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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

DINSDAG 12 NOVEMBER 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

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

 AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Aankoop milieuverantwoorde PC's 2019. Goedkeuring eindafrekening en voorlopige 
oplevering 

Openbare veiligheid 
2. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de cyclo-
crosswedstrijd Grote Prijs Mario De Clercq op 14 december 2019. Beslissing. 
3. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van het 
transport van een kerstboom voor de Grote Markt op 3 deceùber 2019. Beslissing. 

Financieel beheer 
4. Budgetwijziging nr. 1 - 2019 van het OCMW Ronse. Advies. 
5. Aanvraag toelage Stedelijke Harmonie Ronse.  Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
6. Aanvraag van bpost om een brievenbus te plaatsen op openbaar domein voor de nieuwe 
loketten in de Wijnstraat. Goedkeuring. 
7. Uitbesteden grote veegwerken voor 2020-2021-2022. Goedkeuring bestek en raming. 
8. Huur kerstverlichting 2019-2022. Goedkeuring gunning. 
9. Huur verlichte 3D-figuren als eyecatchers tijdens de kerstperiode. Goedkeuring. 
10. Aankoop werkschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen 2020-2021-2022. 
Goedkeuring gunning. 

Vrije tijd 
11. Programmatie voorjaar 2020. Goedkeuring. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Aankoop milieuverantwoorde PC's 2019. Goedkeuring eindafrekening en voorlopige 

oplevering 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
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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 
Factuur IT 1 nr  19110242 dd. 4 november 2019 
Proces verbaal van voorlopige oplevering dd. 5 november 2019 
Feiten/context/motivering 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 13 mei 2019 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van de opdracht “Aankoop 
milieuverantwoorde PC's 2019”, met name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 2 september 2019 goedkeuring 
aan de gunning van deze opdracht aan IT1, Steenkaaistraat 14 te 9200 Dendermonde tegen het 
nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 56.446,20 excl. btw of € 68.299,90 incl. 21% 
btw. 
De uitvoering diende te gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 2019/332. 
Het proces verbaal van voorlopige oplevering van 5 november 2019. 
De eindafrekening waaruit blijkt dat het eindbedrag van de leveringen € 68.298,98 incl. btw bedraagt, 
als volgt gedetailleerd: 

Raming  € 103.305,79 

Bestelbedrag  €   56.446,20 

Afrekening VH (in min) - €            0,76 

Reeds geleverd = €   56.445,44 

Totaal excl. btw = €   56.445,44 

Btw + €   11.853,54 

TOTAAL = €   68.298,98 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode AR 
2410000 / BI 01190 ENV2018/1 subproj. VERNIEUWPC. 

Besluit: 
Artikel 1 
De eindafrekening voor de opdracht “Aankoop milieuverantwoorde PC's 2019”, waaruit blijkt dat de 
leveringen een eindtotaal bereikten van € 56.445,44 excl. btw of € 68.298,98 incl. 21% btw wordt 
goedgekeurd. 
Artikel 2 
Het proces verbaal van voorlopige oplevering van 5 november 2019 wordt goedgekeurd. De volledige 
borgsom mag worden vrijgegeven. 
Artikel 3 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringbudget van 2019, op budgetcode AR 
2410000 / BI 01190 ENV2018/1 subproj. VERNIEUWPC. 
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Openbare veiligheid 
2. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 

cyclo-crosswedstrijd Grote Prijs Mario De Clercq op 14 december 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;  
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 

Relevante documenten 
de aanvraag van de heer Luc Vandenabeele, voorzitter van de VZW Ronse Koerst p/a Zenobe 
Grammestraat 67 in 9600 Ronse, en Sport id bvba, Schoebroekstraat 8 in 3583 Paal, om op zaterdag 
14 december 2019 een cyclocrosswedstrijd te organiseren op de Hotond, aan de grens tussen 
Ronse en Kluisbergen (Zulzeke), genaamd HOTONDCROSS – GROTE PRIJS MARIO DE CLERCQ 
– DVV Verzekeringen Trophy;  

Feiten/context/motivering 
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 11 december 2019 om 09u00 tot vrijdag 13 december 2019 om 07u00, zal in de 
Zandstraat tussen de Berchemsesteenweg en de Hotondstraat, en, tussen de Fiertelmeers en de 
Kruisstraat een snelheidsbeperking gelden tot 50km/u. De beperking zal aangeduid worden met 
passende verkeersborden C43. 
Artikel 2.  
Vanaf woensdag 11 december 2018 om 09u00 tot vrijdag 13 december 2019 om 07u00, zal in de 
Zandstraat tussen de Hotondstraat en de Fiertelmeers een snelheidsbeperking gelden tot 30km/u. De 
beperking zal aangeduid worden met passende verkeersborden C43. 
Artikel 3.  
Vanaf vrijdag 13 december 2019 om 07u00 tot zaterdag 14 december 2019 om 21u00 of zolang als 
nodig in het kader van de activiteit zal parkeerverbod gelden :  
- op de parkeerstroken gelegen langs de Berchemsesteenweg. 
- in de Eysdaelestraat 
- in de Zandstraat 
 Het verbod kan aangeduid worden met borden E1. 
Artikel 4.  
Vanaf vrijdag 13 december 2019, 07u00 tot zaterdagavond 14 december 2019 om 21u00 of zolang als 
nodig in het kader van de activiteit, enkel het plaatselijk verkeer toe te laten :  
- in de Schavaert  
- in de Hotondstraat 
- in de Rieke, tussen de Scherpenberg en de Zandstraat  
- in de Scherpenberg, tussen de Rieke en de Berchemsesteenweg 
- in de Fiertelmeers, vanaf het kruispunt met de Kapellestraat tot de Zandstraat  
- in de Fiertelmeers vanaf het kruispunt met de Groeneweg 
- in de Kapellestraat, vanaf het kruispunt met de Zonnestraat  
- in de Mussenstraat, vanaf het kruispunt met de Zonnestraat  
- in de Steenveldstraat, vanaf het kruispunt met de Zonnestraat  
- in de Molekensstraat, vanaf het kruispunt met de Zonnestraat  
- in de Karnemelkbeekstraat 
- in de Eisdaele 
Het verbod kan worden aangeduid met borden C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” op 
schraag.   
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Artikel 5.  
Vanaf vrijdag 13 december 2019 om 07u00 tot zaterdagavond 14 december 2019 om 21u00 en zolang 
als nodig in het kader van de activiteit, de onmogelijkheid van doorgang met een voertuig vanuit de in 
artikel 4 genoemde straten naar de Zandstraat aan te geven met het teken F45c te plaatsen op diezelfde 
schraag, alsook aan de toegang tot de Berchemsesteenweg via de Eisdaele aan het kruispunt met de 
Karnemelkbeekstraat.  
Artikel 6.  
Vanaf vrijdag 13 december 2019 om 09u00 tot zaterdagavond 14 december 2019 om 21u00 of zolang 
als nodig in het kader van de afbraak van de aankomstsite nabij de Hotond, zal enkel het plaatselijk 
verkeer toegelaten worden in de Zandstraat, tussen de Kruisstraat en de Fiertelmeers en tussen de 
Berchemsesteenweg en de Hotondstraat. 
Het verbod zal aangeduid worden met borden C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” op 
schraag. Tevens zal de onmogelijkheid van doorgang met een voertuig in de Zandstraat aan gegeven 
worden met het teken F45c te plaatsen op diezelfde schraag. 
Artikel 7.  
Vanaf vrijdag 13 december 2019 om 09u00 bij de opbouw van de aankomstsite tot zaterdagavond 14 
december 2019 om 21u00 of zolang als nodig in het kader van de afbraak van de aankomstsite nabij 
de Hotond, zal alle verkeer op de N60 komende uit de richting Oudenaarde en zich begevende richting 
Leuze en Doornik, of omgekeerd, omgelegd worden via de Kruisstraat - A. Delhayeplein en Zonnestraat 
– C. Snoecklaan. Het vervoer zwaarder dan 5 ton in beladen toestand wordt toegelaten langs deze 
omleidingsweg. Het zonebord C21 zal in deze periode ter plaatse afgedekt worden aan het kruispunt 
Kruisstraat - Broeke - Kruisstraat en aan het kruispunt Zonnestraat - C. Snoecklaan - Zonnestraat.  
In de Zandstraat wordt enkel het plaatselijk verkeer toegestaan tussen het kruispunt met de Hoogberg 
- Schavaert en het kruispunt met de Hotondstraat. Deze maatregel zal aangeduid worden met het 
verkeersteken C3 voorzien van een onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” op schraag.  
Artikel 8.  
Op zaterdag 14 december 2019, tussen 07u00 en 20u00 en/of zolang als nodig in het kader van de 
activiteit, zal in de Kruisstraat, tussen het kruispunt met de Zandstraat en het kruispunt met de 
Groeneweg, zijnde buiten de bebouwde kom, aan beide zijden van de rijbaan, op de verhoogde berm 
parkeerverbod gelden. Het verbod zal aangeduid worden met het verkeersbord E1.  
Artikel 9.  
Op zaterdag 14 december 2019, tussen 07u00 en 20u00 en zolang als nodig in het kader van de 
activiteit, enkel het plaatselijk verkeer toe te laten op de Berchemsesteenweg (N36).  
Het verbod kan worden aangeduid met borden C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” op 
schraag.  
Artikel 10.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden.  
Artikel 11.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen.  
Artikel 12.  
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.  
 

3. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van het 
transport van een kerstboom voor de Grote Markt op 3 deceùber 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;  
- 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 jaarlijkse installatie van een kerstboom op de Grote Markt tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode.  
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De grote omgang van het transport en de doorgang die daarvoor vereist is,  
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:  
Op dinsdag 3 december 2019, vanaf 09u00 tot 12u00 of zolang als nodig in het kader van de activiteit, 
parkeerverbod in te voeren :  
- in de Elzeelsesteenweg, aan de zijde van de onpare huisnummers, vanaf het kruispunt met de A. 
Hullebrouckstraat tot de Elzelestraat   
- in de Elzelestraat, aan de zijde van de onpare huisnummers 
- in de Verlorenstraat 
- in de de Biesestraat 
- in de Hospitaalstraat 
- op de Grote Markt, op de parkeerplaatsen langs de rijbaan tussen de Hospitaalstraat en de 
Zuidstraat, van het kruispunt met de Hospitaalstraat tot gebouw n° 35 
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden E1.   
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.  
 

Financieel beheer 
4. Budgetwijziging nr. 1 - 2019 van het OCMW Ronse. Advies. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
Relevante documenten 
De budgetwijziging nr. 1 – 2019 van het OCMW Ronse. 
Feiten/context/motivering 
Het is noodzakelijk een budgetwijziging voor het boekjaar 2019 van het OCMW Ronse op te maken 
waarin het resultaat van de rekening 2018 wordt verwerkt en alle noodzakelijke aanpassingen inzake 
exploitatie en investeringen. 
De financieel directeur gaf op 31 oktober 2019 in zijn nota 2019-30 een positief advies tot advisering 
van de budgetwijziging nr. 1 – 2019 van het OCMW Ronse. 
Adviezen/visum 
Het advies 2019-30 d.d. 31 oktober 2019 van de financiële dienst. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Positief advies te verlenen over de budgetwijziging nr. 1 – 2019 van het OCMW Ronse en aan de 
OCMW-raad voor te stellen deze budgetwijziging van het OCMW Ronse vast te stellen. 
 

5. Aanvraag toelage Stedelijke Harmonie Ronse.  Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 

Relevante documenten 
De aanvraag voor de jaarlijkse toelage en het financieel verslag d.d. 3 november 2019 van Peter 
Dhooge, voorzitter en Jean-Claude Van Wijnen, penningmeester Stedelijke Harmonie Ronse 
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Feiten/context/motivering 
De Stedelijke Harmonie Ronse vraagt elk jaar een toelage aan van € 10.800,00 voor hun werking. 

Adviezen/visum 
De toelage van € 10.800,00 wordt jaarlijks voorzien in het budget. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De jaarlijkse toelage van € 10.800,00 uit te betalen op rekeningnummer BE81 0682 2041 2824 van de 
Stedelijke Harmonie Ronse. 
Er zal hieromtrent een geactualiseerde overeenkomst met de harmonie worden afgesloten. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
6. Aanvraag van bpost om een brievenbus te plaatsen op openbaar domein voor de nieuwe 

loketten in de Wijnstraat. Goedkeuring. 
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. 

Relevante documenten 
- Verslag 2019/179 van de technische dienst van 5 november 2019. 
- Simulatie inplanting. 

Feiten/context/motivering 

- Eind dit jaar zal bpost haar loketten verhuizen van de Grote Markt naar een gebouw in de 
Wijnstraat. Naar aanleiding daarvan heeft bpost een aanvraag gedaan om een brievenbus te 
plaatsen op het openbaar domein. Bpost stelt voor om deze brievenbus in het groenperkje 
rechtover het nieuwe kantoor te positioneren. Zo zou het voetpad volledig vrij blijven. 

- De technische dienst geeft hieromtrent een positief advies, mits de voorwaarde dat zowel de 
gleuf om brieven te posten als het deurtje om de post uit te halen aan de kant van het voetpad 
gepositioneerd worden. Zo wordt vermeden dat het groenperk betreden dient te worden. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de aanvraag van bpost om een brievenbus te plaatsen op de hoek van het 
groenperk of tussen de perken rechtover de nieuwe loketten in de Wijnstraat, mits de voorwaarde dat 
zowel de gleuf om brieven te posten als het deurtje om de post uit te halen aan de kant van het 
voetpad gepositioneerd worden. 
 

7. Uitbesteden grote veegwerken voor 2020-2021-2022. 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. 
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- 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 
- Verslag 2019/182 van de technische dienst van 7 november 2019. 
- Bestek. 

Feiten/context/motivering 
In het kader van de opdracht “Uitbesteden grote veegwerken 2020-2021-2022” werd een bestek met 
nr. A92.b opgesteld door de Technische Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 33.057,85 excl. btw of € 40.000,00 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. 
De uitgave voor deze opdracht dient voorzien te worden in het exploitatiebudget. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Het bestek met nr. A92.b en de raming voor de opdracht “Uitbesteden grote veegwerken 2020-2021-
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 
€ 33.057,85 excl. btw of € 40.000,00 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 in het exploitatiebudget. 
 

8. Huur kerstverlichting 2019-2022. 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 
- Verslag 2019/176 van de technische dienst van 4 november 2019, zijnde het verslag van nazicht van 
de offertes. 
- Offerte firma Verstraete. 
- Foto van het aangeboden paalmotief. 

Feiten/context/motivering 
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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. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 12 augustus 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: 
- Ewal bvba, Kapellekensdreef 26 te 2400 Mol; 
- LYSEN BVBA, Boudewijnlaan 5C te 2243 Pulle; 
- FEESTVERLICHTING NV, Zone Reme 6 te 2260 Westerlo; 
- Verstraete Enterprises, Lettenburgstraat 4 te 8490 Jabbeke. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 23 september 2019 om 10.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 21 januari 2020. 
Er werd 1 offerte ontvangen van Verstraete Enterprises, Lettenburgstraat 4 te 8490 Jabbeke 
(€ 7.409,92 excl. btw of € 8.966,00 incl. 21% btw). 
De Technische Dienst stelde op 4 november 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 firma met de enige offerte (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), 
zijnde Verstraete Enterprises, Lettenburgstraat 4 te 8490 Jabbeke, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 7.409,92 excl. btw of € 8.966,00 incl. 21% btw. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien bij budgetwijziging van 2019. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 4 november 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 “Huur kerstverlichting 2019-2022” wordt gegund aan de economisch meest voordelige 
bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Verstraete Enterprises, 
Lettenburgstraat 4 te 8490 Jabbeke, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 7.409,92 excl. 
btw of € 8.966,00 incl. 21% btw. 
Artikel 4: 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
A93. 
Artikel 5: 
De betaling zal gebeuren met het krediet voorzien bij budgetwijziging van 2019. 
 

9. Huur verlichte 3D-figuren als eyecatchers tijdens de kerstperiode. Goedkeuring. 
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. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/181 van de technische dienst van 6 november 2019. 
- Foto’s. 

Feiten/context/motivering 

- Dit jaar werden er offertes opgevraagd voor de huur van paalmotieven tijdens de komende 
kerstperiodes. Er werd 1 offerte ontvangen van firma Verstraete uit Jabbeke. 

- Bijkomend bij deze paalmotieven kunnen enkele pleinen in het centrum nog aangekleed worden 
met een 3D-figuur als eyecatcher, zoals nu reeds wordt gedaan met de verlichte ster op de 
Grote Markt. Daarvoor werd aan firma Verstraete gevraagd wat zij kunnen aanbieden. 
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- Op de Kleine Markt kunnen twee verlichte bogen en een kerstbal geplaatst worden. Op het Sint-
Martensplein kan een slee voortgetrokken door herten staan. Daarvoor zullen de werkplaatsen 
een verhoog maken om deze figuur op te zetten. Aan het Stefanieplein komt er een verlichte 
constructie waaraan kerstballen van verschillende formaten zullen hangen. Voor het ornament 
van het Stefanieplein heeft de stad zelf nog voldoende materiaal en lichtgevende elementen 
om dit te maken. 

- De prijs om de set met bogen en de slee met herten te huren voor 1 kerstperiode bedraagt 
2.945,00 euro excl. btw of 3.563,45 euro incl. btw. Deze prijs omvat zowel de huur zelf, als de 
levering, plaatsing en ophaling achteraf. Deze uitgave dient voorzien te worden in het 
exploitatiebudget. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de huur van de set met bogen en de slee met herten voor de komende 
kerstperiode voor 3.563,45 euro incl. btw bij firma Verstraete uit Jabbeke. 
 

10. Aankoop werkschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen 2020-2021-2022. 
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) 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 2019/180 van de technische dienst van 6 november 2019, zijnde het verslag van nazicht van 
de offertes. 
- Offerte van BE Protection bvba. 

Feiten/context/motivering 
In het kader van de opdracht “Aankoop werkschoenen en PBM's 2020-2021-2022” werd een bestek 
met nr. A91 opgesteld door de Technische Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 45.000,00 incl. btw. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 29 juli 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: 
- BE PROTECTION bvba, PERALTASTRAAT 22 te 8000 Brugge; 
- MIREILLE nv, PASTOOR PAQUAYLAAN 186 te 3550 Heusden-Zolder; 
- BODDIN R. & L. NV, Viermaartlaan 50 te 9600 Ronse; 
- VD Gereedschappen, Hundelgemsebaan 85 B te 9630 Zwalm; 
- Depraet's, Voskenslaan 346-350 te 9000 Gent. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 19 september 2019 om 15.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 17 januari 2020. 
Er werden 2 offertes ontvangen: 
- BE PROTECTION bvba, PERALTASTRAAT 22 te 8000 Brugge (€ 39.552,10 excl. btw of € 
47.858,04 incl 21% btw); 
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- BODDIN R. & L. NV, Viermaartlaan 50 te 9600 Ronse (€ 41.163,05 excl. btw of € 49.807,29 incl. 
21% btw); 
De Technische Dienst stelde op 6 november 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 prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde BE PROTECTION bvba, PERALTASTRAAT 22 te 8000 Brugge, tegen 
een eenheidsprijs van € 47.858,04 incl BTW voor 3 jaar of € 15.952,68 per jaar. 
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het exploitatiebudget van 2020, 2021 en 2022. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 6 november 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 “Aankoop werkschoenen en PBM's 2020-2021-2022” wordt gegund aan de economisch 
meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde BE 
PROTECTION bvba, PERALTASTRAAT 22 te 8000 Brugge, tegen een eenheidsprijs van € 47.858,04 
incl BTW voor 3 jaar of € 15.952,68 per jaar. 
De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 14 kalenderdagen. 
Artikel 4: 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
A91. 
Artikel 5: 
De betaling zal gebeuren met het exploitatiebudget van 2020, 2021 en 2022. 

Vrije tijd 
11. Programmatie voorjaar 2020. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal 
cultuurbeleid, inzonderheid de artikelen 22 §1,4 en de artikelen 55 tot 64; 

Relevante documenten 
De nota opgemaakt door cultuurbeleidscoördinator Jan Leconte dd. 7 november 2019 

Feiten/context/motivering 
Programmatie voorjaar 2020: dat een gevarieerd aanbod van het cultuurcentrum het integraal 
cultuurbeleid van de stad stimuleert en de brede bevolking grotere kansen geeft om te participeren in 
combinatie met de vrijetijdspas; 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de programmatie voorjaar 2020 van CC De Ververij. 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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