding van het decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen m.b.t. 
de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en m.b.t. de 
armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19 pandemie, heeft de gemeente € 57.635,51 
subsidie ontvangen. 

Eind augustus 2020 werd een oproep naar de adviesraden gericht om te brainstormen en 
voorstellen te formuleren aan het gemeentebestuur voor een mogelijke aanwending van deze 
subsidies. Er werd gevraagd om hierbij “out of the box” te denken en niet enkel in functie van de 
eigen vereniging. Het mogen concrete voorstellen zijn maar evengoed voorstellen die 
opportuniteiten bieden voor én het cultuur-, jeugd-, sport- én seniorenbeleid. 

De dienst vrije tijd bundelde alle ontvangen suggesties en voorstellen.  

Op basis hiervan heeft het schepencollege in zitting van 5 januari 2021 beslist om het noodfonds ten 
goede te laten komen aan de lokale vrije tijdssectoren cultuur, jeugd, sport en senioren als volgt: 

1. Eénmalige forfaitaire toelage van 750 EUR bovenop het bedrag dat uitbetaald werd voor 
2020 voor volgende verenigingen: 

 Toneelgezelschap De Vagebonden 
 Toneelgezelschap Tsoefleurke 
 Feestcomité Elsegem 
 Wortegemsen Feesten (vzw Ons Dorp) 
 Feestcomité D' Eukeniers 
 Feestcomité Moregem 
 Leutig Petegem 
 't Sneukelwiel 
 Vijfkerkenloop 
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 Harmonie Sint-Cecilia 

2. 25% hogere toelage voor de erkende verenigingen van Wortegem-Petegem (jeugd, 
sport, cultuur, senioren) en de adviesraden op basis van het bedrag uitbetaald voor 
2020, uitgezonderd de bovenvermelde verenigingen vermeld in punt 1. 

3. 50% korting op de huur van de gemeentelijke lokalen en infrastructuur voor de 
verenigingen van Wortegem-Petegem in 2021. 

4. Ten laste name van het poetsen van de lokalen voor de verenigingen van Wortegem-
Petegem in 2021. 

Procedurele vormvereisten 

Raadslid Marleen Van De Populiere, N-VA-fractie, vraagt naar de mogelijkheid om in het najaar dit 
voorstel te kunnen herzien afhankelijk van de activiteiten die al dan niet zullen kunnen 
georganiseerd worden in de loop van 2021 rekening houdend met de geldende maatregelen en 
evolutie van de coronacijfers. 

Schepen van financiën Maarten Van Tieghem antwoordt dat naar gelang de ontwikkelingen in de 
komende maanden, in het najaar inderdaad nog kan gekeken worden hoe de resterende bedragen 
het best besteed kunnen worden. 

Raadslid Nico De Wulf, sp.a/onafhankelijk fractie, vraagt enerzijds over welke algemene aankopen 
het zou gaan voor de uitleendienst aan verenigingen en wenst anderzijds de tussenkomst van 25% 
verhoogd te zien voor alle verenigingen tot een toelage van min. 50% van de uitbetaalde toelage 
van 2020. 

Ook raadslid Leen Baert, CD&V-fractie sluit zich aan bij de opmerking vanuit de sp.a/onafhankelijk-
fractie dat er nu te weinig van de ontvangen coronasubsidie aan de verenigingen wordt uitgekeerd 
(slechts 32% van het totale bedrag) en dat men dit bedrag wil verhogen. 

De burgemeester en schepen Van Tieghem geven aan dat het goedkeuren van dit voorstel niet wil 
zeggen dat er later niet kan gekeken worden hoe de resterende middelen nog kunnen besteed 
worden. Mocht blijken dat het voorziene bedrag voor het gratis poetsen of halvering van de huur 
dit jaar niet aan de orde is omdat er nog geen activiteiten kunnen opgestart worden, kan na 
evaluatie gekeken worden hoe dit op een andere manier ten goede kan komen aan de verenigingen. 

Onafhankelijk raadslid Gert Van Driessche merkt op dat het verslag van de ontvangen voorstellen 
vanuit de adviesraden niet beschikbaar was. Verder stelt hij voor om de totale covid-subsidie aan de 
verenigingen uit te keren zodat zij zelf kunnen beslissen waaraan ze het geld wensen te besteden.  

Er wordt meegedeeld dat de ontvangen voorstellen inderdaad niet beschikbaar waren in de 
cobra@home module en aan de raadsleden zullen bezorgd worden. Het bestuur kan zich echter niet 
vinden in het voorstel om op vandaag het volledig bedrag onder de verenigingen uit te keren. 

Naar aanleiding van de diverse tussenkomsten van de verschillende oppositiepartijen vraagt 
onafhankelijk raadslid Gert Van Driessche de verdaging van dit agendapunt op basis van artikel 17 
van het huishoudelijk reglement. 

De stemming over de verdaging van het agendapunt geeft volgend stemresultaat: 11 stemmen 
tegen (Open VLD) bij 6 stemmen voor (N-VA, CD&V, sp.a/onafhankelijke en onafhankelijk) waardoor 
de verdaging van het punt wordt verworpen en er alsnog wordt overgegaan tot de stemming over 
de goedkeuring van de lijst met nominatieve toelagen voor 2021. 
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Financiële aspecten 

De ontvangen subsidie van 57.635,51 EUR werd ingeschreven op de algemene rekening 7403310 
(andere algemene werkingssubsidies) en het beleidsveld 0010 (algemene overdrachten tussen de 
verschillende bestuurlijke niveaus) zoals voorgeschreven door het Agentschap Binnenlands Bestuur. 

De nominatieve toegekende subsidies die als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd, worden in de 
eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 ingeschreven onder de 
jaarbudgetrekening “2021/BD3-D06-A1/BI/649xxxx/gemeente. 

BESLUIT: 11 stemmen voor (Desloovere Koen, Vander Meeren Luc, 
Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle, 
Fonteyne Kurt, Dhondt Willy, Van Cauwenberghe Olivier, 
Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, Marie Maes) 
 6 stemmen tegen (Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, 
Van De Populiere Marleen, De Donder Sven, De Wulf Nico, Baert Leen) 

 
Art.1. De gemeenteraad keurt de lijst met nominatieve toelagen voor 2021, die als bijlage bij dit 

besluit is gevoegd, goed. 

WONEN EN LEEFOMGEVING 

7. Mobiliteit. Invoering van een ANPR-trajectcontrolesysteem op de N459 Deinzestraat 
door het Agentschap Wegen en Verkeer. Goedkeuring.  

Juridische grondslag 

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

Feiten en context 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid investeert actief in het systeem 
van trajectcontrole om de snelheid van het verkeer te doen dalen en de verkeersveiligheid te 
verhogen. Bij trajectcontrole wordt de gemiddelde snelheid over een langere afstand gemeten en 
zorgt zo voor een gelijkmatige verkeersstroom, een rustiger wegbeeld en minder ongevallen. Sinds 
2017 worden jaarlijks 20 nieuwe locaties geselecteerd voor het plaatsen van trajectcontrole. 

De prioriteiten worden bepaald op basis van ongevallen- en snelheidsdata. Voor 2021 werd in onze 
gemeente de N459 Deinzestraat geselecteerd. De trajectcontrole zou lopen van kilometerpunten 
0,3 tot 7,0 (indicatief); het begin- en eindpunt ligt daarmee op grondgebied van Oudenaarde en 
Kruisem. 

Aan de betrokken lokale besturen en politiezones wordt hun goedkeuring gevraagd. 

Procedurele vormvereisten 

Het politiecollege van de politiezone Vlaamse Ardennen heeft op 11 december 2020 goedkeuring 
verleend aan het voorstel van het AWV. 

Financiële aspecten 

De invoering van een trajectcontrole op de N459 Deinzestraat heeft geen financiële impact op de 
gemeente. De installatie- en onderhoudskosten worden gedragen door de Vlaamse overheid. 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 
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Art.1. De gemeenteraad gaat akkoord met de plaatsing van een ANPR-trajectcontrolesysteem op 

de N459 Deinzestraat. 

Art.2. De algemeen directeur en de burgemeester worden gemachtigd om het 
goedkeuringsdocument te tekenen namens de gemeente. 

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

Juridische grondslag 

De wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer. 

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

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen 
en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens. 

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

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

De ministeriële omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009 betreffende gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer. 

De ministeriële omzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor 
personen met een handicap. 

De ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen 
voor personen met een handicap. 

Feiten en context 

De gemeenteraad stelde op 19 december 2001 een aanvullend reglement vast voor de inrichting van 
het Moregemplein. Dit reglement werd door de gemeenteraad aangepast op 27 maart 2003. Bij de 
aanpassing van 2003 werd in de parkeerzone naast Moregemplein 10 een parkeerplaats voor 
personen met een handicap ingesteld, ten behoeve van een omwonende. 

De woonsituatie is sindsdien gewijzigd en de parkeerplaats hoeft niet meer voorbehouden te 
worden. Het desbetreffend artikel uit het aanvullend reglement van 27 maart 2003 kan dus 
geschrapt worden. 

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen. 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 
 

Art.1. Het artikel 5 uit het aanvullend reglement van 27 maart 2003 over het voorzien van een 
parkeerplaats voor personen met een beperking ter hoogte van de woning Moregemplein 10, 
wordt geschrapt. 

BURGER EN WELZIJN 
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9. Lokale economie. Reglement starterspremie voor startende ondernemingen. Aanpassing 
met buurtwinkelpremie. Goedkeuring.  

Juridische grondslag 
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41. 
Feiten en context 

Het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem wil startende ondernemingen ondersteunen met 
een starterspremie; die bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat een terugbetaling van de 
inschrijvingskost van de inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Het tweede deel 
bestaat uit een forfaitaire premie.  
Aanvullend op het bestaande reglement ‘starterspremie voor startende ondernemingen’, wordt een 
buurtwinkelpremie toegevoegd. 

Financiële aspecten 
De premie werd gebudgetteerd in de begroting voor 2020-2025. 
BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

 
Art.1. De gemeenteraad beslist een bijkomend artikel 4 omtrent de buurtwinkelpremie in het 

reglement ‘starterspremie voor startende ondernemingen’ toe te voegen, wat de 
geconsolideerde versie van het reglement op onderstaande brengt.  

Reglement premie voor startende ondernemingen.  
Artikel 1: Doelstelling 

Het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem wil startende ondernemingen ondersteunen (zowel 
als natuurlijk persoon (zgn. eenmanszaak) als onder de vorm van vennootschap). Binnen de perken 
van het begrotingskrediet wordt de starterspremie uitbetaald aan elke onderneming die zijn enige 
of eerste vestigingszetel zoals vermeld in de KBO op het grondgebied van de gemeente Wortegem-
Petegem vestigt, dit vanaf 01/01/2021.  

Artikel 2: Doelgroep  

Komen in aanmerking voor deze premie: 
a) de oprichting van een nieuwe inschrijvingsplichtige onderneming;  
b) een herstartende inschrijvingsplichtige onderneming, die na een inactiviteit van minstens 1 

jaar opnieuw actief is, wordt gelijkgesteld met een nieuwe inschrijvingsplichtige 
onderneming; 

Komen niet in aanmerking voor deze terugbetaling: 
a) Bijkomende vestigingseenheden van een reeds in de gemeente gevestigde  

inschrijvingsplichtige onderneming; 
b) De omvorming van een onderneming-natuurlijke persoon naar een onderneming-

rechtspersoon; 
c) Ondernemingen wiens gegevens in het KBO niet correct zijn; 
d) VZW’s; 
e) Callshops, shops met cannabis en aanverwante producten, nachtwinkels, automatenshops, 

goktenten, seksshops, peepshows, dancings, lunaparken, privéclubs, wedkantoren; 
f) Een handelszaak die ontstaat door een loutere wijziging van de rechtsvorm van een reeds 

bestaande handelszaak; 
g) Verhuring en ter beschikking stellen van bedrijfspanden; 
h) Opslagruimtes en/of magazijnen. 
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Artikel 3: Samenstelling premie 

Het bedrag van de starterspremie wordt als volgt samengesteld: 
- Het gemeentebestuur betaalt de inschrijvingskost van de  startende onderneming (cfr. 

art.2) in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), uitgevoerd door een erkend 
ondernemingsloket naar vrije keuze van de betrokken onderneming, terug. Het tarief voor 
de inschrijving wordt jaarlijks geïndexeerd is terug te vinden op de website van Federale 
Overheidsdienst Economie (https://economie.fgov.be/nl).  

- Het gemeentebestuur betaalt een forfaitaire premie van 250,00 euro uit aan de startende 
onderneming (cfr. art.2). 

Artikel 4: Buurtwinkelpremie 
De starterspremie kan aangevuld worden met een buurtwinkelpremie, die 1.500 euro bedraagt, 
wanneer de startende onderneming aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 Het betreft een buurtwinkel, zijnde: handelszaken die producten voor dagelijkse voeding 
aanbieden, zoals bakkers, slagers, vis- en zuivelwinkels, groente- en fruitwinkels, alsook 
superettes en natuurvoedingswinkels.  

 De netto winkelvloeroppervlakte mag niet meer zijn dan 400 m².  
 De gelijktijdige en fysieke aanwezigheid van de verkoper en de consument in de 

vestigingseenheid is vereist.  

Artikel 5: Aanvraag  

De aanvraag tot het bekomen van de premie moet binnen 6 maanden nadat de vestiging actief en 
geopend is, aangevraagd worden. De aanvraag gebeurt via het formulier ter beschikking gesteld 
door de dienst lokale economie (www.wortegem-petegem.be/onderneming/subsidies). Het 
ingevulde en getekende aanvraagformulier wordt per e-mail overgemaakt aan 
lokale.economie@wortegem-petegem.be of per post ingediend bij het college van burgemeester 
en schepenen, dienst Lokale Economie, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem. 
De aanvraag bevat minstens volgende documenten om ontvankelijk te zijn: 

 Het volledig ingevulde en door de aanvrager ondertekende aanvraagformulier; 
 Een attest dat de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen bewijst; 

De premie kan slechts éénmaal aangevraagd worden per ondernemingsnummer. 
De aanvraag is pas ontvankelijk van zodra deze volledig is. 

Artikel 6: Verwerking en uitbetaling 

Het college van burgemeester en schepenen beslist op advies van de ambtenaar lokale economie 
de aanvraag goed te keuren of te weigeren en deelt binnen de 2 maanden na indiening van de 
ontvankelijke aanvraag zijn beslissing bij voorkeur per e-mail of schriftelijk mee aan de aanvrager. 
Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om alle onderzoeken uit 
te voeren die vereist zijn voor de behandeling van een aanvraag. Indien de aanvrager hierbij zijn 
medewerking weigert, vervalt het recht op de premie.  
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over alle betwistingen en discussies. 
Het gemeentebestuur Wortegem-Petegem controleert alle aanvragen en behoudt enkel de 
startende ondernemingen die voldoen aan de definitie onder artikel 2.  
De betaling volgt uiterlijk binnen de 21 dagen na het verstrijken van het kwartaal van indiening, dit 
op het IBAN-rekeningnummer zoals vermeld op het aanvraagformulier. Indien deze rekening 
inactief of onjuist blijkt te zijn, wordt de betrokken onderneming hiervan per e-mail of schriftelijk 
op de hoogte gebracht en heeft zij de mogelijkheid om binnen een vervaltermijn van 30 
kalenderdagen het correcte rekeningnummer van de onderneming aan de gemeente mee te delen.  
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De betaling gebeurt op voorwaarde dat op dat moment de zaak nog bestaat en toegankelijk is voor 
publiek. De uitbetaling wordt opgeschort zolang de betrokken onderneming nog vervallen schulden 
heeft bij de gemeente Wortegem-Petegem. 
Met de toekenning van de starterspremie wordt geen uitspraak gedaan of goedkeuring gegeven op 
vlak van milieu- of stedenbouwkundige omgevingsvergunningen en andere wettelijke 
verplichtingen van de vestiging. 

Artikel 7: Inwerkingtreding 

Dit reglement gaat in voege vanaf 01 januari 2021 en is geldend voor alle aanvragen vanaf die datum. 

VRIJE TIJD 

10. Bibliotheek. Oprichting nieuwe deelwerking van VARIANT: Bibliotheken Vlaamse 
Ardennen. Goedkeuring.  

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Feiten en context 

Vraag tot bekrachtiging van de oprichting van de nieuwe deelwerking voor 
bibliotheeksamenwerking voor het intergemeentelijk samenwerkingsverband VARIANT en het 
lidmaatschap van de gemeente aan deze deelwerking. 

Vraag tot opheffing van de Interlokale Vereniging Vlaamse Ardennen. 

Procedurele vormvereisten 

Overeenkomstig artikel 9 van het huishoudelijk reglement van VARIANT werd de oprichting van de 
nieuwe deelwerking Bibliotheken Vlaamse Ardennen goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 
VARIANT op 10/12/2020 op basis van het beleidsplan ‘Bibliotheken Vlaamse Ardennen 2021-2026’. 

Overeenkomstig artikel 9 van het huishoudelijk reglement dienen alle bij VARIANT aangesloten 
gemeenten het besluit van de Raad van Bestuur op de gemeenteraad te bekrachtigen. 

Financiële aspecten 

Lidmaatschap van de deelwerking Bibliotheken Vlaamse Ardennen veronderstelt een jaarlijkse 
gemeentelijke bijdrage van 0,30 € per inwoner, die verrekend zal worden op de jaarlijkse factuur 
van VARIANT. Dit sluit aan bij de engagementsverklaring uit 2019 van het college van de gemeenten 
Brakel, Kluisbergen, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse en Wortegem-Petegem aangaande de 
toekomst van het samenwerkingsverband Bibliotheken Vlaamse Ardennen. 

BESLUIT: M  met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De gemeenteraad bekrachtigt de goedkeuring van de oprichting van de nieuwe deelwerking 
van VARIANT: Bibliotheken Vlaamse Ardennen. 

Art.2. De gemeente betaalt voor de deelwerking Bibliotheken Vlaamse Ardennen vanaf 2021 jaarlijks 
een bijdrage van 0,30 € per inwoner aan VARIANT. 

Art.3. De Interlokale Vereniging Vlaamse Ardennen wordt als opgeheven beschouwd van zodra de 
gecumuleerde overschotten van de interlokale vereniging (ca. 12.000 € voor de 6 gemeenten 
samen) in de loop van 2021 door de beherende gemeente Kluisbergen zijn overgezet naar de 
nieuwe bankrekening die VARIANT voor de deelwerking zal openen. 
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RAPPORTERING LOPENDE PROJECTEN 

11.  Dossier Petegemplein 5.  

De burgemeester die onder andere bevoegd is voor ruimtelijke ordening en omgeving, geeft 
toelichting bij het lopende dossier Petegemplein 5. Hieraan gekoppeld zal ook de vraag gesteld door 
raadslid Nico De Wulf, fractieleider van sp.a/onafhankelijk, beantwoord worden. 

De site Petegemplein 5 werd in 2019 verkocht aan Durabrik onder de bijzondere procedure van 
verkoop onder lastvoorwaarden. Voor het project werd een omgevingsvergunning afgeleverd voor 
de realisatie van een meergezinswoning van 19 wooneenheden bevatten met aandacht voor 
levenslang wonen en drie ééngezinswoningen. De verkoop valt echter tegen met slechts 2 
koopopties op de dag van vandaag. 

De firma Durabrik/Grondjuweel heeft aan de gemeente de vraag gesteld tot heroriëntering van de 
omgevingsvergunning. In de praktijk wil men het project omvormen tot meer klassieke verkaveling 
met 16 grondgebondenwoningen. Zij voegden daarbij een juridisch onderbouwde nota van hun 
raadsman waarbij geargumenteerd wordt de dat gevoerde bijzondere procedure geen hinder 
vormt om de site te heroriënteren. Niettemin zal ook de gemeente een raadsman aanstellen om zo 
een onafhankelijk juridisch advies in te winnen. 

Sowieso verandert dit niets aan de eerder gemaakte schriftelijke afspraken omtrent de inrichting 
van de parkzone die nadien terug wordt overgedragen naar het openbaar domein, de aanleg van de 
paden, de herinrichting van de parkeerstroken in het Kastanjeplein en het behoud van de 
doorwaarbaarheid vanop het Petegemplein tot aan de Krauwelstraat. 

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 N-VA-fractie, bezorgde op 25 januari 2021 
onderstaande vragen aan het schepencollege: 

Vaccinatie inwoners van Wortegem-Petegem 

- Hoever staat men met de praktische organisatie van de Qubus, zal alles op tijd klaar zijn? 

- Zijn er voldoende vrijwilligers aangemeld, hoe en door wie wordt de selectie bepaald? 

- Is er zicht wanneer Wortegem-Petegem aan de beurt is? 

- Welke vaccin zal toegediend worden aan onze inwoners? 

- Wat als je ziek bent of er plots een reden is waarom je je niet kan aanmelden voor uw 
vaccinatie, op het voorziene moment? 

ANTWOORD:. 
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- Van de 9 steden en gemeenten die behoren tot de eerstelijnszone Vlaamse Ardennen (ELZ) 

zullen er 6 naar het vaccinatiecentrum in Oudenaarde (de Qubus) gaan, zijnde Oudenaarde, 
Gavere, Horebeke, Kruisem, Wortegem-Petegem en Zwalm. De inwoners van de andere 3 
steden en gemeenten, zijnde Ronse, Kluisbergen en Maarkedal kunnen terecht in het COC 
in Ronse. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van de Qubus. Alles zal 
zoals gevraagd tegen 1 februari 2021 klaar zijn. Dan is er ruimte voor een testperiode van 14 
dagen zodat er vanaf 1 maart 2021 effectief gevaccineerd zal kunnen worden als de vaccins 
toekomen. 

- Er hebben zich tot nu toe meer dan 900 vrijwilligers geregistreerd. De selectie zal in eerste 
instantie gebeuren door de ELZ waarbij vooral gekeken wordt naar mensen uit de medische 
en/of zorgsector. Mogelijk worden de lijsten nadien ook door de lokale besturen bekeken 
omdat zij hun mensen toch het best kennen. 

- Over de gehele regio wordt de van hogerhand bepaalde vaccinatiestrategie aangehouden 
waarbij de 65+ers eerst aan bod komen. Verder wil men ook een gelijke tred aan houden 
tussen de gemeente qua gevaccineerd percentage inwoners.  

- Welke vaccin zal worden toegediend is nog niet gekend. Het vaccin blijft per vaccinatielijn 
wel steeds hetzelfde. 

- Er wordt een centraal callcenter met één algemeen nummer opgericht op niveau van de ELZ 
voor alle 9 steden en gemeenten. Deze zal bemand worden door oa. personeelsleden vanuit 
de verschillende lokale besturen in een beurtrolsysteem. Als de burger daar naar toe belt, 
heeft men een volledig zicht op de planning zodat men een nieuwe afspraak kan vastleggen 
op een nog vrije plaats en het eerder vastgelegd tijdstip terug vrij komt voor een andere 
burger. Op die manier zal men de planning zo efficiënt mogelijk invullen. 

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 sp.a/onafhankelijk-fractie, bezorgde op 24 januari 2021 
onderstaande vragen aan het schepencollege: 

1. Notulen schepencollege zitting 8 december.  

Ruimtelijke ordening. Petegemplein 5. Aanstellen van raadsman en de vraag tot heroriëntering 

omgevingsvergunning Petegemplein 5. 

Kan hier omtrent meer duidelijkheid geschept worden? 

2. Vaccineren voor inwoners  

Vaccinatie is een cruciaal gegeven in de strijd tegen Corona. Nu de lokale vaccinatiestrategie stilaan 

opgang komt, moeten we zoveel mogelijk mensen die vandaag nog twijfelen of ze zich laten 

vaccineren over de streep trekken. Hoe meer mensen we kunnen overtuigen om zich te laten 

vaccineren, hoe meer mensen we beschermen en hoe sneller alles terug komt zoals vroeger.  

Daarbij de volgende vragen:  
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 Is het gemeentebestuur bereid om lokaal promo-infocampagne uit te rollen om zoveel 

mogelijk inwoners te overtuigen zich te laten vaccineren? Voorstel: Dit kan bv. in het 

"Gemeentelijk infoblad" met de groepsfoto van de gemeenteraad met opschrift "WIJ LATEN 

ONS OOK VACCINEREN. JULLIE TOCH OOK?  

 Waar kunnen de inwoners terecht voor vragen over vaccinatie en het vaccinatiecentrum? 

Lokaal telefoonnummer open stellen? Misschien dit ook laten verschijnen in het 

Gemeentelijk infoblad.  

 Enkele maanden geleden zijn 80-plussers die (alleen) wonen in onze gemeente opgebeld 

geweest. Uiteraard was dit een goed initiatief. Is het gemeentebestuur bereid om opnieuw 

een telefoonronde te organiseren bij deze (risico)groep om hen te laten overtuigen om zich 

te laten vaccineren alsook te vragen of ze gemakkelijk naar het vaccinatiecentrum kunnen 

komen?  

 Wat gaan we doen met andere inwoners die niet mobiel (genoeg) zijn om zich te laten 

vaccineren?  

3. Zwerfvuil in onze mooie gemeente  

Door de gekende omstandigheden gaan inwoners of buitenstaanders meer aan sport doen, dit door 

te gaan wandelen, fietsen en dergelijke.  

Wat er onze fractie opvalt en waarschijnlijk bij jullie ook is dat er meer en meer hondenpoep op de 

voet- wandelpaden ligt, lege flessen of blikken in de graskanten terecht komen om nog maar te 

zwijgen over grote hoeveelheid afval die wordt weggegooid.  

Onze vraag is daaromtrent:  

Hoe stellen de burgemeester en schepenen alsook alle gemeenteraadsleden zich daar 

tegenover op? Hoe kunnen we dit gezamenlijk aanpakken? Kunnen we spreken over 

sancties?  

Voor ieder van ons, is het toch de bedoeling dat we fier mogen zijn op onze prachtige gemeente. 

Als afsluiter willen we nog meegeven dat sp.a/onafhankelijk ook mee de schouders wil plaatsen in 

verband met "statiegeld" op blikjes en plastieken flessen, dit kan het zwerfvuil uiteraard 

verminderen. 
ANTWOORD:. 

1. De eerste vraag werd reeds beantwoord bij het agendapunt 11 in de toelichting omtrent het 
dossier Petegemplein 5. 

2. Vaccinatie: 
 Er wordt gestreefd naar een uniforme communicatie vanuit de eerstelijnszone (ELZ). 

Het voorstel zal door de communicatieambtenaar meegenomen worden naar het 
volgend overleg hierover binnen de ELZ. Het bestuur is ook van mening om zoveel 
mogelijk mensen te motiveren om zich te laten vaccineren. Als een dergelijke foto in 
ons volgend gemeentelijk infoblad daarbij kan helpen dan doen we dat met veel plezier. 
Vanuit de huisartsenkring is het ook al langer een idee om een promofilmpje op te 
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nemen met alle burgemeesters om hun inwoners aan te sporen om zich te laten 
vaccineren. 

 Naast het algemeen telefoonnummer dat er komt zoals meegegeven bij de vragen van 
de N-VA-fractie, komt er ook een website www.vaccinatievlaamseardennen.be online 
waarop alle praktische info beschikbaar zal zijn. Beide zullen via verschillende kanalen 
bekendgemaakt worden bij de bevolking. 

 Het is inderdaad de bedoeling om de 80+ers opnieuw op te bellen, dit ofwel vanuit de 
ELZ ofwel door onze eigen mensen. Vooraleer we echter een nieuwe belronde beginnen 
zouden we vanuit de hogere overheid graag eerst duidelijkheid krijgen over hoe de 
vaccinatie bij deze doelgroep zal georganiseerd worden. Op die manier kan onmiddellijk 
de juiste informatie meegedeeld worden en de vragen die zij zouden hebben afdoende 
beantwoord worden. 

 Op dit moment stelt Vlaanderen strikte voorwaarden aan wie thuis gevaccineerd kan 
worden, zijnde bedlegerigen, rolstoelpatiënten en mensen met bepaalde psychische 
aandoeningen. Men probeert immers zoveel mogelijk mensen naar de vaccinatiecentra 
zelf te krijgen. Daarvoor is al overleg gepleegd met taxibedrijven, minder 
mobielencentrales, De Lijn, … 
De huisartsen zullen hierbij een belangrijke rol spelen gezien zij degene zijn die weten 
of iemand zich al dan niet met hulp naar een vaccinatiecentrum kan verplaatsen. Wie 
de thuisvaccinaties voor zijn rekening zal nemen (de huisarts of een mobiel team van 
de ELZ) is nog niet vastgelegd. 

3. De gemeente heeft eerder al haar engagement toegezegd voor wat betreft het statiegeld 
op blikjes en plastic flessen.  
Met het project MooiMakers stelt de gemeente gratis grijpers en afvalzakken ter 
beschikking aan inwoners die tijdens een wandeling zwerfvuil willen ruimen. Zwerfvuil zelf 
is moeilijk te detecteren, sluikstort iets makkelijker. Dit wordt beboet via een GAS-boete die 
kan oplopen tot 250 euro plus verwerkingskosten, maar op heterdaad betrappen is niet 
eenvoudig. Ook heeft de gemeente ingetekend op een subsidiedossier waarbij onze scholen 
tot max. 1.500 euro kunnen krijgen voor activiteiten in het kader van zwerfvuil.  
De afvalintercommunale IVLA waartoe onze gemeente behoort, kocht onlangs twee 
camera’s om in het werkgebied sluikstorters op heterdaad te betrappen. Deze worden 
binnenkort ook ingezet in onze gemeente. 

Vraag 3.  Schriftelijke vragen onafhankelijk raadslid.  

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 onafhankelijk raadslid Gert Van Driessche, bezorgde op 25 januari 2021 onderstaande vragen 
aan het schepencollege: 

De ondernemers ontvingen meermaals een mail om activiteiten bekend te maken of om mee 
deel te nemen aan acties zoals bvb de OCMW-aankoopbonnen.  

Hebben alle ondernemers dit ontvangen? Of hoe wordt bepaald welke ondernemers dit wel of 
niet ontvangen? 
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ANTWOORD:. 

Voorlopig werden enkel de ondernemingen aangeschreven waarvan we over de contactgegevens 
beschikken. Intussen werd ook een mail uitgestuurd aan alle ondernemingen van onze gemeente 
die we op basis van hun ondernemingsnummer via het KBO konden vinden met o.a. de vraag om 
zich, weliswaar vrijblijvend, te registreren via een link op de gemeentelijke website. Op die manier 
kan een contactenlijst worden opgemaakt van meer ondernemingen van op vandaag het geval is. 

De denktank lokale economie werd eind vorig jaar opgericht en kwam een eerste keer samen op 10 
december 2020. Daaruit kwamen al een aantal ideeën en suggesties. Een pijnpunt dat werd 
aangehaald is het feit dat het invullen van de contactgegevens geen verplicht item is voor 
ondernemingen bij het KBO. De suggestie vanuit de denktank kwam dan ook om via een (mini-) 
enquête alle ondernemingen aan te schrijven met de vraag hun contactgegevens mee te delen 
indien ze naar de toekomst toe communicatie vanuit de gemeente wensen te ontvangen die 
specifiek op ondernemers gericht is.  

De Algemeen directeur,  De Voorzitter gemeenteraad, 

 

Buysschaert An  Desloovere Koen 


