Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
MAANDAG 8 APRIL 2019
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester.
Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim
Vandevelde, schepenen.
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur

AGENDA
Punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
1. Vernieuwing contract grootformaatprinter. Goedkeuring.
2. Data gemeente- en OCMW-raadszittingen tweede semester 2019. Beslissing.
Openbare veiligheid
3. Aanvraag toelating jaarlijkse stickerverkoop door Rode Kruis Vlaanderen van 25 april tot 9 mei
2019. Goedkeuring.
Beheer patrimonium en infrastructuur
4. Herstellen asfaltwegen 2019 - verslag van nazicht van de offertes - goedkeuring van de
gunning der werken
Mobiliteit
5. Aanvullend reglement Kasteelstraat 73 - aanbrengen gearceerde belijning. Goedkeuring.
Leven en welzijn
6. Advies Lokaal Bestuur. Aanvraag tot overheveling van subsideerbare plaatsen van een
andere zorgregio naar Ronse.
Intergemeentelijke samenwerking
7. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv. Bespreking en goedkeuring van
de agenda van de algemene jaarvergadering van 11 juni 2019 en vaststellen van het mandaat van
de vertegenwoordiger. Beslissing.
Bijkomende punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
8. Stopzetting van de plaatsingsprocedure - leveren van naamkaartjes, groetenkaarten,
omslagen en presentatiemappen 2019-2022
9. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - Leveren van
naamkaartjes, groetenkaarten, omslagen en presentatiemappen 2019-2022
10. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - huur van betaalterminals inclusief elektronische
betaaltransacties.
Beheer patrimonium en infrastructuur
11. Aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van een beheersplan voor Priesterstraat, Bruul
en omgeving (De Vrijheid fase 3 en 5) - goedkeuring gunning
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BESLOTEN ZITTING
Punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
1. Vernieuwing contract grootformaatprinter. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56
Feiten/context/motivering
Het huidig contract van de grootformaatprinter/scanner A0 op het ontwerpbureau met Canon vervalt
op 22/07/2019.
De betrokken diensten (technische dienst, omgeving en GIS) die van dit toestel gebruik maken zijn
tevreden van de kwaliteit en de service van dit toestel en hebben een gelijkaardig toestel nodig voor
het uitvoeren van hun werkzaamheden. Het is dus aangewezen dat een nieuw contract afgesloten
wordt.
Canon heeft offerte 19T0198 ingediend voor een contract van 5 jaar voor een gelijkaardig toestel
(opvolger van het bestaande toestel), nl. Canon TX-3000 MFP T36 + 2de rol + all-in
onderhoudscontract. Maandelijkse huurprijs is 257,73 euro (btw incl). Deze nieuwe huurprijs komt
goedkoper uit dan het huidige contract en geeft dus ook een financieel voordeel.
Dit nieuwe toestel biedt enkele nieuwe mogelijkheden waaronder het rechtstreeks afdrukken van de
gele affiches voor de stedenbouwkundige vergunningen. Dit zal hierdoor een stuk efficiënter en ook
professioneler verlopen dan de huidige werkwijze. Ook het inscannen op vertraagde snelheid kan
toegepast worden wat zeer nuttig kan zijn bij oude kwetsbare plannen die gedigitaliseerd dienen te
worden.
Het nieuwe toestel kan ook op waterafstotend papier (grote formaten) professioneel afdrukken maken
en kan dus ook eventueel nuttig voor communicatie doeleinden ingezet worden.
Voordracht
Voor de continuïteit van de betrokken dienst is het aangewezen dat een nieuw contract afgesloten
wordt.
Besluit:
Artikel 1:
Gaat akkoord met het afsluiten van een nieuw contract voor 5 jaar met Canon voor het
grootformaattoestel (printer/scanner) op basis van offerte 19T0198 met een maandelijkse huurprijs
van 257,73 euro (btw incl).
2. Data gemeente- en OCMW-raadszittingen tweede semester 2019. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 18.
Feiten/context/motivering
Het is nuttig de gemeenteraadsleden tijdig te informeren over de data van de gemeenteraadzittingen.
Dit zijn de schoolvakanties en feestdagen in het najaar 2019:
- Herfstvakantie: maandag 28 oktober 2019 - 3 november 2019
- Maandag 11 november
- Vrijdag 15 november
- Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 - 5 Januari 2020
Na beraadslaging;
Besluit:
Enig artikel:
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De voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad voor te stellen in het tweede semester van 2019
gemeente- en OCMW-raadszittingen te houden op volgende data:
- 2 september
- 7 oktober
- 4 november
- 16 december.

Openbare veiligheid
3.

Aanvraag toelating jaarlijkse stickerverkoop door Rode Kruis Vlaanderen van 25 april tot 9
mei 2019. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals tot op heden gewijzigd, artikel
56.
Het GAS-reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 7 mei 2007 en aangepast bij
gemeenteraadsbeslissing van 18 mei 2015, artikel 35
Reglement inzake de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare
markten en op het openbaar domein van de Stad Ronse, aangepast bij
gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2018, artikel 14

Relevante documenten
Schrijven van Rode Kruis Vlaanderen van 29 maart 2019 betreffende aanvraag toelating
stickerverkoop
Feiten/context/motivering
Van donderdag 25 april tot donderdag 9 mei 2019 organiseert Rode Kruis Vlaanderen zijn jaarlijkse
stickerverkoop ten voordele van plaatselijke hulpacties.
Ook in Ronse wilt de plaatselijke afdeling mee van de partij zijn en vraagt om toestemming tot het
houden van de stickerverkoop tijdens de openbare markt op zaterdagen 27 april en 4 mei op de Grote
Markt en het opstellen van een hulppost met ziekenwagen op het voorplein van het stadhuis.
Tevens vragen ze of vrijwilligers van het Rode Kruis Ronse mogen postvatten op de
verkeerskruispunten en aan de grootwarenhuizen om occasioneel stickers aan de man te brengen.
In het kader van deze jaarlijkse veertiendaagse verzoeken ze het stadsbestuur om toelating tot het
aanbrengen van een spandoek over de rijbaan in de Wijnstraat nabij het Aimé Delhayeplein en tot het
bevlaggen op de voornaamste pleinen in het stadscentrum.
Adviezen
Het advies van Dirk De Jonghe, commissaris van de politie:
Geen bezwaar bij deze actie.
De heer Dirk De Jonghe vraagt om de verkoop niet te laten doorgaan aan de verkeerskruispunten. Dit
kan leiden tot gevaarlijke toestanden.
Het advies van de Dienst Omgeving:
Akkoord te gaan met de stickerverkoop op de wekelijkse markten van zaterdag 27 april 2019 en
zaterdag 4 mei 2019. Aangezien er voorlopig nog geen huwelijken gepland staan op beide
marktdagen, kan er een hulppost opgesteld worden op het voorplein van het stadhuis.
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met het houden van de stickerverkoop tijdens de openbare markt op zaterdagen 27
april en 4 mei op de Grote Markt en het opstellen van een hulppost met ziekenwagen op het voorplein
van het stadhuis.
Artikel 2:
Niet akkoord te gaan dat vrijwilligers van het Rode Kruis Ronse postvatten op de verkeerskruispunten.
Artikel 3:
Toelating te geven tot het aanbrengen van een spandoek over de rijbaan in de Wijnstraat nabij het
Aimé Delhayeplein en tot het bevlaggen op de voornaamste pleinen in het stadscentrum.
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Beheer patrimonium en infrastructuur
4.

Herstellen asfaltwegen 2019 - verslag van nazicht van de offertes - goedkeuring van de
gunning der werken
Bevoegdheid/rechtsgrond
- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
- 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 36.
- 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.
Relevante documenten
- Het verslag van nazicht van de offertes van 3 april 2019 opgesteld door de Technische Dienst.
- Het verslag van de veiligheidscoördinator waaruit blijkt dat deze offerte eveneens voldoet aan het
koninklijk besluit van 25 januari 2001 en latere wijzigingen.
- De offerte van aannemer HOOGMARTENS WEGENBOUW NV.
Feiten/context/motivering
In het kader van de opdracht “HERSTELLEN ASFALTWEGEN 2019” werd een bestek met nr. W313
opgesteld door de Technische Dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 191.091,90 excl. btw of € 231.221,20 incl. btw.
De gemeenteraad verleende in zitting van 28 januari 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de
raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure.
De aankondiging van opdracht 2019-504288 werd gepubliceerd op 13 februari 2019 op nationaal
niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 28 maart 2019 om 12.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 26 juli 2019.
Er werden 8 offertes ontvangen:
- TIBERGYN NV, Nijverheidslaan 54 te 8560 GULLEGEM (€ 268.583,65 excl. btw of € 324.986,22
incl. btw);
- COLAS BELGIUM SA, rue Nestor Martin 313 te 1082 BRUXELLES (€ 203.234,55 excl. btw of
€ 245.913,81 incl. btw);
- GRONDWERKEN DE MOL BVBA, Bedrijvenlaan 28 te 9080 Zeveneken (€ 217.948,20 excl. btw of
€ 263.717,32 incl. btw);
- HOOGMARTENS WEGENBOUW NV, INDUSTRIEWEG-NOORD 1137 te 3660 Opglabbeek
(€ 179.656,60 excl. btw of € 217.384,49 incl. btw);
- DE VRIEZE WEGENBOUW NV, Oude Heirweg 17 te 8851 KOOLSKAMP (€ 215.249,50 excl. btw of
€ 260.451,90 incl. btw);
- Wegeniswerken ADIEL MAES nv, Brugsebaan 2 te 8810 LICHTERVELDE (€ 199.286,30 excl. btw of
€ 241.136,42 incl. btw);
- VAN ROBAYS NV, Rijksweg 131 te 9870 ZULTE (€ 215.334,50 excl. btw of € 260.554,75 incl. btw);
- WILLEMEN INFRA NV, Booiebos 4 te 9031 DRONGEN (€ 198.949,15 excl. btw of € 240.728,47 incl.
btw);
De Technische Dienst stelt op 3 april 2019 het verslag van nazicht van de offertes op.
De Technische Dienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde
HOOGMARTENS WEGENBOUW NV, INDUSTRIEWEG-NOORD 1137 te 3660 Opglabbeek, tegen
het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 179.656,60 excl. btw of € 217.384,49 incl. btw.
De veiligheidscoördinator stelde een verslag op waaruit blijkt dat deze offerte eveneens voldoet aan
het koninklijk besluit van 25 januari 2001 en latere wijzigingen.
In het investeringsbudget 2019 is een krediet voorzien van 200.000 euro onder artikel 2240000 –
beleidsitem 02000, subproject ASF-BET. Het saldo dient voorzien te worden bij budgetwijziging.
Na beraadslaging.
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Besluit:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 3 april 2019, opgesteld
door de Technische Dienst.
Artikel 2:
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3:
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 3 april 2019, opgesteld
De opdracht “HERSTELLEN ASFALTWEGEN 2019” wordt gegund aan de economisch meest
voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde HOOGMARTENS WEGENBOUW NV,
INDUSTRIEWEG-NOORD 1137 te 3660 Opglabbeek, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 179.656,60 excl. btw of € 217.384,49 incl. btw.
Artikel 4:
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
W313.
Artikel 5:
In het investeringsbudget 2019 is een krediet voorzien van 200.000 euro onder artikel 2240000 –
beleidsitem 02000, subproject ASF-BET. Het saldo dient voorzien te worden bij budgetwijziging.

Mobiliteit
5. Aanvullend reglement Kasteelstraat 73 - aanbrengen gearceerde belijning. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968;
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en ministerieel besluit van 29 januari 2014 waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden bepaald;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende
reglementen;
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van
aanvullende verkeersreglementen;
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van
aanvullende verkeersreglementen;
Feiten/context/motivering
De bewoner van Kasteelstraat 73 is mindervalide en verplaatst zich met een electroscooter. De
woning heeft trappen aan de voordeur waardoor een plank moet gelegd worden tot aan het voetpad
om de woning te verlaten. Indien er een wagen geparkeerd staat voor de woning kan de bewoner niet
buitenrijden met de electroscooter.
In zitting van 4 februari 2019 geeft de verkeerscommissie positief advies tot het aanbrengen van
gearceerde belijning in de Kasteelstraat ter hoogte van huisnummer 73 over een afstand van 3 meter.
Besluit:
Artikel 1:
Dit zal aangeduid worden door gearceerde belijning aan te brengen over een afstand van 3m. ter
hoogte van de woning Kasteelstraat 73.
Artikel 2:
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Huidig reglement wordt ter kennisgeving via aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en
Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II laan 20 bus 2 in 1000 Brussel.

Leven en welzijn
6.

Advies Lokaal Bestuur. Aanvraag tot overheveling van subsideerbare plaatsen van een
andere zorgregio naar Ronse.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56
Decreet van 20 april 2012 (BS 15 juni 2012) houdende de organisatie van kinderopvang van
baby’s en peuters: Adviesverlening Lokaal Bestuur
Relevante documenten
Email op 28 maart 2019 vanwege Haerinck Ine, Reddie Teddy Gezinsopvang Bond Moyson OostVlaanderen
Procedure en aanvraagformulier voor aanvraag tot overheveling van subsidieerbare plaatsen
(Website Kind & Gezin)
Feiten/context/motivering
Op donderdag 28 maart 2019 contacteerde Haerick Ine, Dienst voor Onthaalouders (DVO) Reddie
Teddy Gezinsopvang, de Cel Kinderopvang van het Sociaal Huis met de vraag tot positief advies van
het Lokaal bestuur betreffende de overheveling van subsidieerbare plaatsen van een andere
zorgregio (zorgregio Ninove of Zorgregio Sint-Niklaas) naar Ronse.
Het overhevelen van subsidieerbare plaatsen kan enkel in bepaalde situaties. Ze wensen zich te
beroepen op de hieronder beschreven mogelijkheid, te vinden in de procedure betreffende de
aanvraag tot overheveling van subsidieerbare plaatsen:
“Subsidieerbare kinderopvangplaatsen van een subsidiegroep gezinsopvang kunnen overgeheveld
worden naar een andere geografische subsidiegroep gezinsopvang wanneer:
- zonder die overheveling Kind en Gezin voor de afstaande subsidiegroep zou beslissen om
de subsidies te verminderen of stop te zetten wegens een te lage bezetting
- of wanneer de subsidies zouden wegvallen omdat de termijn van voorbehoud verstreken
is.
- Enkel mogelijk voor gezinsopvang, niet voor groepsopvang samenwerkende
onthaalouders.
- De overheveling moet aangevraagd worden vóór de beslissing van Kind en Gezin om de
subsidies te verminderen.
De overheveling is mogelijk indien aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:
-

Als er in de nieuwe subsidiegroep al subsidieerbare plaatsen waren, dan behaalde de
nieuwe subsidiegroep in het vorige kalenderjaar de vereiste bezetting. Is dit niet zo? Dan
moet er aangetoond worden dat de vereiste bezetting tijdens de voorbije 4 kwartalen werd
behaald.

-

aantonen dat ook na de overheveling de nieuwe subsidiegroep zal voldoen aan de minimale
bezetting.

-

Na de overheveling moeten er in de nieuwe subsidiegroep minstens evenveel vergunde
plaatsen zijn als subsidieerbare plaatsen.

-

Er moet een inspanning gedaan worden om per aanwezige kinderbegeleider per kwartaal
gemiddeld maximaal vier kinderen tegelijk op te vangen.

-

Er is een positief advies van de lokale besturen van de gemeenten waar de plaatsen
naar worden overgeheveld.”

Ze wensen 2 subsidieerbare plaatsen over te hevelen naar de subsidiegroep voor Zorgregio Ronse.
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Momenteel heeft DVO Reddie Teddy Zorgregio Ronse 30 vergunde plaatsen, waarvan 15
subsidieerbare plaatsen.
Het aantal beschikbare plaatsen (vergunde plaatsen) wordt door de overheveling niet uitgebreid,
echter beter gesubsidieerd.
Ook worden de subsidies niet specifiek aan 1 onthaalouder toegewezen.
Bij een DVO worden de subsidies beheerd per zorgregio in een subsidiegroep door de DVO. De
onthaalouders krijgen een vergoeding op basis van de effectieve bezetting, uitbetaald door de DVO.
Besluit:
Enig Artikel:
Het College geeft een positief advies op de aanvraag tot overheveling van subsidieerbare plaatsen
van een andere zorgregio naar Ronse.

Intergemeentelijke samenwerking
7.

Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv. Bespreking en goedkeuring
van de agenda van de algemene jaarvergadering van 11 juni 2019 en vaststellen van het
mandaat van de vertegenwoordiger. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 56, 40 en 41
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 432
Het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017 houdende de goedkeuring van de deelname aan
de oprichting van de Dienstverlenende Vereniging "Tussengemeentelijke Maatschappij voor
Services", TMVS dv.
Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij mevrouw Eugénie Carrez, raadslid, werd
aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van TMVS dv en de
heer Jo Cornelus, raadslid, werd aangeduid als plaatsvervanger voor de hele legislatuur.
De statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS dv meer bepaald artikels 27 – 33
betreffende de algemene vergadering.

Relevante documenten
Schrijven van Farys d.d. 28 maart 2019 betreffende de oproeping voor de algemene jaarvergadering
van TMVS dv op dinsdag 11 juni 2019 om 18u00 in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent met
mededeling van de agenda.
Feiten/context/motivering
Bij schrijven van TMVS dv van 28 maart 2019 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de Algemene
Jaarvergadering van 11 juni 2019 met als agenda :
1. Toetredingen
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018
4. Verslag van de commissaris (lid IBR)
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur
8. Aanstelling commissaris (lid IBR)
9. Varia en mededelingen
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene
vergadering.
In uitvoering van artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur moeten alle agendapunten
voorgelegd worden aan de gemeenteraad zodat het mandaat van de stadsvertegenwoordiger kan
vastgesteld worden.
Besluit:
Enig artikel:
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De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op
de eerstvolgende gemeenteraad.

Bijkomende punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
8.

Stopzetting van de plaatsingsprocedure - leveren van naamkaartjes, groetenkaarten,
omslagen en presentatiemappen 2019-2022
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
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 85, betreffende het
stopzetten of herbeginnen van de plaatsingsprocedure en artikel 43.
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 van nazicht offertes
Evaluatie milieugegevens
Offerte De Riemaecker Printing
Offerte Drukkerij Arijs
Offerte Grafoman
Offerte Botteldoorn Graphics
Feiten/context/motivering
In het kader van de opdracht “Leveren van naamkaartjes, groetenkaarten, omslagen en
presentatiemappen 2019-2022” werd op 28 januari 2019 een bestek met nr. 2019/320 opgesteld door
de Financiële Dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 28.925,62 excl. btw of € 35.000,00 incl. 21% btw.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 28 januari 2019 goedkeuring aan
de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 28 januari 2019 om de
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- Mastin Drukkerij, I.-S. Maghermanlaan 70 te 9600 Ronse;
- Arijs Drukkerij, Molenstraat 89 te 9690 Kluisbergen;
- Sign'Al, Elzeelsesteenweg 202 te 9600 Ronse;
- Grafoman, Sint-Martensstraat 10 te 9600 Ronse;
- De Riemaecker Printing bvba, Nukerkeplein 9 te 9681 Maarkedal (Nukerke);
- Wolf Graphics, Aalststraat 220 te 9700 Oudenaarde;
- Postvorm, David Teniersstraat 39 te 9600 Ronse;
- Botteldoorn Drukkerij, Nederholbeekstraat 151 te 9680 Maarkedal;
- Dubar bvba, Zonnestraat 94 te 9600 Ronse;
- De Reclamemakers, Ninoofsesteenweg 422 te 9600 Ronse.
De stad diende ten laatste op 26 februari 2019 in het bezit te zijn van de offertes.
Er werden offertes ingediend door de firma’s Grafoman, Botteldoorn Graphics, De Riemaecker
Printing en Drukkerij Arijs.
Het bestek bepaalt dat het aangeboden papier aan specifieke milieuvoorwaarden dient te voldoen :
gerecycleerd papier 100% postconsumptie, witheid CIE waarde >135, opaciteit > 85%, 100% PCF
gebleekt.
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Van de offertes van de firma’s Grafoman en Botteldoorn Graphics is het papiertype voor alle
inventarisposten niet conform.
De offertes van de firma’s De Riemaecker Printing en Drukkerij Arijs voldoen wel, maar niet voor
inventarispost 7, zijnde zakomslagen C4 met balg. Dit type zakomslag blijkt niet in de gevraagde
gerecycleerde papierversie beschikbaar te zijn, wat het onmogelijk maakt om conform het bestek aan
te bieden. Bijgevolg bieden beide inschrijvers voor deze post een verschillend papiertype aan dat niet
voldoet aan de bestekvoorwaarden.Rekening houdende met voorgaande is het aangewezen om de
huidige procedure stop te zetten en een nieuwe opdracht met aangepaste bestekvoorwaarden te
lanceren.
Besluit:
Artikel 1:
De opdracht “Leveren van naamkaartjes, groetenkaarten, omslagen en presentatiemappen 20192022” met besteknummer 2019/320 wordt stopgezet.
Artikel 2:
Er zal een nieuwe procedure opgestart worden met aangepaste bestekgegevens.
Artikel 3:
De inschrijvers op deze opdracht zullen via Email en via aangetekend schrijven op de hoogte worden
gebracht van de stopzetting.
9.

Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - Leveren van
naamkaartjes, groetenkaarten, omslagen en presentatiemappen 2019-2022
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) en artikel 43.
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
Bestek nr 2019/329 – Leveren naamkaartjes, groetenkaarten, omslagen en presentatiemappen.
Feiten/context/motivering
In het kader van de opdracht “Leveren van naamkaartjes, groetenkaarten, omslagen en
presentatiemappen 2019-2022” werd op 4 april 2019 een bestek met nr. 2019/329 opgesteld door de
Financiële Dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 28.925,62 excl. btw of € 35.000,00 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact
benodigde hoeveelheden.
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 25 april 2019 om 12.00 uur voorgesteld.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de exploitatiebudgetten van 2019 op de budgetcodes AR
6140510 / BI 01190 (Stad), AR 6145000 / BI 07020 (AGB SCO) en AR 6140500 / BI 01190 en BI
09000 (OCMW).
De uitgave voor deze opdracht dient te worden voorzien in de exploitatiebudgetten van 2020, 2021 en
2022 op de budgetcodes AR 6140510 / BI 01190 (Stad), AR 6145000 / BI 07020 (AGB SCO) en AR
6140500 / BI 01190 en BI 09000 (OCMW).
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Besluit:
Artikel 1:
Het bestek met nr. 2019/329 van 4 april 2019 en de raming voor de opdracht “Leveren van
naamkaartjes, groetenkaarten, omslagen en presentatiemappen 2019-2022”, opgesteld door de
Financiële 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 € 28.925,62 excl. btw of € 35.000,00 incl. 21% btw.
Artikel 4:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 5:
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking:
- Mastin Drukkerij, I.-S. Maghermanlaan 70 te 9600 Ronse;
- Arijs Drukkerij, Molenstraat 89 te 9690 Kluisbergen;
- Sign'Al, Elzeelsesteenweg 202 te 9600 Ronse;
- Grafoman, Sint-Martensstraat 10 te 9600 Ronse;
- De Riemaecker Printing bvba, Nukerkeplein 9 te 9681 Maarkedal (Nukerke);
- Wolf Graphics, Aalststraat 220 te 9700 Oudenaarde;
- Postvorm, David Teniersstraat 39 te 9600 Ronse;
- Botteldoorn Graphics, Nederholbeekstraat 151 te 9680 Maarkedal;
- Dubar bvba, Zonnestraat 94 te 9600 Ronse;
- De Reclamemakers, Ninoofsesteenweg 422 te 9600 Ronse.
Artikel 6:
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 25 april 2019 om 12.00 uur.
Artikel 7:
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de exploitatiebudgetten van 2019, op budgetcodes AR
6140510 / BI 01190 (Stad), AR 6145000 / BI 07020 (AGB SCO) en AR 6140500 / BI 01190 en BI
09000 (OCMW).
De uitgave voor deze opdracht zal worden voorzien in de exploitatiebudgetten van 2020, 2021 en
2022 op de budgetcodes AR 6140510 / BI 01190 (Stad), AR 6145000 / BI 07020 (AGB SCO) en AR
6140500 / BI 01190 en BI 09000 (OCMW).
10. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - huur van betaalterminals inclusief
elektronische betaaltransacties.
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) en artikel 43.
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
Bestek “Huur van betaalterminals inclusief elektronische betaaltransacties”
Verslag van nazicht van de offertes inclusief bijlage 1 (gedetailleerde evaluatie)
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Feiten/context/motivering
De stad Ronse werd recent door de huidige dienstverlener Atos Worldline ingelicht dat de bestaande
betaalterminals in de stadsdiensten op 1 mei 2019 gedesactiveerd zullen worden wegens het niet
meer ondersteunen van dit type terminal.
In dit kader werd een bestek met nummer 2019/326 “Huur van betaalterminals incl. elektronische
betaaltransacties”.
Het bestek omvat de huur van 11 betaalterminals incl. electronische betaaltransacties en papierrollen,
met als variante de aankoop van de 11 betaalterminals.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 28.925,62 excl. btw of € 35.000,00 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht werd niet beschikt over de exact
benodigde hoeveelheden.
Volgende kandidaten werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Worldline sa, Haachtsesteenweg 1442 te 1130 Haeren (Brussel);
- Ingenico Group, Woluwedal 102 te 1200 Brussel;
- Easy Payment Services bvba, Vlamstraat 7 te 9450 Denderhoutem;
- CCV Belgium nv, Ter Waarde 50 te 8900 Ieper.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 2 april 2019 om 12.00 uur te bereiken.
Er werden 8 offertes ontvangen:
- Easy Payment Services bvba - Variante aankoop terminals, Vlamstraat 7 te 9450 Denderhoutem
(€ 3.761,00 excl. btw of € 4.550,81 incl. 21% btw);
- Easy Payment Services bvba, Vlamstraat 7 te 9450 Denderhoutem (€ 260,90 excl. btw of € 315,69
incl. 21% btw);
- Worldline sa, Haachtsesteenweg 1442 te 1130 Haeren (Brussel) (€ 361,47 excl. btw of € 437,38 incl.
21% btw);
- Worldline sa - Variante aankoop terminals, Haachtsesteenweg 1442 te 1130 Haeren (Brussel)
(€ 5.054,96 excl. btw of € 6.116,50 incl. 21% btw);
- Ingenico Group - Variante aankoop terminals, Woluwedal 102 te 1200 Brussel (€ 5.645,00 excl. btw
of € 6.830,45 incl. 21% btw);
- CCV Belgium nv - Variante Aankoop terminals, Ter Waarde 50 te 8900 Ieper (€ 8.537,45 excl. btw of
€ 10.330,31 incl. 21% btw);
- Ingenico Group , Woluwedal 102 te 1200 Brussel (€ 401,00 excl. btw of € 473,66 incl. 21% btw);
- CCV Belgium nv , Ter Waarde 50 te 8900 Ieper (€ 564,45 excl. btw of € 682,98 incl. 21% btw);
De eventuele onderhandelingen en verbeteringen (extrapolatie naar 48 maanden) resulteerden in
volgende eindoffertes :
- Easy Payment Services bvba - Variante aankoop terminals, Vlamstraat 7 te 9450 Denderhoutem
(€ 11.419,00 excl. btw of € 13.816,99 incl. 21% btw);
- Easy Payment Services bvba, Vlamstraat 7 te 9450 Denderhoutem (€ 12.747,19 excl. btw of
€ 15.424,11 incl. 21% btw);
- Worldline sa , Haachtsesteenweg 1442 te 1130 Haeren (Brussel) (€ 14.817,14 excl. btw of
€ 17.928,74 incl. 21% btw);
- Worldline sa - Variante aankoop terminals, Haachtsesteenweg 1442 te 1130 Haeren (Brussel)
(€ 11.419,00 excl. btw of € 13.816,99 incl. 21% btw);
- Ingenico Group - Variante aankoop terminals, Woluwedal 102 te 1200 Brussel (€ 13.952,39 excl. btw
of € 16.882,39 incl. 21% btw);
- CCV Belgium nv - Variante Aankoop terminals, Ter Waarde 50 te 8900 Ieper (€ 23.095,60 excl. btw
of € 27.945,68 incl. 21% btw);
- Ingenico Group, Woluwedal 102 te 1200 Brussel (€ 20.659,00 excl. btw of € 24.997,39 incl. 21%
btw);
- CCV Belgium nv, Ter Waarde 50 te 8900 Ieper (€ 27.333,60 excl. btw of € 33.073,66 incl. 21% btw);
De Financiële Dienst stelde op 4 april 2019 het verslag van nazicht van de offertes op.
De firma Easy Payment Services bvba is de economisch meest voordelige bieder, zowel voor de
offerte voor de huur als voor de aankoop van de terminals.
Er wordt vooropgesteld om aan de huurformule de voorkeur te geven, ondanks dat deze offerte met
de tweede beste score eindigde, met een prijsverschil van € 1.607,12 (ten belope van 48 maand). De
huurformule biedt een all-in onderhoudscontract incl. het kosteloos vervangen van 11 terminals zodat
de toestellen steeds up to date zijn. Ingeval van aankoop van de toestellen is dit niet het geval, en
moeten er mogelijks weer nieuwe toestellen worden aangekocht.
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De Financiële Dienst stelt voor om, rekening houdend met het voorgaande, deze opdracht te gunnen
aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde Easy Payment Services bvba, Vlamstraat 7 te 9450 Denderhoutem, voor
zijn offerte voor de huurformule van betaalterminals tegen de eenheidsprijzen vermeld in zijn offerte.
De totale kostprijs (o.b.v. vermoedelijke hoeveelheden) bedraagt € 12.747,19 excl. btw of € 15.424,11
incl. 21% btw.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode
AR6140800 / BI01190.
Er is geen visum van de financieel directeur vereist.
Besluit:
Artikel 1:
Het bestek met nr. 2019/326 en de raming voor de opdracht “Huur van betaalterminals incl.
elektronische betaaltransacties”, opgesteld door de Financiële 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 € 28.925,62 excl. btw of € 35.000,00 incl. 21% btw.
Artikel 4:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 5:
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 4 april 2019, opgesteld
door de Financiële Dienst.
Artikel 6:
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 7:
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Easy Payment Services bvba, Vlamstraat 7 te 9450
Denderhoutem, voor zijn offerte met de formule op basis van huur van de betaalterminals, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
Artikel 8:
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
2019/326.
Artikel 9:
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitaitiebudget van 2019, op
budgetcode AR6140800 / BI01190

Beheer patrimonium en infrastructuur
11. Aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van een beheersplan voor Priesterstraat,
Bruul en omgeving (De Vrijheid fase 3 en 5) - goedkeuring gunning
Bevoegdheid/rechtsgrond
- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
- 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
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- Verslag 2019/054 van de technische dienst van 5 april 2019.
- Het verslag van nazicht van de offertes van 5 april 2019 opgesteld door de technische dienst.
- De offerte van ARCHITECTENBUREAU SABINE OKKERSE BV BVBA.
Feiten/context/motivering
In het kader van de opdracht “AANSTELLEN VAN EEN ONTWERPER VOOR DE OPMAAK VAN
EEN BEHEERSPLAN VOOR PRIESTERSTRAAT, BRUUL EN OMGEVING (DE VRIJHEID FASE 3
EN 5)” werd een bestek met nr. G236 opgesteld door de Technische Dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 70.000,00 incl. btw.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 4 februari 2019 goedkeuring aan
de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- ARCH & TECO ARCHITECTURE AND PLANNING BV CVBA, Coupure Links 55 te 9000 Gent;
- Anno architecten bvba, Forelstraat 55b te 9000 Gent;
- Architectenbureau Bressers, Kasteellaan 479 te 9000 Gent;
- Callebaut architecten, Steenaardestraat 53 te 9051 Sint-Denijs-Westrem;
- Econnection, Tentoonstellingslaan 137 te 9000 Gent;
- Fenikx bvba, Frederik Burvenichstraat 171/002 te 9050 Gentbrugge;
- ARCHITECTENBUREAU SABINE OKKERSE BV BVBA, Koningin Elisabethlaan 16 te 9700
Oudenaarde;
- STRAMIEN, ARCHITECTUUR EN RUIMTELIJKE PLANNING BV CVBA, Mechelsesteenweg 271,
Bus 5.1 te 2018 Antwerpen.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 28 maart 2019 om 10.30 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 26 juli 2019.
Er werd 1 offerte ontvangen van ARCHITECTENBUREAU SABINE OKKERSE BV BVBA, Koningin
Elisabethlaan 16 te 9700 Oudenaarde (€ 51.800,00 excl. btw of € 62.678,00 incl. 21% btw).
De Technische Dienst stelde op 5 april 2019 het verslag van nazicht van de offertes op.
De Technische Dienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde ARCHITECTENBUREAU SABINE OKKERSE BV BVBA, Koningin
Elisabethlaan 16 te 9700 Oudenaarde, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze
inschrijver mits het verkrijgen van een visum.
Er is € 25.000,00 voorzien in het investeringsbudget van 2019 rekening 2140000 beleidsitem 06100.
Het saldo voor deze opdracht wordt voorzien in de budgetwijziging van 2019.
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 5 april 2019, opgesteld
door de Technische Dienst.
Artikel 2:
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3:
De opdracht “AANSTELLEN VAN EEN ONTWERPER VOOR DE OPMAAK VAN EEN
BEHEERSPLAN VOOR PRIESTERSTRAAT, BRUUL EN OMGEVING (DE VRIJHEID FASE 3 EN 5)”
wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde ARCHITECTENBUREAU SABINE OKKERSE BV BVBA, Koningin
Elisabethlaan 16 te 9700 Oudenaarde, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze
inschrijver. De looptijd wordt vastgesteld op 230 werkdagen.
Artikel 4:
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
G236.
Artikel 5:
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget 2140000 beleidsitem
06100. Het saldo wordt voorzien bij budgetwijziging van 2019.
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