Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
MAANDAG 12 AUGUSTUS 2019
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester.
Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, schepenen.
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur
Verontschuldigd: Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Wim Vandevelde, schepenen

AGENDA
Punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
1. Verzekeringsportefeuille stad, OCMW, AGB Sport, Cultuur en Ontspanning,
Stadsontwikkelingsbedrijf, politiezone en Overo Ronse. Goedkeuring rapport selectieleidraad,
lastvoorwaarden en opstart plaatsingsprocedure
Openbare veiligheid
2. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van Ronse
Opscène op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2019. Beslissing.
Beheer patrimonium en infrastructuur
3. Aankoop van een houthakselaar met aftak aandrijving voor de stedelijke werkplaatsen.
Goedkeuring van het bestek.
4. Huur kerstverlichting 2019-2022. Goedkeuring bestek en raming.
5. Wegen- en rioleringswerken Kleine Marijve en deel Zénobe Grammestraat. Goedkeuring van
het ontwerp, de raming der werken en de overdracht van het dossier aan Aquario.

BESLOTEN ZITTING
Punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
1.

Verzekeringsportefeuille stad, OCMW, AGB Sport, Cultuur en Ontspanning,
Stadsontwikkelingsbedrijf, politiezone en Overo Ronse. Goedkeuring rapport
selectieleidraad, lastvoorwaarden en opstart plaatsingsprocedure
Bevoegdheid/rechtsgrond
- Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40, 41 en 56§1.
- 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, artikel 2 §24, artikel 117, §1, 3°, en artikel
120.
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 38, §1, 1° c (de opdracht kan niet
worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden die
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verband houden met de aard, de complexiteit of de juridische en financiële voorwaarden of
wegens de daaraan verbonden risico's) en §5.
- 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.
- Het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15 oktober 2018 houdende de
aanstelling van de firma AON Belgium bvba, Telecomlaan 5-7 uit Diegem om een doorlichting te
laten uitvoeren van de huidige verzekeringsportefeuille van de stad, het OCMW, het AGB Sport,
Cultuur en Ontspanning, het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf, de Politiezone en OVERO Ronse.
- Het besluit van de gemeenteraad d.d. 13 mei 2019, betreffende de goedkeuring van de
selectieleidraad en de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie voor de opdracht
“Verzekeringsportefeuille stad, OCMW, AGB Sport, Cultuur en Ontspanning,
Stadsontwikkelingsbedrijf, Politiezone en OVERO Ronse” en de goedkeuring van de wijze van
gunnen, zijnde de mededingingsprocedure met onderhandeling.
Relevante documenten
- Selectierapport volgens selectieleidraad, opgemaakt door de firma AON Belgium bvba.
- Bestek met nummer 2019/331, opgemaakt door de firma AON Belgium bvba.
Feiten/context/motivering
Het college van burgemeester en schepenen stelde, in zitting van 15 oktober 2018, de firma AON
Belgium bvba, Telecomlaan 5-7 uit Diegem om een doorlichting te laten uitvoeren van de huidige
verzekeringsportefeuille van de stad, het OCMW, het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning, het AGB
Stadsontwikkelingsbedrijf, de Politiezone en OVERO Ronse.
De gemeenteraad heeft in zitting van 13 mei 2019 goedkeuring gegeven aan de selectieleidraad en
de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie voor de opdracht “Verzekeringsportefeuille
stad, OCMW, AGB Sport, Cultuur en Ontspanning, Stadsontwikkelingsbedrijf, Politiezone en OVERO
Ronse” en goedkeuring aan de wijze van gunnen, zijnde de mededingingsprocedure met
onderhandeling.
Er stelden zich vier firma’s kandidaat.
Alle kandidaten voldoen aan de vereisten van de selectieleidraad en zijn gegadigd om een offerte in te
dienen.
In het kader van deze opdracht werd bestek met nummer 2019/331 opgesteld door de ontwerper,
AON Belgium bvba, Telecomlaan 5-7 te 1831 Diegem.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.660.000,00, zijnde jaarlijks
€ 415.000,00.
Er wordt voorgesteld om de plaatsingsprocedure op te starten en de gegadigden uit te nodigen om
een offerte in te dienen.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de exploitatiebudgetten van de deelnemende entiteiten.
Besluit:
Enig artikel:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om het selectierapport van de firma AON Belgium
bvba, het bestek met nummer 2019/331, en de opstart van de plaatsingsprocedure voor de opdracht
“Verzekeringsportefeuille stad, OCMW, AGB Sport, Cultuur en Ontspanning,
Stadsontwikkelingsbedrijf, Politiezone en OVERO Ronse”, ter goedkeuring voor te leggen aan de
eerstvolgende gemeenteraad.

Openbare veiligheid
2.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van Ronse
Opscène op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2019. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het
wegverkeer;
De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;
Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;
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-

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen.

Feiten/context/motivering
-

de organisatie op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2019 van het evenement
‘Ronse Opscène’, op de Grote Markt van Ronse en deel van de St.-Martensstraat tot de
Priesterstraat, gekend als de parking achter het stadhuis;
de openbare ruimte op een deel van de parkeerstrook op de Grote Markt, grenzend aan het
middenplein, nodig om het materiaal voor de opbouw van de podia en andere vanaf
woensdagmiddag 21 augustus 2019 omstreeks 14u00 aan te brengen;
de inrichting van een parking voor genodigden;
voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen
op het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid.

Besluit:
Artikel 1:
Vanaf woensdag 21 augustus 2019 om 14u00 tot zondagmorgen 26 augustus 2019 om 20u00 en
zolang als nodig in het kader van de activiteit, zal parkeerverbod gelden op de parkeerplaatsen in de
parkeerstrook op de Grote Markt, grenzend aan het middenplein, vanaf huis nr 18 tot en met huis nr
22 (postgebouw) Het parkeerverbod kan aangeduid worden met verkeersborden E1 met onderborden
vermeldend de datum uurgroep van de maatregel.
Artikel 2:
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
Artikel 3:
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met
enkele politiestraffen.
Artikel 4:
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te
Oudenaarde.

Beheer patrimonium en infrastructuur
3.

Aankoop van een houthakselaar met aftak aandrijving voor de stedelijke werkplaatsen.
Goedkeuring van het bestek.
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 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 2019/121 van de technische dienst van 5 augustus 2019.
- Bestek.
Feiten/context/motivering
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In het kader van de opdracht “Aankoop van een houthakselaar met aftakas aandrijving voor de
stedelijke werkplaatsen” werd een bestek met nr. A91.B opgesteld door de Technische Dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 23.140,50 excl. btw of € 28.000,00 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op budgetcode AR 2300000
beleidsitem 06800 van de gewone dienst.
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
Het bestek met nr. A91.B en de raming voor de opdracht “Aankoop van een houthakselaar met
aftakas aandrijving voor de stedelijke werkplaatsen”, opgesteld door de Technische Dienst worden
goedgekeurd. 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. De raming bedraagt € 23.140,50 excl. btw of € 28.000,00 incl. 21%
btw.
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3:
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op budgetcode AR 2300000
beleidsitem 06800 van de gewone dienst.
4. Huur kerstverlichting 2019-2022. Goedkeuring bestek 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 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 2019/122 van de technische dienst van 6 augustus 2019.
- Bestek.
Feiten/context/motivering
In het kader van de opdracht “Huur kerstverlichting 2019 - 2022” werd een bestek met nr. A93
opgesteld door de Technische Dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 5.785,12 excl. btw of € 7.000,00 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Het nodige krediet zal voorzien worden bij de budgetwijziging van 2019.
Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
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Artikel 1:
Het bestek met nr. A93 en de raming voor de opdracht “Huur kerstverlichting 2019 - 2022”, opgesteld
door de Technische Dienst worden goedgekeurd. 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. De raming bedraagt
€ 5.785,12 excl. btw of € 7.000,00 incl. 21% btw.
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3:
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien bij de budgetwijziging van 2019.
5.

Wegen- en rioleringswerken Kleine Marijve en deel Zénobe Grammestraat. Goedkeuring
van het ontwerp, de raming der werken en de overdracht van het dossier aan Aquario.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden van het
college van burgemeester en schepenen.
Relevante documenten
-

2019/120 van de technische dienst van 6 augustus 2019.
Bestek + plannen
Raming

Feiten/context/motivering
Door de technische dienst werd een ontwerp opgemaakt voor de wegen- en rioleringswerken in de
Kleine Marijve en deel Zenobe Grammestraat (gedeelte tussen Kleine Marijve en de Elzelestraat).
In het ontwerp werd de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel DWA en RWA voorzien met de
aanleg van voetpaden in betonstraatstenen grijs 220/110/80 in de Zenobe Grammestraat en
getrommelde betonstraatstenen 150/150/80 kleur donkerbruin gevlamd in de Kleine Marijve en de
aanleg van een asfaltverharding.
De werken worden geraamd op 410.776,30 euro, exclusief btw. Gezien de Kleine Marijve en de
Zenobe Grammestraat vrij smalle straten zijn waarin een DWA leiding en een RWA leiding wordt
aangelegd, gaat Aquario ermee akkoord om de volledige som van de werken ten laste te nemen.
De opdracht kan via openbare procedure worden toegewezen.
Na beraadslaging.
Besluit:
Enig artikel :
Bijgevoegd ontwerp en de overdracht van het dossier aan Aquario ter goedkeuring voor te leggen aan
de eerstvolgende gemeenteraad.

Namens het college van burgemeester en schepenen:
Algemeen directeur

Burgemeester

Linda Vandekerkhove

Luc Dupont
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