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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 13 JANUARI 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

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

 AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
1. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
doortocht van de wielerwedstrijden "Kuurne-Brussel-Kuurne" voor junioren en eliterenners op 1 
maart 2020. Beslising. 
2. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van culturele 
activiteiten in CC De Ververij in de Zuidstraat voor het seizoen 2020. Beslissing. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
3. Uitbesteden grote veegwerken 2020-2021-2022. Goedkeuring gunning. 

Leven en welzijn 
4. Verslag van de vergadering dd° 17 december 2019 van de werkgroep 'erfgoed'.  Beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
1. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 

doortocht van de wielerwedstrijden "Kuurne-Brussel-Kuurne" voor junioren en 
eliterenners op 1 maart 2020. Beslising. 

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 heren Maarten CLOCHET, Engelbert Van Arenbergstraat 31 in 9000 Gent, 
koersdirecteur voor de wedstrijd ‘Kuurne – Brussel – Kuurne voor Junioren en Debaveye Peter, 
Kattestraat 177 in 8520 Kuurne, koersdirecteur voor de wielerwedstrijd Kuurne – Brussel – Kuurne 
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voor Elite, beiden aangesloten bij de VZW Koninklijke Sportingclub Kuurne, om op zondag 1 maart 
2020 de wielerwedstrijden ‘20° Kuurne - Brussel - Kuurne voor juniores’ en ‘72° Kuurne - Brussel - 
Kuurne’ voor eliterenners te laten doortrekken te Ronse; 
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:  
Op zondag 1 maart 2020 zal, vanaf 12u00 tot 15u30 en zeker tot het einde van de doortochten, 
parkeerverbod gelden :  
- in de Kanarieberg  
- in de Boekzittingdreef en de Rijkswachtdreef   
- in de Ommegangstraat, vanaf de Rijkswachtdreef tot de grens met Maarkedal in de richting van 
Nitterveld  
- in Savooistraat, vanaf huisn° 187 tot de Ten Bergestraat en tussen Borrekens en de Ninovestraat 
- in de Ninovestraat langs de zijde van pare huisnummers, tussen de Oscar Delghuststraat en huisnr 
30 
- in de St.-Pietersnieuwstraat, op de rijbaan 
- in de St.-Hermesstraat 
- op het Kaatsspelplein, tussen de St.-Hermesstraat en de Watermolenstraat 
- in de Oudestraat 
- langs de Berchemsesteenweg, ter hoogte de woningen n° 10 tot en met 26  
Het verbod zal worden aangeduid met verkeersborden E1.  
Artikel 2.  
Op zondag 1 maart 2020, tussen 13u00 en 15u00, telkens tijdens de doortochten van de 
wielerwedstrijden Kuurne-Brussel-Kuurne voor junioren en Kuurne-Brussel-Kuurne voor eliterenners,  
zal in de Kegelkaai, tussen huis n° 9 en het Aimé Delhayeplein het voetgangersverkeer verboden zijn. 
De maatregel wordt aangeduid met een bord C19 op schraag.  
Artikel 3.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden.  
Artikel 4.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen.  
Artikel 5.  
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.  
 

2. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van 
culturele activiteiten in CC De Ververij in de Zuidstraat voor het seizoen 2020. 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 aanvraag van mevrouw Emilie Bercez, medewerker dienst cultuur Ronse om op 6-8 en 29 februari, 
27 maart en 2 april 2020 parkeerruimte vrij te houden ter hoogte van CC De Ververij in de Zuidstraat 
nr 19 voor het lossen en laden van materialen naar aanleiding van school-, familie- en 
avondvoorstellingen; 
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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 6-8 en 29 februari, 27 maart en 2 april 2020 over een afstand van 50 meter, parkeerruimte vrij te 
houden ter hoogte van CC De Ververij in de Zuidstraat nr 19 voor het laden en lossen van materialen 
naar aanleiding van school, familie- en avondvoorstellingen in organisatie van de dienst cultuur, 
telkens vanaf 08u00 tot 24u00 of zolang als nodig in het kader van de activiteit, parkeerverbod in te 
voeren 
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden E1. 
Artikel 2: 
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatste 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. Uitbesteden grote veegwerken 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 2019/201 van de technische dienst van 24 december 2019, zijnde het verslag van nazicht 
van de offertes. 
- Offerte van firma Vermargo. 

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 
per jaar. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 12 november 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: 
- AQUAMELLA BVBA, Gontrode Heirweg 132 te 9090 Melle; 
- DE GROOTE GASTON NV, Ambachtsweg 19/21 te 9820 Merelbeke; 
- VERMARGO NV, Legen Heirweg 71 te 9890 Gavere; 
- Almaroma bvba, Lange Ambachtstraat 20 te 9860 Oosterzele; 
- GREEN ROAD, Brugstraat 16C te 9260 Wichelen. 
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De offertes dienden het bestuur ten laatste op 10 december 2019 om 14.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 8 april 2020. 
Er werden 3 offertes ontvangen: 
- AQUAMELLA BVBA, Gontrode Heirweg 132 te 9090 Melle (€ 36.977,00 excl. btw of € 44.742,17 
incl. 21% btw); 
- DE GROOTE GASTON NV, Ambachtsweg 19/21 te 9820 Merelbeke (€ 43.290,00 excl. btw of 
€ 52.380,90 incl. 21% btw); 
- VERMARGO NV, Legen Heirweg 71 te 9890 Gavere (€ 32.725,00 excl. btw of € 39.597,25 incl. 21% 
btw); 
De Technische Dienst stelde op 24 december 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 (op basis van de prijs), zijnde VERMARGO NV, 
Legen Heirweg 71 te 9890 Gavere, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze 
inschrijver. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget. 

Adviezen/visum 
Een visum is vereist van de financieel directeur. De financieel directeur verleende visum op 30 
december 2019. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 24 december 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 “Uitbesteden grote veegwerken 2020-2021-2022” wordt gegund aan de economisch 
meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde VERMARGO NV, Legen Heirweg 71 te 9890 
Gavere, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. 
Artikel 4: 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
A92.b. 
Artikel 5: 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget. 
 

Leven en welzijn 
4. Verslag van de vergadering dd° 17 december 2019 van de werkgroep 'erfgoed'.  Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 
Verslag van de vergadering van de werkgroep ‘erfgoed’ dd° 17 december 2019 

Besluit: 
Artikel 1:  
Het verslag van de vergadering wordt goedgekeurd. 
De Vereniging van Dragers en Belders zal nagaan welke vervanger in de werkgroep kan afgevaardigd 
worden voor Dhr Rémy Rousselle. 
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Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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