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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 6 JANUARI 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

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

 AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 

1. Behandeling externe postbedeling. Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

2. Aanleg van 100 meter OV-net met 3 verlichtingsarmaturen Micro Luma op paal 4m en 2 
gevelarmaturen Schreder Sculpline voor de verlichting van de doorgang tussen de Georges 
Desmetstraat en de Hermes Van Wynghenestraat. Gunstig advies. 

Intergemeentelijke samenwerking 

3. Welzijnsvereniging Audio. Evaluatieverslag van de verzelfstandiging 2013-2018. Beslissing. 
 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 

1. Behandeling externe postbedeling. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 6°, waarbij 
de gemeenteraad delegatie van bevoegdheden kan verlenen aan het college van 
burgemeester en schepenen inzake vaststelling van de plaatsingsprocedure en de 
voorwaarden van overheidsopdrachten als de opdracht nominatief door de gemeenteraad aan 
het college van burgemeester en schepenen is toevertrouwd. 

- Het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013, houdende delegatie van de 
bevoegdheid aan 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. 
- 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°. 
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- Collegebesluit van 9 juli 2018 houdende de instap van de stad Ronse in het raamcontract van 
de stad Brugge met de firma Easy Post voor externe postverwerking. 

Relevante documenten 

- Nota van de medewerkster van de financiële dienst d.d. 20 december 2019 met betrekking tot 
de toekomstige mogelijkheden voor de behandeling van de externe postverdeling. 

- Overzicht van de tarieven. 
- Email van een medewerker van de Stad Brugge houdende sluiting van de opdracht 

postverwerking met de firma B-Post. 
- Offerte van de firma B-Post. 
- Implementatieformulier “Raamcontract van Stad Brugge voor de postverwerking via een 

aankoopcentrale tot 31 december 2023”. 
- Sluitingsbrief van stad Brugge voor de overheidsopdracht “Postverwerking”. 
- Bestek van de stad Brugge, in de hoedanigheid van aankoopcentrale. 
- Algemene verbintenis – B-Post. 
- Bestek stad Brugge – Openbare procedure. 
- Informatie nieuw uitreikingsmodel B-Post en nieuwe tarieven 

Feiten/context/motivering 

Het é-mailbericht van een medewerker van de stad Brugge van 22 november 2019 houdende de 
mededeling van de sluiting van de overheidsopdracht voor postverwerking met de firma B-Post voor 
de periode 1 januari 2020 – 31 december 2023. 
Het verslag van de medewerkster van de financiële dienst van 20 december 2019 betreffende de 
toekomstige mogelijkheden vanaf 1 januari 2020 voor het versturen van externe poststukken.  
Voor de behandeling van externe post vanaf 2020 kan de stad kiezen uit 2 opties : Enerzijds is er de 
nieuwe raamovereenkomst van de stad Brugge met B-Post, (voor een periode van 4 jaar, eindigend 
op 31 december 2023) die voor geïnteresseerde besturen wordt opengesteld, zoals vermeld in 
bijgevoegde é-mail van de medewerker van de stad Brugge. De geraamde kostprijs, zonder 
indexering van de tarieven bedraagt voor 2020 +- € 62.600,- incl. btw. De raming voor 2021 en de 
volgende jaren komt neer op +- € 59.950,-/jaar incl. btw., gezien het wegvallen van de huur van de 
frankeermachines. 
Anderzijds kan de stad opteren om zelf een procedure op te starten en in afwachting van de gunning 
de firma Easy Post, de dienstverlener van de huidige raamovereenkomst van de stad Brugge, verder 
aan te stellen tot de sluiting van de nieuwe opdracht, tegen de voorwaarden die deze firma aanbiedt. 
Er dient rekening gehouden te worden met een geraamde kost van € 24.440,- € incl. btw /5 maand, 
zonder indexering van de tarieven. Afhankelijk van wie de nieuwe opdrachtnemer wordt vanaf 1 juni 
2020 dient met een geraamde jaarlijkse kost van +- € 55.000,- tot € 63.000,- incl. btw rekening 
gehouden te worden, zonder jaarlijkse indexering of tariefwijzing van B-Post. 
De evaluatie wordt uiteengezet in de bijgevoegde nota d.d. 20 december 2019 van de medewerkster 
van de financiële dienst.  
Rekening houdend met bovenstaande bemerkingen geniet de raamovereenkomst van de stad 
Brugge/B-Post de voorkeur. 
 
Het college wordt gevraagd om goedkeuring te geven om toe te treden tot de raamovereenkomst van 
stad Brugge/B-Post voor postverwerking. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Goedkeuring wordt gegeven aan de toetreding tot het raamcontract voor postverwerking dat de stad 
Brugge op 20 november 2019 sloot met de firma B-Post voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 
31 december 2023. 
 
Artikel 2: 
Zoals de procedure vereist zal het toetredings- en implementatieformulier via aangetekend schrijven 
aan de firma B-Post bezorgd worden, alsook via é-mail aan de firma B-Post en aan de stad Brugge. 
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Beheer patrimonium en infrastructuur 

2. Aanleg van 100 meter OV-net met 3 verlichtingsarmaturen Micro Luma op paal 4m en 2 
gevelarmaturen Schreder Sculpline voor de verlichting van de doorgang tussen de 
Georges Desmetstraat en de Hermes Van Wynghenestraat. Gunstig advies. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden van het 
college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/162 van de technische dienst van 19 november 2019. 
- Offerte Fluvius 
- Plan Fluvius 

Feiten/context/motivering 

Het ontwerp van Rooilijnplan voor de verbindingsweg tussen de Georges Desmetstraat en de Hermes 
Van Wynghenestraat naar aanleiding van het geplande bouwproject van de Samenwerkende 
Maatschappij De Nieuwe Haard werd definitief vastgesteld op de gemeenteraad van 14 oktober 2019. 
Door Fluvius werd een detailstudie met vraag voor advies opgemaakt voor de aanleg van 100m OV-
net met 3 verlichtingsarmaturen Philips Micro Luma – 4.000K (koud wit) – DN10 – 2.500LM – 22W op 
gecoate verlichtingspalen met 4m hoogte en kleur Ral 7043 (dark grey). Daarnaast worden 2 
gevelarmaturen Schreder Sculpline 3600LM – 3.000K voor de doorgang onder de gebouwen van de 
Nieuwe Haard voorgesteld. Deze armaturen zijn vandalismebestendig en hebben een inox uitvoering. 
Alle voorgestelde armaturen zijn dimbaar. 
De levering en plaatsing van de verlichting zal door de Nieuwe Haard worden gefinancierd. 
De openbare verlichting zal na de realisatie van het project overgedragen worden naar de stad. 
Aan het college wordt voorgesteld om het gunstig advies te verlenen voor de levering en plaatsing van 
de voorgestelde verlichting van de doorgang tussen de Georges Desmetstraat en de Hermes Van 
Wynghenestraat. 
Na beraadslaging. 

Besluit: 

Enig Artikel:  
Het college geeft gunstig advies aan Fluvius voor de levering en plaatsing van 100m OV-net met 3 
verlichtingsarmaturen Philips Micro Luma – 4.000K (koud wit) – DN 10 – 2.500 LM – 22W op gecoate 
verlichtingspalen 4m hoogte – kleur Ral 7043 (dark grey) en de plaatsing van 2 gevelarmaturen 
Schreder Sculpline 3600LM – 3.000K. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 

3. Welzijnsvereniging Audio. Evaluatieverslag van de verzelfstandiging 2013-2018. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56 §1. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 492. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 betreffende de gezamenlijke toetreding van de 

Stad Ronse en haar Autonome Gemeentebedrijven en het OCMW Ronse tot Audio. 
- De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april 2014 betreffende de 

gezamenlijke toetreding van de Stad Ronse en haar Autonome Gemeentebedrijven en het 
OCMW Ronse tot Audio. 

Relevante documenten 

- E-mail d.d. 9 december 2019 van Welzijnsvereniging Audio betreffende het voorgelegde 
‘Evaluatieverslag van de verzelfstandiging 2013-2018’. 

Feiten/context/motivering 
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Audio is een professionele interne adviseur die voor lokale besturen werkt en volledig in mede-
eigendom is van deze besturen. Deze vereniging organiseert professionele, onafhankelijke interne 
audits voor lokale besturen en staat ook in voor het verstrekken van advies- en 
ondersteuningsopdrachten. 
Artikel 492 van het decreet over het lokaal bestuur stipuleert dat elke welzijnsvereniging in de loop van 
het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad een evaluatieverslag voorlegt aan 
de gemeenteraad. Dat verslag omvat een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de raad zich 
binnen drie maanden uitspreekt. 
In het schrijven van Audio van 9 december 2019 wordt aan de Stad Ronse gevraagd dit 
‘Evaluatieverslag van de verzelfstandiging 2013-2018’ voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Besluit: 

Enig artikel:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


