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Besluiten lijst van Gemeenteraad

Zitting 25 maart 2021

ALGEMEEN BESTUUR
1. ALGEMEEN BESTUUR. Bestuur gemeente. Besluit voorzitter gemeenteraad betreffende de

vervanging gedurende tijdelijke afwezigheid. Kenn isname.

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de voorzitter van de gemeenteraad waarbij
de raadsvoorzitter de burgemeester aanduidt als zijn vervanger gedurende de gemeente- en

OCMW-raad.

NOTULEN
2. NOTULEN. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25 februari 2021 goed

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

van 15 maart 2021 bij hoogdringendheid betreffende het houden van de gemeente- en OCMW-
raad van 25 maart2021 via virtuele vergadering. Bekrachtiging.

De raad neemt kennis van en bekrachtigt met algemeenheid van stemmen de tijdelijke
politieverordening van de burgemeester van 15 maart 2021 bij hoogdringendheid betreffende het
houden van de gemeente- en OCMW-raad van 25 maart2021 via virtuele vergadering.

4. ALGEMEEN BESTUUR. Bestuur gemeente. Naamsverandering fractie sp.a/onafhankelijk naar
Vooruit. Kennisname.

De raad neemt kennis van naamsverandering van de fractie sp.a/onafhankelijk naar Vooruit.

5. ALGEMEEN BESTUUR. Politiezone. Algemeen politiereglement van de gemeenten van de
politiezone Vlaamse Ardennen. Goedkeuring.

De gemeenteraad keurt de revisie van het algemeen politiereglement van de gemeenten van de
politiezone Vlaamse Ardennen goed.

6. ALGEMEEN BESTUUR. Politiezone. Protocolakkoord betreffende de toepassing van
gemeentelijke administratieve sancties bij inbreuken op het strafluetboek (niet-verkeer).
Bekrachtiging.

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen
betreffende het protocolakkoord over de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties
bij inbreuken op het strafiruetboek (niet-verkeer).

7. 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 ln zitting van 16 februari 2021 werd de opdracht'Aankoop van 6 laptops' bijwijze van
de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) gegund aan de
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs),. zijnde CEVI nv,

Bisdomplein"3 te.9000 Gent, tegen het nagerekende offertebedrág van,€ 5.168A2
exclusief btw of € 6.253,79 inclusief 21o/o blw. Er werden 3 firma's aangeschreven.



uitgaven voorzien in het exploitatiebudget:

o ln zitting van 16 februari 2021wordl de opdracht "leveren van de middagmalen tijdens
de sportkampen en de gemeentelijke speelpleinwerking 'Speelkriebels' 2O21" bijwijze
van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan
Traiteur Willequet-Lefebvre N.V., Grote Herreweg 223 te 9690 Kluisbergen, voor de
prijs van € 1 ,80 voor kinderen van 3 tot 6 jaar, € 3,20 voor kinderen van 6 tot 12 jaar, €
7,00 voor de begeleiders en € 0,25 per dessert. Er werden 5 firma's aangeschreven.

o ln zitting van 23 februari 2021 wordl de opdracht voor het groenonderhoud van de
gemeentelijke plantsoenen en gazons, het gemeentelijk domein de Ghellinck, de
bibliotheek, de gemeenteschool en het recyclagepark bij wijze van
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan Grijkoort-
Werkplaats vzw, Peperstraat 8 te 9600 Ronse, in het kader van sociale tewerkstelling,
tegen het nagerekende offertebedrag van € 60.428,00 exclusief btw of €73.117,88
inclusief 21o/o btw.

o ln zitting van 23 februari 2021 wordt beslist om het verzoek van Cleaning Professionals
nv uit Aalst om ontslagen te worden van haar verplichtingen met betrekking tot de
uitvoering van perceel 4 (schoonmaak in het gemeentelijk domein de Ghellinck) en
perceel 6 (schoonmaak OC Rozenhof) van de opdracht 'Schoonmaak van de
gemeentegebouwen tijdens het jaar 2O2f in te willigen en om deze percelen te gunnen
aan ITZU nv uit Genk, tegen het offertebedrag van €8.232,18 exclusief btw of €9.960,94
inclusief 21o/o btw.

o ln zitting van23 februari 2021 wordt de opdracht'leveren en venverken van gietasfalt
voor dienstjaar 2021' gegund bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht
van beperkte waarde) aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de
prijs), zijnde Mobilmat nv, Pathoekeweg 400 te 8000 Brugge, tegen het nagerekende
offertebedrag van 12.960,00 euro exclusief btw of í 5.681 ,60 euro inclusief 21o/o btw. Er
werden 3 firma's aangeschreven.

o ln zitting van 2 maart wordt de opdracht voor het groenonderhoud van de site sporthal
De Ruffel bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
gegund aan GrijkoortWerkplaats vzw, Peperstraat 8 te 9600 Ronse, in het kader van
sociale tewerkstelling, tegen het nagerekende offertebedrag van €8.400,00 exclusief
btw of €10.164,00 inclusief 21%blw.

o ln zitting van 9 maart 2021 wordt de opdracht "Maaien van de bermen, grachten en
taluds langs de wegen in 2021" bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op
basis van de prijs), zijnde Delgro bv, Stooktstraat 175 te 9600 Ronse, tegen het
nagerekende offertebedrag van 77.558,38 euro exclusief btw of 93.845,64 euro
inclusief 21% btw. Er werden 3 firma's aangeschreven.

WONEN EN LEEFOMGEVING
8. WONEN EN LEEFOMGEVING. Ruimtelijke ordening. Provinciaalruimtelijk uitvoeringsplan West-

Vlaanderen. Omleidingsweg Anzegem. Adviesvraag.

De gemeenteraad beslist om geen schriftelijk advies over te maken in verband met het Provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan West-Vlaanderen Omleidingsweg Anzegem gezien geen manifeste
impact voor Wortegem-Petegem te verwachten is.

VRIJE TIJD
9. VRIJE TIJD. Bibliotheek. Jaarverslag en jaarrekening 2020 bibliotheken Vlaamse Ardennen.

GoedkeurÍng.

De gemeenteraad keurt het jaa
Vlaamse Ardennen goed.
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