
 

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen 
Zitting 2 maart 2021 

Het College van burgemeester en schepenen nam tijdens de vergadering van 2 maart 2021 volgende 
beslissingen:  

NOTULEN 
1. NOTULEN.  Goedkeuring notulen vorige zitting.  

Het college keurde de notulen van de zitting van 23 februari 2021 goed. 

ALGEMEEN BESTUUR 
2. ALGEMEEN BESTUUR. Onderwijs. Reguliere vervanging.  

Het college beslist een tijdelijke leerkracht aan te stellen als 12/24 onderwijzer, 4/36 ICT en 
14/36 administratief medewerker aan de gemeentelijke lagere school, Lindestraat 30 te 9790 
Wortegem-Petegem vanaf 22 februari 2021 in vervanging van de titularis. 

3. ALGEMEEN BESTUUR. Briefwisseling. Ouderenraad. Briefwisseling. 
Het college neemt kennis van de inkomende briefwisseling van de ouderenraad Wortegem-
Petegem van 23 februari 2021. 

4. ALGEMEEN BESTUUR. Briefwisseling. Briefwisseling. Brief van de gemeente Anzegem en 
Kluisbergen in verband met de tarieven van Gaselwest en antwoord Gaselwest  
Het college neemt kennis van de inkomende briefwisseling van de gemeente Anzegem en 
Kluisbergen in verban met de tarieven van Gaselwest en het antwoord van Gaselwest.  

ALGEMENE FINANCIERING 
5. ALGEMENE FINANCIERING. Beleids- en beheerscyclus. BBC bestelbonnen en aanrekeningen. 

Het college neemt kennis van en gaat akkoord met de door de algemeen directeur 
goedgekeurde definitieve vastleggingen. 

WONEN EN LEEFOMGEVING 
6. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Volledig verklaarde aanvragen 

omgevingsvergunningen. 
Het college krijgt kennis van de aangevraagde omgevingsvergunningen die door de 
gemeentelijke omgevingsambtenaar volledig bevonden werden :  
• voor het herbouwen van een woning en slopen van een schuur - hernieuwen en 

veranderen van de exploitatie van een landbouwbedrijf, gelegen Volkaartsbeekstraat 8 ; 
• voor het bouwen van een woning, gelegen Kortrijkstraat 150A ; 



• voor het bouwen van een opslagloods na slopen bestaande loods, aanleggen verharding 
en regulariseren publiciteitsbord – hernieuwen en uitbreiden van de exploitatie van een 
agrarisch centrum, gelegen Hulstehoekstraat 3. 

7. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Omgevingsvergunning Kalverstraat 3. 
Het college beslist om de omgevingsvergunning deels en voorwaardelijk te verlenen voor het 
herbouwen van een woning met bijgebouw, gelegen Kalverstraat 3.  

8. WONEN EN LEEFOMGEVING. Omgevingsvergunning. Omgevingsvergunning 
Stuivenbergstraat 6-7. 
Het college beslist om de omgevingsvergunning voorwaardelijk te verlenen voor het 
verbouwen van 2 woningen tot 1 woning, gelegen Stuivenbergstraat 6-7.  

9. WONEN EN LEEFOMGEVING. Ruimtelijke ordening. Splitsing. 
Het college neemt kennis van de verdeling van de eigendom Karmstraat 12, overgemaakt 
overeenkomstig art. 5.2.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

10. WONEN EN LEEFOMGEVING. Milieu. Reductiedoelstellingen VMM. Goedkeuring. 
Het college gaat akkoord met de door de VMM voor Wortegem-Petegem opgestelde 
reductiedoelstellingen. 

11. WONEN EN LEEFOMGEVING. Patrimonium. Schoonmaak van de gemeentegebouwen in 2019 
en 2020. Vrijgave borgtocht. 
Het college bevestigt dat Cleaning Professionals nv, Industrielaan 4 - K23 te 9320 
Erembodegem (Aalst), voldaan heeft aan de verplichtingen die haar opgelegd werden uit 
hoofde van de opdrachten ‘Schoonmaak van de gemeentegebouwen in 2019’ en ‘Schoonmaak 
van de gemeentegebouwen in 2020’ en dat de borgstellingen nr. 20190124020 van €1.700,00 
en nr. 20010289 van €3.000,00, onderschreven door de Deposito- en Consignatiekas, volledig 
vrijgegeven mogen worden. 

12. WONEN EN LEEFOMGEVING. Technische dienst.  Verdwenen muur voormalig parochiehuis 
Ooike/begraafplaats. 
Het college bevestigt het eerder genomen standpunt over de sloop van de muur achter de 
woning Ooikeplein 12, langs de scheiding met het kerkhof. 

13. WONEN EN LEEFOMGEVING. Technische dienst. Leveren van een tweedehandstractor voor de 
gemeentelijke technische dienst. Vrijgave borgtocht. 
Het college bevestigt dat M-TRAC, Boekelbaan 1/001, 9630 Zwalm, voldaan heeft aan de 
verplichtingen die haar opgelegd werden uit hoofde van de opdracht ‘Leveren van een 
tweedehandstractor voor de gemeentelijke technische dienst’ en dat de borgstelling nr. 
20170413020 van €2.400,00, onderschreven door de Deposito- en Consignatiekas, volledig 
vrijgegeven mag worden. 

14. WONEN EN LEEFOMGEVING. Wegenis. Dennenstraat. Vullen van de putten. 
Het college geeft opdracht om de nodige kleine herstellingswerken uit te voeren op de strook 
grond van de private weg (Dennenstraat), die eigendom is van de NV Boshuisje, door de eigen 
technische dienst van de gemeente. 

BURGER EN WELZIJN 



15. BURGER EN WELZIJN. Begraafplaatsen. Retroactieve rechtzetting niet geconcedeerd graf. 
Een concessie voor 1 persoon wordt verleend op de begraafplaats Petegem - links van de kerk 
- rij 9 - graf 88. De concessietermijn vangt aan op 02.03.2021 en eindigt op 01.03.2031. De 
vergoeding bedraagt 710 euro voor bedoelde concessie.  

16. BURGER EN WELZIJN. Begraafplaatsen. Hernieuwing concessie ingevolge bijzetting. 
Een concessie voor 2 personen wordt verleend op de Wortegem - vlak 2 - rij 16 - graf 203. De 
concessietermijn vangt aan op 02.03.2021 en eindigt op 01.03.2046. De vergoeding bedraagt 
1000 euro voor bedoelde concessie. 

VRIJE TIJD 
17. VRIJE TIJD. Sport. Groenonderhoud site sporthal De Ruffel tijdens het jaar 2021. Goedkeuring 

lastvoorwaarden, gunningswijze en gunning. 
De opdracht voor het groenonderhoud van de site sporthal De Ruffel wordt gegund aan 
Grijkoort-Werkplaats vzw, Peperstraat 8 te 9600 Ronse, tegen het nagerekende 
offertebedrag van €8.400,00 exclusief btw of €10.164,00 inclusief 21% btw. 


