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Notulen zitting van de gemeenteraad 

Zitting 27 mei 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, Maes Marie, De Donder Sven, De Wulf Nico, 
Baert Leen, Raadsleden, 
Buysschaert An, Algemeen directeur 

Verontschuldigd :  

Afwezig :  Dhondt Willy, Raadslid afwezig voor agendapunt 15 (Belangenconflict) 

 

Openbare Zitting 

Andere. 

1.  Toelichting door algemeen directeur Bart Wallays van Solva.  

Bart Wallays, algemeen directeur van Solva, geeft een toelichting bij de jaarrekening en het jaarverslag 
van 2020, en een terugblik op de projecten van Solva. 

 

NOTULEN 

2.  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 april 2021 goed.   

 

ALGEMEEN BESTUUR 

3. Bestuur gemeente. Tijdelijke politieverordening van de burgemeester van 3 
mei 2021 bij hoogdringendheid betreffende het houden van de gemeente- en 
OCMW-raad van 27 mei 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. 
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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 26 maart 2021. 

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 en 2021. 

De tijdelijke politieverordening van de burgemeester van 3 mei 2021 betreffende de organisatie van de 

virtuele vergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 27 mei 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 3 mei 2021 bij hoogdringendheid betreffende het houden van de gemeente- 
en OCMW-raad van 27 mei 2021 via virtuele vergadering. 

 

4. Participatie. Ouderenraad. Aanpassing statuten. Goedkeuring. 
  

Juridische grondslag 

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

De gemeenteraadsbeslissing van 20 maart 2002 houdende de oprichting van de seniorenraad en de 
goedkeuring van de statuten. 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 april 2021 houdende het akkoord 
met het ontwerp van gewijzigde statuten voor de ouderenraad. 

Feiten en context 

De op vandaag geldende statuten voor de ouderenraad dateren van bij de oprichting in  2002 waardoor 
enige actualisatie en modernisering zich opdringt. 

De nieuw geïnstalleerde leden van de ouderenraad voor deze legislatuur maakten een ontwerp van 
gewijzigde statuten op.  

In de zitting van 15 april 2021 van de ouderenraad verklaarden alle leden zich akkoord met het ontwerp 
dat heden aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd. 

Procedurele vormvereisten 

Het ontwerp van gewijzigde statuten voor de ouderenraad wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 
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Art.1. De gemeenteraad keurt het ontwerp van de gewijzigde statuten voor de ouderen goed zoals in 
bijlage van dit besluit. 

Art.2. De nieuwe statuten worden met ingang van 1 juni 2021 van kracht. 

 

5. Erediensten. Jaarrekening 2020 kerkbesturen. Advies.  

Juridische grondslag 

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

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 
erediensten, artikelen 54 en 55. 

Feiten en context 

De jaarrekening 2020 werd goedgekeurd door 

• de kerkraad O.-L.-Vrouw Wortegem op 22 februari 2021 

• de kerkraad Sint-Amandus Ooike op 19 februari 2021 

• de kerkraad Sint-Martinus Petegem op 19 februari 2021 

• de kerkraad Sint-Maurus Elsegem op 24 februari 2021 

• de kerkraad Sint-Pietersstoel Moregem op 6 april 2021. 

De jaarrekening 2020 van de kerkfabriek geldt tevens als de eindafrekening per 31 december 2020 
van ontslagnemend penningmeester Van Coster Brigitte. 

De coördinatie van de jaarrekeningen 2020 werd opgemaakt door het centraal kerkbestuur op 19 april 
2021. De door de gemeente opgemaakte coördinatie van de jaarrekeningen 2020 werden als bijlage 
bij dit besluit gevoegd.  

Procedurele vormvereisten 

Elk kerkbestuur heeft de jaarrekening 2020 ingediend bij het centraal kerkbestuur. Het centraal 
kerkbestuur heeft de jaarrekening 2020 van elk kerkbestuur overgemaakt aan de gemeente op 19 
april 2021. 

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, Maes Marie, De Donder Sven, 
De Wulf Nico, Baert Leen) 
 1 onthouding (Van Driessche Gert) 

 
Art.1. Gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2020 van 

• de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Wortegem met als 
- exploitatieresultaat 63 717,12 euro 
- investeringsresultaat 0,00 euro 
de exploitatietoelage bedroeg 0,00 euro 
de investeringstoelage bedroeg 0,00 euro. 

• de kerkfabriek Sint-Amandus Ooike met als 
- exploitatieresultaat 12 743,78 euro 
- investeringsresultaat 0,00 euro 
de exploitatietoelage bedroeg 0,00 euro 
de investeringstoelage bedroeg 0,00 euro. 

• de kerkfabriek Sint-Martinus Petegem met als 
- exploitatieresultaat 24 664,39 euro 
- investeringsresultaat 0,00 euro 
de exploitatietoelage bedroeg 28 726,19 euro 
de investeringstoelage bedroeg 0,00 euro. 

• de kerkfabriek Sint-Maurus Elsegem met als 
- exploitatieresultaat 19 323,97 euro 
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- investeringsresultaat 0,00 euro 
de exploitatietoelage bedroeg 11 733,27 euro 
de investeringstoelage bedroeg 3 484,80 euro. 

• de kerkfabriek Sint-Pietersstoel Moregem met als 
- exploitatieresultaat 24 620,84 euro 
- investeringsresultaat 0,00 euro 
de exploitatietoelage bedroeg 4 066,00 euro 
de investeringstoelage bedroeg 0,00 euro. 

 

6. Intergemeentelijke samenwerkingen. I.VL.A. Agenda en mandaat algemene 
vergadering van 24 juni 2021. Vaststelling.  

Juridische grondslag 

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

Feiten en context 

De gemeente ontving per e-mail van 27 april 2021 de uitnodiging om deel te nemen aan een algemene 
vergadering van I.VL.A. die bijeengeroepen wordt op 24 juni 2021 te Ronse, Oscal Delghuststraat 60, 
in de gebouwen van TIO3 (Panorama 7A); 

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

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 
 2020 ;   
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020  
3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor ; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 
 

Art.1. De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van I.VL.A. van 24 juni 2021 
goed nl.   
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris-revisor  over het 
boekjaar 2020;   
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020  
3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor   

Art.2. De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering 
van I.VL.A op 24 juni 2021 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 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 Luc Vander Meeren, burgemeester, als effectief vertegenwoordiger.  

• De heer Olivier van Cauwenberghe, raadslid, als plaatsvervanger.  

Art.4. Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan I.VLA.  

 

7. Intergemeentelijke samenwerkingen. Vzw Toerisme Oost-Vlaanderen. 
Vaststelling agenda algemene vergadering van 24 juni 2021 en goedkeuring 
statutenwijziging.  
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Juridische grondslag 

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

Feiten en context 

De gemeente ontving op 28 april 2021 een e-mail van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw om deel te nemen 
aan de algemene vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen die op donderdag 24 juni om 20u00, 
online via MS Teams plaatsheeft.  

De gemeenteraad dient goedkeuring te hechten aan de statutenwijziging die voorkomt op de algemene 
vergadering:  

Op de agenda van de algemene vergadering staan volgende punten :  

1. Verwelkoming 
2. Agenda vergadering en verslag vorige vergadering (8/12/2020)  
3. Activiteitenverslag 2020 
4. Jaarrekening 2020   

a. toelichting   
b. verslag commissaris en toezichthouder  
c. vraag goedkeuring  
d. vraag kwijting bestuurders, commissaris en toezichthouder 

5. Aanpassing planning en budget 2021 : toelichting en vraag goedkeuring  
6. Wijziging vertegenwoordigers en aanstelling bestuurders  
7. Wijziging statuten en intern reglement : vraag goedkeuring en bevestiging  
8. Varia en rondvraag.  

 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 
 

Art.1. De gemeenteraad keurt de voorgestelde statutenwijziging van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw en 
de agenda van de algemene vergadering goed. 

Art.2. De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering 
van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw op 24 juni 2021 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. Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan vzw Toerisme Oost-Vlaanderen.  

 

8. Intergemeentelijke samenwerkingen. TMVW ov. Agenda en mandaat algemene 
vergadering van 18 juni 2021. Vaststelling.  

Juridische grondslag 

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

Feiten en context 

De gemeente ontving het aangetekend schrijven van TMVW van 30 april 2021 om deel te nemen aan 
de algemene vergadering van TMVW ov die op 18 juni 2021 om 14u30 digitaal plaatsheeft.  

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

1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten 
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020 
4. Verslagen van de commissaris 
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 

2020 
b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 

31  december 2020 
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6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
7. Huishoudelijk reglement 
8. Statutaire benoemingen 
Varia en mededelingen. 

 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 
 

Art.1. De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van TMVW ov van 18 juni 2021 
goed.   

Art.2. De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering 
van TMVW ov op 18 juni 2021 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 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 Marcel Steenmans, raadslid, Karmstraat 21 te 9790 Wortegem-Petegem (email 
steenmansmarcel@gmail.com) aangeduid als vertegenwoordiger  

• De Heer Olivier Van Cauwenberghe, raadslid, Peeshoek 7 te 9790 Wortegem-Petegem 
(email ollive@skynet.be) aangeduid als plaatsvervanger. 

Art.4. Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan TMVW ov.  

 

9. Intergemeentelijke samenwerkingen. SOLvA. Agenda en mandaat algemene 
vergadering van 22 juni 2021.  Vaststelling.  

Juridische grondslag 

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

Feiten en context 

De gemeente ontving per e-mail van 6 mei 2021 om deel te nemen aan een algemene vergadering van 
SOLvA, die bijeengeroepen wordt op 22 juni 2021 om 19u in Hof van Nassau, Balegemstraat 2,9620 
Zottegem.  

In het geval dat de veiligheidsmaatregelen i.k.v. het COVID-19 virus nog steeds van kracht zijn, zal 
SOLVA opteren voor een digitale Algemene Vergadering. Instructies tot deelname aan deze digitale 
vergadering mag u via e-mail verwachten. 

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

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden 
 (indien noodzakelijk)  

2. Samenstelling van het bureau  

3. Jaarverslag 2020  

4. Jaarrekening per 31 december 2020  

5. Verslag van de Commissaris  

6. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2020  

7. Vernieuwing mandaat commissaris  

8. Statutenwijziging SOLVA: maatschappelijk doel  

9. Benoeming van bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de laatste Algemene 
Vergadering  

10. Varia 
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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, Maes Marie, 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 22 juni 2021 

goed.   

Art.2. De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering 
van SOLvA op 22 juni 2021 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 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 SOLvA.  

 

10. Noodplanning. Samenwerkingsovereenkomst contact- en bronopsporing 
COVID-19. Verlenging. 
  

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 40 en 41. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale 
besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te 
versterken. 

Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2021 ter goedkeuring van 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 (bekrachtiging van het besluit van het college van 
burgemeester en schepenen van 22 december 2020). 

Het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2021 ter goedkeuring van de verlenging van 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 (bekrachtiging van het besluit 
van het college van burgemeester en schepenen van 6 april 2021). 

Feiten en context 

De Vlaamse Regering heeft op 16 oktober 2020 alle Vlaamse gemeenten opgeroepen om, aanvullend 
en ondersteunend aan de reeds bestaande initiatieven ter bestrijding van de COVID-19-pandemie, 
bijkomende engagementen op te nemen in deze strijd. Deze oproep werd verankerd in het besluit van 
de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen 
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om de contact- en bronopsporing te versterken. De complementaire engagementen worden opgenomen 
in het kader van de bestrijding van de COVID-19-pandemie. 

Bij contactonderzoek wordt gezocht met wie een besmet iemand nauw contact heeft gehad. Hier is de 
snelheid van de contacttracing belangrijk. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te bereiken 
die in contact zijn gekomen met besmette personen. Zij krijgen advies over hoe ze zich kunnen 
beschermen en welke maatregelen ze kunnen nemen om anderen te beschermen. Dat vermijdt een 
mogelijke (nieuwe) toename van het aantal patiënten. 

Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting heeft opgelopen. 
Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht worden waar de besmettingen vandaan 
komen en de lokale besturen als beleidsmakers heel gericht maatregelen (preventie, sensibilisering, 
handhaving) kunnen nemen. 

Wat de aard van de engagementen betreft, kunnen lokale besturen in het kader van het besluit van de 
Vlaamse Regering van datum 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. 

Op 23 april 2021 heeft de Vlaamse Regering de contouren voor preventie, sensibilisering, 
bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek door lokale besturen na 31 maart 
2021 uitgewerkt, met een bijhorende subsidie. De Vlaamse Regering gaf op 7 mei haar definitieve 
goedkeuring aan een wijzigingsbesluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 
2021. Het wijzigingsbesluit verlengt de subsidieperiode voor optie 1 en optie 2 tot 31 augustus 2021. 

De lokale besturen werken in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de werking van 
de COVID-19-teams binnen de zorgraden alsook op de werking van de centrale contactcenters. 

De gemeenten die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse van clusters, 
quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen of groepen) krijgen een forfaitaire subsidie 
van 0,125 euro per inwoner per maand voor een periode van 1 april 2021 tot en met 31 augustus 2021. 

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

Hiertoe wordt door de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid. Het college besliste hiertoe op 22 december 2020 en dit besluit werd 
door de gemeenteraad bekrachtigd op 28 januari 2021. 

Het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de bescherming van de privacy 
van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG). 

De gemeente zorgt voor de nodige capaciteit en middelen om dit engagement kwaliteitsvol op te nemen. 

De engagementen die de gemeente opneemt, doen geen afbreuk aan de engagementen die de 
gemeente in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen worden binnen de werking van 
de ELZ. Integendeel, ze zijn bedoeld om deze werking nog te versterken. 

Bij deze samenwerkingsovereenkomst worden volgende documenten als bijlage gevoegd: 

• Afsprakennota waarin de gemeente, in overleg met de COVID-19-teams haar engagementen 
die zij in het kader van de samenwerkingsovereenkomst zal uitvoeren, concreet omschrijft; 

• De nodige verwerkersovereenkomst(en) zoals voorzien op www.vlaanderenhelpt.be; 

• De contactlijsten m.h.o. op het aanvragen van de nodige accounts op deze engagementen te 
kunnen uitvoeren; 

• In voorkomend geval, de nodige protocollen zoals voorzien op www.vlaanderenhelpt.be. 

 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 
 

Art.1. De gemeenteraad neemt kennis 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 en van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 7 mei 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021 tot 
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toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing (voor de periode van 
1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 
tot en met 31 mei 2021) ter bestrijding van de COVID-19-pandemie. 

Art.2. De gemeenteraad neemt kennis van het voorgelegde addendum met bijlagen en keurt dit goed. 

 

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

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 20 april 2021 werd de opdracht “leveren van een voertuig ter vervanging 
van defecte bestelwagen van de technische dienst” bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Garage De Coninck, 
Biesvijverstraat 8/A te 9790 Wortegem-Petegem, tegen het nagerekende offertebedrag 
van 11.000,00 euro exclusief btw of 13.310,00 euro inclusief 21% btw. Er werden 7 
firma’s aangeschreven. 

• uitgaven voorzien in het exploitatiebudget: 

o In zitting van 27 april 2021 werd de opdracht “Leveren van schoolmaaltijden in de 
gemeentelijke basisschool De Kouter tijdens het schooljaar 2021-2022” wordt bij wijze 
van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Delimeal nv, Victor 
Heylenlei 41 te 2530 Boechout, tegen het nagerekende offertebedrag van 36.100,00 
euro exclusief btw of 38.266,00 euro inclusief 6% btw. Er werden 4 firma’s 
aangeschreven. 

 

ALGEMENE FINANCIERING 

12. Andere. Aanvullende Lijst gemeentelijke 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. 

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. 

De gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2019 houdende de vaststelling van het subsidiereglement 
socioculturele verenigingen. 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 april 2021. 

Feiten en context 

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

Op heden ontvangen de verschillende ouderenverenigingen uit onze gemeente jaarlijks een forfaitaire 
subsidie van elk 250 EUR voor hun werking. 

Via de ouderenraad werd in 2019 bij de start van de legislatuur de vraag echter gesteld om de 
ouderenverenigingen ook te aanzien als socioculturele verenigingen overeenkomstig art. 4 van het 
subsidiereglement socioculturele verenigingen. 

Op basis van hun activiteiten van het werkingsjaar 2018-2019 werd een simulatie gemaakt door de 
cultuurdienst die op 3 februari 2020 tijdens de zitting van de ouderenraad werd toegelicht door de 
schepen van financiën Maarten Van Tieghem en schepen van senioren Isabelle Van den Dorpe. 

Het was de bedoeling dat elke ouderenvereniging dit binnen de eigen werking aftoetste en dat de 
ouderenraad op een volgende zitting het standpunt over het al dan niet omschakelen van een forfaitaire 
subsidie naar het puntensysteem via de socioculturele verenigingen aan het schepencollege zou 
overmaken. 

Omwille van de COVID-19 pandemie kon geen nieuw overleg plaatsvinden en konden de 
ouderenverenigingen bijgevolg nog niet instappen in het puntensysteem en dit met de huidige 
vooruitzichten vanaf het werkingsjaar 2021-2022 zal kunnen ingaan. 

Vanuit het schepencollege is er begrip dat deze ‘vertraging’ buiten ieders wil om gebeurt omwille van 
covid-19. Voorstel vanuit schepencollege is om een extra inspanning te doen naar ouderenverenigingen 
en daarom: 

1. De toelage voor het werkingsjaar 2019-2020 aan te vullen op basis van de simulatie die eind 
2019 werd gemaakt door de cultuurdienst, zijnde het verschil tussen het nieuwe bedrag en de 
€ 250 die al gestort werd. Hiervoor wordt geen administratief dossier gevraagd. 

2. Voor het werkingsjaar 2020-2021 (uitbetaling november 2021 ook al de nieuw berekende 
bedragen op basis van de simulatie 100% uit te keren. Ook hiervoor wordt geen administratief 
dossier gevraagd. 

3. Vanaf het werkingsjaar 2021-2022 (uitbetaling november 2022) dienen de ouderenverenigingen 
dan net zoals alle andere socioculturele verenigingen een dossier in te dienen en wordt de 
berekening gemaakt voor de totale subsidiepot van € 20.000 die op basis van het 
puntensysteem wordt verdeeld over alle verenigingen. Dit bedrag zal voor de 
ouderenverenigingen dus in de lijn liggen met het bedrag van de simulatie, voor zover ze in 
verhouding tot de simulatie eenzelfde aantal activiteiten aanhouden (en de andere verenigingen 
dat ook doen). 

Dit betekent dat de ouderenverenigingen wat betreft de werkingssubsidies dit jaar nog op volgende 
uitbetalingen kunnen rekenen: 

Vereniging Voorjaar 2021 November 2021 Totaal 

OKRA Elsegem € 470,74 € 720,74 € 1.194,48 

OKRA Petegem € 422,69 € 672,69 € 1.095,38 

OKRA Ooike € 134,39 € 384,39 € 518,79 

OKRA Wortegem-Moregem € 326,59 € 576,59 € 903,18 

S-Plus € 374,64 € 624,64 € 999,28 

 € 1.729,05 € 2.979,05 € 4.708,10 

 

De forfaitaire bedragen van 5 x € 250 verdwijnen dan uit het budget, wat betekent dat er volgens de 
simulatie jaarlijks netto ca. € 1.700 méér subsidies gaan naar de ouderenverenigíngen. Vanaf het 
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werkingsjaar 2021-2022 hangen de exacte bedragen dus af van de totale berekening met de andere 
socioculturele verenigingen. 

Dit voorstel werd voorgelegd aan de ouderenraad van 15 april 2021 waarin alle ouderenverenigingen 
van de gemeente zijn vertegenwoordigd. Zij gaven allen hun akkoord om vanaf het werkingsjaar 2019-
2020 als socioculturele verenigingen te worden erkend waarbij het subsidiebedrag op basis van de 
simulatie voor 2018-2019 wordt voorgesteld. 

Procedurele vormvereisten 

De gemeente ontving op 18 april 2021 het advies van het Gemeentelijk Adviesorgaan voor Cultuur van 
over het voorstel van de dienst Cultuur tot erkenning van de ouderenverenigingen als socioculturele 
verenigingen vanaf het werkjaar 2019-2020.  

Financiële aspecten 

De aanvullende nominatieve toegekende subsidies ivm. werkingsjaar 2019-2020 (+ €1.729,05) die als 
bijlage bij dit besluit zijn gevoegd, worden in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan 
2020- 2025 ingeschreven onder de jaarbudgetrekening 
2021/GBB/0709 - 00/6491530/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.  

De werkingssubsidie ivm. werkingsjaar 2020-2021 (€ 2.979,05) zal genomen worden van de totale 
subsidiepot voor alle socioculturele verenigingen zijnde € 18.979,05 (€ 16.000 + € 2.979,05). Aangezien 
deze uitbetaling op basis van het subsidiereglement gebeurt, dient deze toelage niet meer nominatief 
opgenomen te worden. Dit bedrag (+ € 2.979,05) wordt dan ook extra ingeschreven in de eerstvolgende 
aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, dit onder de jaarbudgetrekening 
2021/GBB/0709 - 00/6491530/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN. 

Vanaf 2022 wordt dan de jaarlijkse subsidiepot, volgens reglement socioculturele verenigingen, 
verhoogd van € 16.000 naar € 20.000. Deze aanpassing wordt ingeschreven in de eerstvolgende 
aanpassing van het meerjarenplan onder de jaarbudgetrekeningen 
2022- 2025/GBB/0709 - 00/6491530/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN. 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 
 

Art.1. De gemeenteraad keurt de lijst met de aanvullende nominatieve toelagen 2021, die als bijlage bij 
dit besluit is gevoegd, goed. 

 

WONEN EN LEEFOMGEVING 

13. Mobiliteit. Reglement betreffende de erkenning voor autodeelorganisaties. 
Goedkeuring. 
  

Juridische grondslag 

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

Feiten en context 

Het college bekrachtigde op 24 september 2019 de ondertekening van het burgemeestersconvenant 
voor klimaat en energie, waarmee het engagement aangegaan werd om de CO2-uitstoot tegen 2030 
met minstens 40% te reduceren en een adaptatiebeleid uit te werken. In het kader van het 
burgemeestersconvenant en via de Vervoerregioraad Vlaamse Ardennen wordt ingezet op autodelen. 

In geheel Zuid-Oost-Vlaanderen zal in de steden en gemeenten waar zones met betalend parkeren is, 
een parkeervergunning verleend worden voor de voertuigen van erkende autodeelsystemen. SOLVA 
stelde hiertoe het bijgevoegde reglement betreffende de erkenning van autodeelorganisaties op. Ook 
voor besturen zonder zones voor betalend parkeren is het relevant om een gemeentelijke erkenning 
voor autodelers in te voeren. Via het reglement wordt immers een kader gecreëerd om op regelmatige 
basis gegevens te krijgen over onder andere de mate waarin de voertuigen gebruikt worden en de 
ecoscore van de voertuigen. Erkende aanbieders verbinden zich er ook toe op geen enkele manier 
discriminerend te zijn in hun werking en dienstverlening. 
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Financiële aspecten 

Niet van toepassing. 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 
 

Art.1. De gemeenteraad keurt bijgevoegd reglement betreffende de erkenning voor 
autodeelorganisaties goed. Dit reglement gaat in op datum van dit besluit. 

 

 

14. Wegenis. Wijziging buurtweg nr. 41 te Petegem. Definitieve vaststelling 
rooilijnplan.  

Juridische grondslag 

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

Het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019. 

De beslissing van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen van 22 oktober 1992 tot het behouden 
van buurtweg nr. 41 te Petegem.  

De beslissing van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen van 14 april 1994 houdende de 
afschaffing van buurtweg nr. 41 te Petegem. 

Het bezwaar ingediend bij de bevoegde Vlaamse minister met de vernietiging van het besluit van de 
Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen van 14 april 1994 houdende de afschaffing van buurtweg 
nr. 41, als gevolg. 

De schriftelijke vraag, inclusief alle vereiste documenten, van dhr. BERTRAND Jacques Pierre Jean 
Marie Joseph om de buurtweg nr. 41 te Petegem (gekend als Kroonweg) te verplaatsen, die gelegen is 
op het perceel 2e afdel., sie C, nr 184b, gekend als Scheldestraat 7 te 9790 Wortegem-Petegem, 
eigendom van mevr. Vandenborre Mady. 

De beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2021 tot voorlopige vaststelling van het rooilijnplan 
voor buurtweg nr. 41 te Petegem. 

Feiten en context 

De betreffende buurtweg is gekend onder nummer 41. De buurtweg is op het terrein niet zichtbaar en 
moeilijk tot niet toegankelijk in zijn huidige staat. Deze buurtweg heeft steeds een ondergeschikte functie 
als lokale en landelijke weg gehad. 

De buurtweg loopt dwars doorheen het perceel. Het verplaatsen van de buurtweg heeft tot doel om de 
bedding van de buurtweg naar de rand van het betrokken perceel te plaatsen, langsheen de bestaande 
groenbuffer van het achterliggende golfterrein. Daardoor wordt de buurtweg beter ingepast in de 
aanwezige landschapselementen en wordt het landelijke karakter van de buurtweg versterkt.  

De wijziging aan buurtweg 41 gebeurt enkel daar waar het kadastrale perceel wordt doorkruist. Het 
aansluitend tracé van de buurtweg richting Scheldestraat en met buurtweg 50 blijft behouden.  

Door het rooilijnplan wordt de bedding van de nu onzichtbare buurtweg aan de hand van een actuele 
opmeting omschreven en definitief vastgelegd. 

Het tracé, dat vandaag niet toegankelijk is, zal opnieuw toegankelijk gemaakt moeten worden voor niet-
gemotoriseerd verkeer.  

Procedurele vormvereisten 

Het plan voor de wijziging van buurtweg 41 op het perceel Scheldestraat 7 bevat een ontwerp van 
rooilijnplan, opgemaakt door landemeetkundig bureau Daeninck-Audenaert, Wittemoer 33 te 9940 
Evergem, in opdracht van de aanvrager. 

Het dossier tot het wijzigen van de buurtweg en het vaststellen van de rooilijn is samengesteld als volgt: 

- een ontwerp rooilijnplan voor het wijzigen van de weg, bevattende een uittreksel uit het kadastraal 
plan, het liggingsplan, een uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen; 

- een verklarende en toelichtende nota met foto’s; 
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- een voorafgaand akkoord tussen de eigenaars tot verplaatsing van de buurtweg. 

Conform het nieuwe gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 stelde de gemeenteraad op 25 februari 
2021 in eerste instantie het ontwerp van rooilijnplan voorlopig vast voor de wijziging van de buurtweg. 
Het schepencollege werd gelast om een openbaar onderzoek te voeren, dat werd georganiseerd van 
12 maart 2021 tot en met 12 april 2021. Er werden geen bezwaren ingediend.  

Er werden adviezen gevraagd aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen en aan het 
departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid. Er werd een gunstig advies 
verleend door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. De andere adviesaanvraag werd niet 
beantwoord binnen de voorziene termijn. Er mag bijgevolg voorbijgegaan worden aan deze 
adviesvereiste. 

 

De gemeenteraad kan overgaan tot de definitieve vaststelling van het rooilijnplan. 

Tegen deze definitieve vaststelling is een georganiseerd administratief beroep mogelijk bij de Vlaamse 
Regering. 

Bij uitblijven van een administratief beroep heeft het besluit uitwerking 14 dagen na publicatie in het 
Belgisch Staatsblad. 

Financiële aspecten 

De gemeenteraad kan overgaan tot de kosteloze overname van de grond gezien de oorspronkelijke 
voetweg reeds eigendom is van de gemeente. 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 
 

Art.1. De gemeenteraad gaat definitief akkoord met het wijzigen van buurtweg nr. 41 met name de 
verplaatsing naar de grens van het perceel 2e afdel., sie C, nr 184b, gekend als Scheldestraat 7 
te 9790 Wortegem-Petegem. 

Art.2. Het ontwerp van rooilijnplan voor buurtweg nr. 41 wordt definitief vastgesteld zoals aangeduid in 
de bijlage bij dit besluit. 

Art.3. Het college van burgemeester en schepen wordt gelast met de publicatie van deze beslissing. 

 

15. Wegenis. Zaak van de wegen m.b.t. de aanvraag tot omgevingsvergunning 
voor het verkavelen van gronden en stedenbouwkundige handelingen in de 
Processiestraat. Goedkeuring.  

Juridische grondslag 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en haar uitvoeringsbesluiten. 

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar uitvoeringsbesluiten. 

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

Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. 

Feiten en context 

Een omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend door bv GR-ONT, Harpstraat 5/1, 8530 
Harelbeke. De aanvraag heeft betrekking op percelen langs de Processiestraat en Diepestraat, 
kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, nummers 879E, 855C2, 855Z, 879F, 855B2, 879H, 879K, 
855D2, 880A, 879L en 879G. De aanvraag omvat het verkavelen van gronden voor groepswoningbouw, 
de aanleg van nieuwe wegenis met nutsvoorzieningen en het afbreken van de bestaande constructies 
op het terrein. De verkaveling voorziet in 52 woningen (waarvan 23 in halfopen en 29 in gesloten 
bebouwing) en 29 appartementen.  

Conform artikel 31 van het Omgevingsvergunningsdecreet moet, wanneer een vergunningsaanvraag 
wegeniswerken omvat en het college van burgemeester en schepenen moet oordelen over de 
omgevingsvergunningsaanvraag, de gemeenteraad een beslissing nemen over de zaak van de wegen 
alvorens het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt over de aanvraag. 
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De zaak van de wegen omvat voor voorliggende aanvraag volgende onderdelen: 

- de vastlegging van de rooilijnen en de opname van de grondschotel (de gele oppervlakte op 
het rooilijnplan) in het openbaar domein; 

- de aanleg en inrichting van het openbaar domein, zijnde: 

• de wegenis, aangelegd in kleinschalige elementen, zijnde grijze betonstraatstenen, 
aangelegd als woonerf; 

• voetpaden, uitgevoerd in betonstraatstenen en afgeboord met een geprefabriceerde 
boordsteen type ID1; 

• voetpad/fietspadverbinding tussen het kerkplein, de Diepestraat en de Processiestraat, 
uitgevoerd in betonverharding; 

• herstel van de Diepestraat tussen de projectzone en de Oudenaardseweg, uitgevoerd in 
betonverharding (oorspronkelijke toestand); 

• parkeervakken in antracietkleurige betonstraatstenen; 

• twee open infiltratiebuffers; 

• diverse groenzones, waaronder twee wadi’s, ingericht met picknickvoorzieningen en 
speeltuigen; 

• de aanleg van de nodige riolerings- en nutsvoorzieningen. 

In uitvoering van artikel 3 van het Decreet houdende de gemeentewegen heeft dit besluit tot doel om 
de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de gemeentewegen te vrijwaren en te 
verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige behoeften van zachte mobiliteit te 
voldoen. 

In uitvoering van artikel 4 van voormeld decreet moet bij beslissingen over wijzigingen van het 
gemeentelijk wegennet minimaal rekening gehouden worden met de volgende principes: 

1. Wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang. 
2. Een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel 

die afdoende wordt gemotiveerd. 
3. De verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht 

genomen. 
4. Wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een 

gemeentegrensoverschrijdend perspectief. 
5. Bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele 

functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in 
het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende 
maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. 

De aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden met wegenisaanleg voorziet 
in het creëren van bouwkavels voor 81 woongelegenheden, waarvan 23 halfopen eengezinswoningen, 
29 gesloten eengezinswoningen en 29 appartementen in het gebied palend aan de gemeentewegen 
Processiestraat en Diepestraat en achter de bebouwing langs de N494 en het Wortegemplein. Dit 
gebied is woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan. 

De kavels worden ontsloten via nieuw aan te leggen wegenis die aantakt op de bestaande 
gemeentewegen Processiestraat en Diepestraat. Een voetgangers- en fietsverbinding wordt voorzien 
tussen de Diepestraat, de Processiestraat en het kerkplein (Wortegemplein). De nieuw aan te leggen 
wegenis wordt ingericht als woonerf conform art. 22bis van het KB van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

Het aanleggen van paden voor de zwakke weggebruiker en de aanleg van gemeentelijke 
verkeerswegen met maximaal twee rijstroken worden beschouwd als werken van algemeen belang die 
een ruimtelijk beperkte impact hebben (zie Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de 
handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de 
VCRO). 

Gezien het project een verdichting met 81 woongelegenheden impliceert wordt de ondergrens voor de 
opmaak van hetzij een mobiliteitstoets, hetzij een MOBER niet bereikt. Een mobiliteitstoets werd 
evenwel ingesloten en er wordt geconcludeerd dat het mobiliteitsprofiel van de ontwikkeling eerder 
beperkt is. Er wordt besloten dat de autoverkeersgeneratie ten gevolge van deze woonontwikkeling 
beperkt is en dat deze beperkte bijkomende verkeersstromen geen negatief effect hebben op de 
verkeersdoorstroming in de nabije omgeving. Er werd eveneens onderzoek gedaan naar de impact van 
het project als eenrichtingsverkeer ingevoerd zou worden op de Diepestraat. 
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Loten 1 tot 19 van de nieuwe woonontwikkeling ontsluiten ten noordwesten via nieuwe wegenis op de 
gemeenteweg Processiestraat. Loten 20 (appartementen) en 21 tot 27 ontsluiten rechtstreeks op de 
Processiestraat. Loten 28 tot 54 ontsluiten ten noordoosten op de Diepestraat via nieuw aan te leggen 
wegenis. 

De bestaande trage weg (sentier nr. 44 volgens de Atlas der Buurtwegen) op de rand van het 
projectgebied, achter de bebouwing langs de Oudenaardseweg, blijft behouden. Tussen de twee 
ontsluitingsgebieden wordt een bijkomende voetgangers- en fietsersverbinding aangelegd. 

Centraal in het plangebied wordt een wijkparkje aangelegd. Ook ten zuiden wordt een groene publieke 
zone aangelegd met wadi. De wadi bestaat uit twee bufferbekkens om ruimte te laten voor een 
eventuele ontsluitingsweg naar mogelijke toekomstige woonontwikkeling op de aanpalende gronden. 

De verwachte parkeerbehoefte wordt in parkeerhavens, verdeeld over het plangebied, opgevangen. 

Tijdens de bespreking van dit agendapunt komen verschillende fracties (N-VA, Vooruit en onafhankelijk) 
tussen waarbij ze hun bezorgdheid uiten en hun stemgedrag toelichten. Daarbij komen onder meer 
volgende aspecten naar voor (kort samengevat): 

- Niet realistische mobiliteitsstudie;  
- Negatief advies van de gecoro; 
- Onvoldoende voorafgaand overleg met de ontwikkelaar; 

De bespreking kan integraal beluisterd worden via het audio-zittingsverslag dat op de website 
gepubliceerd is. 

Procedurele vormvereisten 

Openbaar onderzoek: 

Voorliggende aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek dat liep van 4 januari 2021 tot 
en met 2 februari 2021. Er werden 20 bezwaarschriften ingediend. In de bezwaarschriften worden 
opmerkingen gemaakt en bezwaren geuit over quasi alle deelaspecten die een rol spelen bij de 
beoordeling van de aanvraag met betrekking tot de goede ruimtelijke ordening, namelijk het gebrek aan 
woonnood, de verhoogde mobiliteitsdruk, schaduwhinder, zicht- en privacyhinder, lage kwaliteit van het 
voorziene groen, schaalbreuk, verminderd woongenot, het toelaten van nevenfuncties, de densiteit van 
het project … 

Het is evenwel de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen om hierover een 
oordeel te vellen, niet van de gemeenteraad. Volgende opmerking uit de bezwaarschriften heeft 
betrekking op de zaak van de wegen, waarover de gemeenteraad wel een oordeel moet vellen: 

• Met 49 publieke parkeerplaatsen is de parkeermogelijkheid vermoedelijk ontoereikend. 

Het groenplan vermeldt 47 parkeerplaatsen voor publiek parkeren. Bij de grondgebonden woningen zijn 
telkens twee parkeerplaatsen voorzien, waarvan één inpandig. Bij de meergezinswoning op lot 20 
worden 26 ondergrondse en 10 bovengrondse parkeerplaatsen voorzien. Naast de studio’s op lot 1 
worden 7 parkeervakken voorzien, die niet meegeteld zijn in de publieke parkeerplaatsen. 

Volgens de mobiliteitstoets bij de aanvraag, waar evenwel nog sprake is van 49 parkeerplaatsen, zal 
een deel van de bewoners van de studio’s en meergezinswoningen de publieke parkeerplaatsen 
gebruiken, dit wordt geschat op 11 voertuigen. Het bezoekersaantal wordt geschat op 5 tot 10 per dag. 
Er is dus nood aan 21 publieke parkeerplaatsen. Dit aantal wordt ruimschoots gehaald. 

Adviezen: 

• Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen (3 februari 2021, ref. 2020164441 V3): voorwaardelijk 
gunstig. Met betrekking tot de zaak der wegen: de toegang tot het binnengebied vanop de 
openbare weg is niet gegarandeerd, beide ontsluitingswegen zijn buurtwegen en amper 4 m 
breed. In overleg met de bevoegde diensten adviseren wij hier een plaatselijk parkeerverbod. 

• Dienst Integraal Waterbeleid, Provincie Oost-Vlaanderen (25 januari 2021, ref. 
M02\Dossiers\35536\MM): voorwaardelijk gunstig. 

• Farys (18 maart 2021, ref. VK 21-019): 
o Distributieleiding: langs voornoemde verkaveling is er geen drinkwaterleiding aanwezig, 

zodat een netuitbreiding noodzakelijk is om de loten te kunnen aansluiten. De kosten 
hiervoor vallen volledig ten laste van de aanvrager. 

o Toevoerleiding: niet van toepassing. 
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o Riolering: voorwaardelijk gunstig. 

• Fluvius (9 maart 2021, ref; S&A/JD/HV-344715): voorwaardelijk gunstig. 

• Proximus: advies werd aangevraagd op 4 januari 2021, werd nog niet ontvangen. 

• Telenet: (13 januari 2021): voorwaardelijk gunstig. 

• Vlaamse Milieumaatschappij (4 maart 2021, ref. WT 2021 G 0015_2): voorwaardelijk gunstig. 

BESLUIT: 10 stemmen voor (Desloovere Koen, Vander Meeren Luc, Nachtegaele Veerle, 
Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle, Fonteyne Kurt, 
Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, 
Maes Marie) 
 5 stemmen tegen (Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, 
Van De Populiere Marleen, De Donder Sven, De Wulf Nico) 
 1 onthouding (Baert Leen) 

 
Art.1. De gemeenteraad keurt het voorliggend tracé van de wegen, de vastlegging van de rooilijnen en 

de opname van de grondschotel in het openbaar domein, die het onderwerp uitmaken van de 
zaak van de wegen in de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, 
goed. 

Art.2. De gemeenteraad keurt de aanleg en inrichting van het openbaar domein, die het onderwerp 
uitmaken van de zaak van de wegen in de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het 
verkavelen van gronden, goed. 

Art.3. De voorwaarden gesteld in de adviezen moeten strikt gerespecteerd worden. 

Art.4. Aan deze beslissing worden volgende lasten verbonden: 

LAST 1 - Aanleg van nutsvoorzieningen 

De aanleg en de aanpassing van alle nutsleidingen zijn een last van de verkavelaar of 
bouwpromotor en worden gerealiseerd overeenkomstig de lasten van de omgevingsvergunning. 
De nutsleidingen dienen ondergronds aangelegd te worden. Per nutsvoorziening dienen alle 
maatschappijen hun uitrustingen aan te brengen (Fluvius, Farys, Telenet, Proximus) zodat voor 
de latere bewoners de vrije keuze gewaarborgd is. 

De houder van de vergunning staat - op eigen kosten - in voor het (laten) aanleggen van nieuwe 
en/of het (laten) aanpassen van bestaande nutsvoorzieningen naar en in de verkaveling. De 
vergunninghouder legt de desbetreffende betalingsbewijzen voor deze werken voor aan de 
gemeente. 

LAST 2 - Aanleg van nieuwe infrastructuur 

De verkavelaar of bouwpromotor treedt steeds zelf op als bouwheer der werken. Het 
gemeentebestuur behoudt een ruime controlebevoegdheid op de uitvoering van de werken 
(gezien de inlijving in het openbaar domein), overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk 
Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 

De verkavelaar/bouwpromotor zal een globaal waarborgcontract afsluiten bij een erkende 
bankinstelling tot borg van de haar ten laste gelegde kosten, voortspruitende uit de uitvoering van 
de lasten uit onderhavig akkoord. Deze bankwaarborg zal aan het gemeentebestuur voor 
aanvaarding worden voorgelegd. De waarborg wordt vastgelegd voor de wegenwerken, 
rioleringen en voetpaden en zal voor 90% vrijgegeven worden na de voorlopige oplevering van 
de werken. De overige 10% zal bij definitieve oplevering worden vrijgegeven. 

De aanleg van de wegenis- en rioleringswerken dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de 
omgevingsvergunning, in het bijzonder volgens het goedgekeurd bestek en de bepalingen van 
het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw (recentste versie) van de Vlaamse Gemeenschap. 

De voorlopige overname van de werken gebeurt in tegenwoordigheid van de gemeente. Alle 
proeven voorzien in het bestek moeten worden uitgevoerd vóór de voorlopige oplevering. 

De aangelegde riolering zal worden nagezien door middel van een cameraonderzoek, uitgevoerd 
door een erkend laboratorium. Dit geschiedt op kosten van de verkavelaar of bouwpromotor. 

De 10-jarige aansprakelijkheid neemt aanvang vanaf de voorlopige oplevering. 
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De definitieve oplevering van de werken geschiedt 2 jaar na de voorlopige oplevering, in 
tegenwoordigheid van de gemeente. 

De overname gebeurt onmiddellijk na de definitieve oplevering via de akte kosteloze overdracht 
gronden en bijhorende infrastructuur, in tegenwoordigheid van de gemeente. 

Bij de voorlopige oplevering wordt een as-builtplan (inclusief aquadatafiches) van de verkaveling 
overgemaakt aan de gemeente, waarin de opmeting van de over te dragen gronden is 
opgenomen. Het as-builtplan dient opgemeten te worden conform de specificaties van de GRB-
skeletcomponenten. 

LAST 3 - Omgevingsaanleg 

De omgevingsaanleg (beplantingen, groene ruimten, speeltuigen …) dient uitgevoerd te worden 
overeenkomstig de omgevingsvergunning, in het bijzonder volgens het goedgekeurd bestek en 
de bepalingen van het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw (recentste versie) van de 
Vlaamse Gemeenschap. 

Een aantal werken kunnen na de voorlopige oplevering van last 2 worden uitgevoerd (bvb. aanleg 
voetpaden, groenzone, privatieve opritten naar de woningen tot aan de rooilijn). De planning 
hiervan geschiedt in overleg met de gemeente. In ieder geval dient de verkavelaar hiervoor bij de 
voorlopige oplevering van last 2 een bankgarantie te stellen die de kostprijs dekt van de nog uit 
voeren werken, te vermeerderen met 20%. Deze waarborg wordt volledig vrijgegeven bij de 
voorlopige aanvaarding van de omgevingswerken. 

De werken worden uitgevoerd ofwel na realisatie van ±80% van de bebouwing, ofwel maximum 
5 jaar na de eerste inschrijving van de bewoners in het bevolkingsregister, ofwel in onderling 
overleg met het gemeentebestuur. 

De beëindiging van de werken moet aan de gemeentelijke technische dienst meegedeeld 
worden. Een onderhoudsperiode van 2 jaar gaat in op datum van de voorlopige oplevering van 
de omgevingsaanleg. Op het einde van deze termijn van 2 jaar volgt de definitieve oplevering. 
De gemeente neemt het onderhoud van het openbaar groen over vanaf de definitieve oplevering 
van de werken. 

LAST 4 - Attest verkoop percelen en waarborgen 

Volgens artikel 4.2.16 §1 en §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan een kavel uit 
een vergunde verkaveling of verkavelingsfase enkel verkocht worden, verhuurd worden voor 
meer dan negen jaar, of bezwaard worden met een recht van erfpacht of opstal, nadat de 
verkavelingsakte door de instrumenterende ambtenaar is verleden. De verkavelingsakte wordt 
eerst verleden na voorlegging van een attest van het college van burgemeester en schepenen, 
waaruit blijkt dat, voor de volledige verkaveling of voor de betrokken verkavelingsfase, het geheel 
van de lasten uitgevoerd is of gewaarborgd is door: 

1. de storting van een afdoende financiële waarborg; 
2. een door een bankinstelling op onherroepelijke wijze verleende afdoende financiële 

waarborg. Dit attest kan worden afgeleverd indien de vergunninghouder deels zelf de lasten heeft 
uitgevoerd, deels de nodige waarborgen heeft gegeven. 

Indien een financiële waarborg wordt verleend voor de aanleg van de weg en de riolering, dan 
gelden volgende dwingende termijnen voor het uitvoeren en afwerken van de werken: 

- De riolerings- en wegenwerken moeten volledig afgewerkt zijn zodat tot voorlopige 
oplevering kan worden overgaan binnen een termijn van 3 jaar nadat het ‘attest verkoop 
percelen’ door het college van burgemeester en schepenen aan de houder van de 
vergunning is betekend. 

- De definitieve oplevering van de riolerings- en wegenwerken vindt 2 jaar na de 
voorlopige oplevering plaats. 

- Indien geen financiële waarborg wordt verleend en geen ‘attest verkoop percelen’ is 
afgeleverd, geldt geen dwingende termijn voor uitvoering van deze lasten. Enkel de 
vervaltermijnen voorzien in de artikels 102 en 103 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet gelden dan. 
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LAST 5 - Kosteloze grondafstand 

De weg (met zijn uitrusting en riolering), alsook de zones voor openbaar groen zullen na de 
definitieve oplevering van de laatst uitgevoerde uitrustingswerken kosteloos aan de gemeente 
worden afgestaan. 

De akte van overdracht wordt verleden voor een notaris die door de houder van de 
verkavelingsvergunning wordt aangeduid. Alle kosten met betrekking tot deze akte (opmaken, 
verlijden, registreren, overschrijven ...) zijn ten laste van de houder van de 
verkavelingsvergunning. 

Een belofte van kosteloze grondafstand is bij het dossier gevoegd. 

Bij voorlopige oplevering dienen alle kavels afgepaald te worden langs de rooilijn. De markering 

van de kavels moet geschieden door middel van merkpalen in duurzaam materiaal (niet in hout, 

plastiek, beschildering). 
 

ALGEMENE FINANCIERING 

TP 1. Beleids- en beheerscyclus. Aanvullende Lijst gemeentelijke nominatieve 
subsidies 2021. Goedkeuring. Toegevoegd punt door Gert Van Driessche in 
naam van alle oppositiepartijen.  

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 21. 

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

Feiten en context 

Het raadslid Gert Van Driessche diende op 22 mei 2021 het verzoek in om een agendapunt aan de 
gemeenteraadszitting van 27 mei 2021 toe te voegen in naam van alle oppositiepartijen. Tijdens de 
gemeenteraadszitting gaf het raadslid volgende toelichting bij het toegevoegd agendapunt: 

De gemeente ontving van de Vlaamse overheid € 57 635,51 voor een noodfonds n.a.v. Covid-19 
voor verenigingen.  

In januari 2021 werd reeds een bedrag goedgekeurd door de meerderheid van € 18 865,36.  

Het resterende bedrag van € 38 770,15 wordt volledig toegewezen aan de verenigingen. Het 
voorstel wordt vooral gebaseerd op het puntensysteem die in de adviesraden gelden. De bedragen 
die zo werden berekend, gelden als basis voor de uitbetaling van het fonds. Ook voor de 
ouderenverenigingen wordt de subsidie op die manier berekend. We stellen voor om ’t Sneukelwiel 
€ 1 000,00 te geven, omdat deze vereniging de sociaal zwakkeren in de maatschappij ondersteunt. 

Dit geeft volgende verdeling van de middelen: 

a. Verenigingen die in januari 25% van hun toelage (op basis van puntensysteem) ontvingen, 
ontvangen nu 75% van de toelage. 

b. Verenigingen die een forfait ontvingen van € 750 én die hun jaarlijkse gemeentelijke subsidie 
ontvangen via het puntensysteem, ontvangen het resterende bedrag, nl. 100% van de 
gemeentelijke subsidie – het reeds ontvangen bedrag van € 750.  

c. Het resterende bedrag uit het fonds (€ 1 417,52) wordt verdeeld aan Vijfkerkenloop (€ 
417,52) en Sneukelwiel (€ 1 000). Goedkeuring  

De concrete bedragen per vereniging worden in bijlage van het agendapunt toegevoegd in Cobra. 

Procedurele vormvereisten 

Het toegelicht voorstel van beslissing van het toegevoegd punt werd bezorgd aan de algemeen 
directeur, conform de bepaling in artikel 3 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.  

Het agendapunt en de bijhorende toelichting werden aansluitend overgemaakt aan alle 
gemeenteraadsleden op 24 mei 2021. 
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Olivier Van Cauwenberghe vraagt bij aanvang van de bespreking van het agendapunt om de verdaging 
van het punt. In de gemeenteraadszitting van 25 februari 2021 werd naar aanleiding van de vraag vanuit 
de N-VA-fractie omtrent de besteding van de resterende middelen uit het noodfonds, voorgesteld om 
eind juni 2021 een fractieleidersoverleg (incl. onafhankelijk raadslid Gert Van Driessche) te organiseren 
hierover. De adviesraden werden hiervoor opnieuw gecontacteerd met de vraag om hun 
voorstellen/opmerkingen/suggesties aan het bestuur te bezorgen zodat deze op het 
fractieleidersoverleg kunnen besproken worden. De raden kregen hiervoor nog tot 1 juni 2021 de tijd.  

Bijgevolg wordt, overeenkomstig artikel 17 van het huishoudelijk reglement gestemd over de verdaging 
en niet over de inhoud van het voorliggend agendapunt. 

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, 
Maes Marie) 
 6 stemmen tegen (Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, 
Van De Populiere Marleen, De Donder Sven, De Wulf Nico, Baert Leen) 

 
Art.1. Het toegevoegd agendapunt “Algemene financiering. Beleids- en beheerscyclus. Aanvullende 

Lijst gemeentelijke nominatieve subsidies 2021. Goedkeuring.” wordt verdaagd. 

 

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, bezorgde op 23 mei 2021 onderstaande 
vragen aan het schepencollege: 

1. Aanwezigheid van CASH-punten in Wortegem-Petegem. 

Deze pandemie heeft ervoor gezorgd dat het elektronisch betalen niet meer weg te denken is uit 
onze samenleving. Bankautomaten zijn verdwenen, denk maar aan de automaat in Wortegem en 
laatst ook in Petegem. 

Cash geld zal echter nog niet zo snel verdwijnen aangezien niet iedereen goed overweg kan of wil 
met deze vorm van betalen. Ook een pintje op café kan je nog altijd cash betalen. 

Vandaar dat enkele grootbanken, BNP Paribas Fortis, Belfius, ING en KBC de handen in elkaar 
slaan om bank neutrale geldautomaten te verspreiden in de landelijke gemeenten. Dit initiatief kreeg 
de naam BATOPIN. De doelstelling is dat iedere burger binnen de 5km van zijn woon- of werkplaats 
een CASH-punt kan raadplegen. De eerste CASH-punten zullen reeds beschikbar zijn in 2021, de 
volledige uitrol tegen eind 2024. De bankautomaten van Argenta, AXA, Bpost, Crelan en DVK bank 
zouden blijven bestaan.(JOFICO) 

Als N-VA zijn wij voorstander om in Wortegem-Petegem minimum 1 of zelfs 2 cash-punten te 
voorzien, naast de automaat van Bpost. Een Cashpunt aan het gemeentehuis zou alvast een 
meerwaarde zijn. 

Vraag : 

a. Welk standpunt neemt het schepencollege hierover is?  
b. Welke stappen heeft het bestuur hierin reeds gezet? 

 

2. Verkaveling voetbalterrein Sparta Wortegem. 

Grote bezorgdheid na het bekijken van de plannen. 

Vraag 1: 
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We zien een woondichtheid van 27 woningen/ hectare. In andere verkavelingen zien we 16 tot 
18 woningen / hectare. Waarom deze keuze? 

Vraag 2: 

Vanwaar de intentie om 2 meergezinswoningen te vergunnen van 15 meter hoog, onze 
gemeente staat bekend omwille van zijn streng beleid op vlak van “inkijk”. Wordt hier dan geen 
rekening meer mee gehouden? 

Vraag 3: 

Sparta Wortegem is een bedrag van 300 000€ beloofd voor de bouw van de kantine, het totale 
kostenplaatje ligt echter veel hoger. Worden er nog extra middelen vrijgemaakt aangezien de 
kantine zal gebouwd worden op gemeentelijke gronden? 

 

3. Vaccinatiecampagne Vlaamse Ardennen 

Vragen: 

a. Hoeveel % van onze inwoners zijn reeds gevaccineerd? 
b. Is er zicht op het percentage geweigerde vaccinaties?  
c. Welke is de huidige stand van zaken wat de besmettingen in onze gemeente betreft? 

 

ANTWOORD:  

1. CASH-punten in Wortegem-Petegem 

Schepen van financiën Maarten Van Tieghem geeft mee dat dit een gedeelde bezorgdheid betreft. 
De historiek van het e-mailverkeer dat hierover in het verleden werd gevoerd, is op Cobra 
toegevoegd. Op het moment dat de laatste bankautomaat verdween in Wortegem-Petegem is ook 
het bestuur op zoek gegaan naar welke de mogelijkheden zouden zijn om één of twee 
bankautomaten beschikbaar te houden in onze gemeente. Een eerste piste (G4S) kon geen 
oplossing geven. Via onze contactpersoon bij Belfius werden wij in april 2020 ook van het ontstaan 
van Batopin ingelicht maar dat was toen nog in een heel vroeg stadium.  Het bestuur is ook bereid 
om hiervoor een locatie ter beschikking te stellen. Er is hiervoor contact genomen met Batopin om 
de gestelde voorwaarden kenbaar te maken. 

2. Verkaveling voetbalterrein Sparta Wortegem 

De burgemeester licht toe dat de eerste twee vragen omtrent de woondichtheid en de 
meersgezinswoningen net zoals bij de vorige vraagstelling op heden moeilijk beantwoord kunnen 
worden maar dat de bezorgdheden zullen meegenomen worden bij de bespreking ten gronde als 
de beslissing over de omgevingsvergunning op het schepencollege geagendeerd staat op 8 juni 
2021. 

Wel kan meegegeven worden dat de strategische visie van Ruimte Vlaanderen niet meer spreekt 
over een dichtheid per hectare net omdat men wil dat op maat kan gewerkt worden waarbij ook 
inbreiding en kernverdichting een rol spelen.  

De vraag omtrent de financiële middelen wordt beantwoord door de schepen van financiën. Hij 
geeft mee dat er vanaf het begin duidelijk is gecommuniceerd aan de betrokken partijen (Sparta 
Wortegem maar ook aan de gemeenteraad) hoeveel de gemeente wilde investeren. Deze 
bedragen zijn ook op die manier ingeschreven en goedgekeurd in het meerjarenplan, zijnde 
500.000 euro wat infrastructuur betreft en 300.000 euro toelage aan de voetbalclub. Met dit budget 
is het haalbaar om een basisinfrastructuur voor kantine en kleedkamers onder de vorm van een 
containerunit te voorzien maar het staat de club vrij om samen met een privé investeerder een 
andere infrastructuur te plannen. Er zijn verder verschillende mogelijkheden om enige zekerheid te 
bieden aan de investeerder omdat er inderdaad op gemeentelijke gronden zal gebouwd worden 
(vb. recht van opstal, gedeeld eigenaarschap, erfpacht, …). Dit zal nog verder bekeken moeten 
worden. 

3. Vaccinatiecampagne Vlaamse Ardennen 

a. De cijfers m.b.t. de vaccinatiegraad zijn op vandaag (27.05.2021) niet gewijzigd gezien er sinds 
dinsdag geen nieuwe vaccinatiedag meer was. 
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Dus vaccinatiegraad voor Wortegem-Petegem blijft op 48.61% van de +18 kreeg al eerste prik. 

Vandaag 27/5 is er wel terug vaccinatiedag in de Qubus : Pfizer 2  :1330 vaccins 

Zaterdag 29/5, eerste shift Astra Zeneca 240 vaccins, 2e shift Pfizer en J&J, 315 vaccins 

Maandag 31/5 : Pfizer 2 :  1082 vaccins 

Volgende week blijft een heel drukke week met in totaal 6825 Pfizers en 840 AZ. 

Topdag vrijdag 4 juni met 1700 prikken. 

b. Er is enkel op het niveau van de eerstelijnszone een zicht op de geweigerde vaccins en die 
situeert zich rond de 1,6%. 

c. Op vandaag zijn er 5 lopende besmettingen : 3 tieners, 1 dertiger, 1 veertiger 

De ‘Incidentie’ is 78.  Dit wil zeggen 78 besmettingen per 100.000 inwoners;  20/100000 is de 
drempel (in ons geval dus 1 besmetting max.) 

De voorbije week hadden we toch al 5 dagen zonder nieuwe besmettingen. 

De voorbije week werden gemiddeld 24 testen per dag afgenomen. 

De positiviteitsratio is gemiddeld 4%. 

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 


