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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 25 MAART 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim Vandevelde, 
schepenen. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Ignace Michaux, schepen  

 AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Raamcontract universele postdiensten van de VVSG - Beslissing 

Financieel beheer 
2. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelastingen.  Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
3. Onderhoud groenzone de Stadstuin 2019-2020-2021 - goedkeuring lastvoorwaarden, ontwerp 
en raming 

Wonen en omgeving 
4. Lijst voorkooprechten 21 maart 2019 

Organisatieontwikkeling 
5. Huur Cultuurfabriek voor uitzending Vive le Vélo (2 of 3 april 2019).  Goedkeuring. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Mobiliteit 
6. Vraag tot het plaatsen van bewegwijzering door Hotond Sporthotel tijdens RVV.  Toelating. 

Leven en welzijn 
7. Aanmelding project bij leader Vlaamse Ardennen door Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen vzw. Goedkeuring. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Raamcontract universele postdiensten van de VVSG - Beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 56, 
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
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Het besluit van 25 september 2017 betreffende het meedelen van de interessebetuiging van de stad 
Ronse tot deelname aan de aankoopcentrale voor de aanbesteding van de overheidsopdracht voor 
diensten  “Raamovereenkomst postdiensten Vlaamse lokale besturen” aan VVSG vzw; 
Het collegebesluit van 9 juli 2018 betreffende de instap tot de raamovereenkomst die de stad Brugge 
met de firma Easy Post afgesloten heeft. 
Relevante documenten 
Email bericht 30 januari 2019 : “BPost en de VVSG sluiten de overheidsopdracht “Raamcontract 
universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen”. 
Email bericht dd. 4 februari 2019 : “Tarieven BPost in het kader van het raamcontract universele 
postdiensten voor Vlaamse lokale besturen” met bijhorende bijlagen. 
Email bericht dd. 14 februari 2019 : “Definitieve toetreding tot het raamcontract universele 
postdiensten van de VVSG”. 
Feiten/context/motivering 
Het nieuwe raamcontract werd eind februari 2019, met een jaar vertraging, door de VVSG gesloten 
met BPost. 
De VVSG verzoekt de geïnteresseerde besturen tot deelname aan de aankoopcentrale voor de 
aanbesteding van de overheidsopdracht voor diensten  “Raamovereenkomst postdiensten Vlaamse 
lokale besturen” , om hun definitieve besluit over te maken om al dan niet in de nieuwe overeenkomst 
te stappen, of eventueel op een later tijdstip in te stappen. 
De stad is sinds 3 augustus 2018, omwille van de grote besparing in de verzendkosten en om te 
voldoen aan de vigerende wetgeving, in het raamcontract voor postdiensten van de stad 
Brugge/EasyPost gestapt. Dit contract loopt momenteel nog tem 31/12/2019 en kan nadien hernieuwd 
worden. 
Gezien de substantiële besparing bij het huidige raamcontract van de stad Brugge ten opzichte van  
het nieuw afgesloten raamcontract van VVSG, is het aangewezen om te blijven gebruik maken van de 
lopende overeenkomst van de stad Brugge. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De VVSG wordt op de hoogte gebracht dat er momenteel geen beroep zal worden gedaan op de 
aankoopcentrale van VVSG voor de aanbesteding van een overheidsopdracht voor postdiensten 
via het raamcontract “Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele 
postdiensten voor Vlaamse lokale besturen”. De instap in het raamcontract kan eventueel wel op 
een later tijdstip gebeuren. 

 

Financieel beheer 

2. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelastingen.  Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 
Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen d.d. 30 mei 2008 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 22 december 2014 betreffende de belasting op huis-aan-huis 
verspreiding van drukwerken met handelskarakter. 

Relevante documenten 

Het kohier belasting op huis-aan-huis verspreiding van drukwerken met handelskarakter aanslagjaar 
2018 –deel 4 - d.d. 25 maart 2019 ten bedrage van € 43.445,03 

Besluit: 

Artikel 1:  
Het kohier belasting op huis-aan-huis verspreiding van drukwerken met handelskarakter aanslagjaar 
2018 –deel 4 - d.d. 25 maart 2019 ten bedrage van € 43.445,03 wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard. 
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Beheer patrimonium en infrastructuur 

3. Onderhoud groenzone de Stadstuin 2019-2020-2021 - goedkeuring lastvoorwaarden, 
ontwerp en raming 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°, waarbij wordt 
bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de 
plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van 
dagelijks bestuur. 
- Het besluit van de gemeenteraad van maandag 4 februari 2013 houdende vaststelling van de 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van 
dagelijks bestuur. 
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet). 
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/047 
- Bestek 2019-W290 
- gedetailleerde raming 
- plan 
Feiten/context/motivering 

In het kader van de opdracht “ONDERHOUD GROENZONE DE STADSTUIN 2019-2020-2021” werd 
een bestek met nr. 2019-W290 opgesteld door de Technische Dienst. 
De uitgave voor de basisopdracht dienstjaar 2019 wordt geraamd op € 18.075,00 excl. btw of 
€ 21.870,75 incl. 21% btw met 2 verlengingen voor de dienstjaren 2020 en 2021. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode AR 
6160400 beleidsitem 06100  en in het exploitatiebudget van de volgende dienstjaren. 
Na beraadslaging 

Besluit: 

Artikel 1 :  
Het bestek met nr. 2019-W290 en de raming voor de opdracht “ONDERHOUD GROENZONE DE 
STADSTUIN 2019-2020-2021”, opgesteld door de Technische Dienst worden goedgekeurd.  
Artikel 2 :  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten.  
Artikel 3 :  
De raming bedraagt € 18.075,00 excl. btw of € 21.870,75 incl. 21% btw. 
Artikel 4 :  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 5 :  
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode AR 
6160400 beleidsitem 06100  en in het exploitatiebudget van de volgende dienstjaren. 
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Wonen en omgeving 

4. Lijst voorkooprechten 21 maart 2019 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode 

Relevante documenten 

- Lijst van voorkooprechten van 21 maart 2019 

Besluit: 

Artikel 1:  
Het recht op de voorkoop niet uit te oefenen. 
 

Organisatieontwikkeling 

5. Huur Cultuurfabriek voor uitzending Vive le Vélo (2 of 3 april 2019).  Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

Relevante documenten 

De vraag per mail vanwege het productiehuis van Vive le Vélo; 
Het akkoord vanwege de uitbaatster van de Cultuurfabriek om de locatie te huren voor 1.800 euro 
excl. Btw 
De nota van Mieke Stessens (20.03.2019) over de huur van de Cultuurfabriek voor de opnames van 
Vive le Vélo; 

Feiten/context/motivering 

Een uitzending van Vive le Vélo vanuit Ronse is een mooie opportuniteit in het kader van 
citymarketing. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan om het nodige budget te voorzien voor de huur van de Cultuurfabriek voor de 
opname van een aflevering van Vive le Vélo. 
 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Mobiliteit 

6. Vraag tot het plaatsen van bewegwijzering door Hotond Sporthotel tijdens RVV.  Toelating. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

-het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56 

Relevante documenten 

Mailbericht van heden door Hotond Sporthotel 

Feiten/context/motivering 

Vraag om pijlen te hangen vanaf het rondpunt beneden aan shopping Plaza tot aan de Hotond tijdens 
de Ronde van Vlaanderen 

Besluit: 

Artikel 1:  
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Toelating te verlenen aan de eigenaar van het Hotond Sporthotel tot het plaatsen van pijlen voor zijn 
bezoekers. 
 

Leven en welzijn 

7. Aanmelding project bij leader Vlaamse Ardennen door Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen vzw. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.  

Relevante documenten 

- Aanmelding projectidee 2019 bij de provincie Oost-Vlaanderen 
- Nota van de heer Luc Balcaen 

Feiten/context/motivering 

Het werken een duurzame leefomgeving en aan verbinding in de verschillende buurten is 
ingeschreven in het bestuursakkoord. Het bestuur wil ook de inwoners hierbij laten participeren. 
Het projectidee van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen speelt hier op in. 
Tegen 2 april vraagt de provincie om projectideeën aan te melden. De aanmelding houdt geen binding 
in. Het project zelf moet worden ingediend in oktober 2019. 

Besluit: 

Enig artikel:  
Akkoord te gaan met de aanmelding van het projectidee ‘ uitbouw van een duurzame leefomgeving 
samen met de buurtbewoners’ bij de provincie Oost-Vlaanderen, plattelandsprojecten. Dit onder 
voorbehoud van het verder zetten van de samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw 
Oost-Vlaanderen vzw. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


