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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 25 MEI 2020 

 
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 

Openbare veiligheid 
1. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de opstart 
van de openbare woensdag- en zaterdagmarkten na Covid-19 lockdown. Bekrachtiging. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
2. Aankoop van 1 gesloten en 1 open container voor de stedelijke werkplaatsen. Aanvraag tot 
gunning. 
3. Aankoop van 1 gesloten en 1 open container voor de stedelijke werkplaatsen. Toewijs. 

Varia 
4. Deelname aan groepsaankoop zonnepanelen via Energiehuis BEA. Beslissing. 
5. Aanvraag Chiro voor ontvangst op het stadhuis nav 75-jarig bestaan.  Beslissing. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
6. Realisatie en bedeling van het stadsmagazine INzicht 2020-2023. Intrekking gunning. 
Stopzetting gunningsprocedure en heraanbesteding. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

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

opstart van de openbare woensdag- en zaterdagmarkten na Covid-19 lockdown. 
Bekrachtiging. 

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. 

- de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 13 mei 2020 om met ingang van maandag 
18 mei 2020 het organiseren van openbare markten terug toe te laten;  

- het Ministerieel besluit van 8 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 
maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-
19 te beperken; 

Feiten/context/motivering 
de eerstvolgende mogelijke datum ter herneming van de woensdag- en zaterdagmarkten in Ronse 
valt op woensdag 20 mei 2020  

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de bekrachtiging van volgend politiebesluit : 
“De Burgemeester, 
Gelet op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 13 mei 2020 om met ingang van maandag 
18 mei 2020 het organiseren van openbare markten terug toe te laten;  
Gelet op het Ministerieel besluit van 8 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 
maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken; 
Gelet op de het feit dat de eerstvolgende mogelijke datum ter herneming van de woensdag- en 
zaterdagmarkten in Ronse op woensdag 20 mei 2020 valt;  
Overwegende dat de nieuwe opstelling van respectievelijk de woensdag- en zaterdagmarkt een 
grotere openbare ruimte innemen,  namelijk : zich strekkende van het kruispunt Hospitaalstraat – 
Priesterstraat – J.B. Mouroitplein, over de volledige Grote Markt tot in de Zuidstraat, deel tussen de 
Grote Markt en het kruispunt met de Oude Vesten;   
Overwegende dat het daarbij noodzakelijk is op beide marktdagen de Peperstraat af te sluiten voor 
alle verkeer en op zaterdagmarkten in de Michel Portoisstraat parkeerverbod te voorzien om de 
toegang tot de marktzone voor vrachtwagens van marktkramers te vergemakkelijken;  
Overwegende dat voornoemde activiteit aanleiding geeft tot het treffen van de passende 
beperkingsmaatregelen op het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de 
openbare veiligheid;  
Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer;  
Gelet op het K.B. van 1.12.1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
Gelet op het ministerieel besluit van 11.10.1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet, recent gewijzigd door de wet van 12 
december 2006 waardoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke 
politieverordeningen op het wegverkeer;  
beslist :  
Algemeen 
artikel 1. Onderstaande maatregelen gelden zolang de bijzondere maatregelen opgelegd bij Ministerieel 
besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken, van kracht zijn.   
Parkeerverbod  
artikel 2. Op de wekelijkse woensdag- en zaterdagmarkten zal parkeerverbod gelden van 04u00 tot 
14u00 :  
- in de Hospitaalstraat, vanaf het kruispunt Hospitaalstraat – Priesterstraat – J.B. Mouroitplein tot de  
  Grote Markt, 
- op de Grote Markt,  
- in de Zuidstraat, tussen de Grote Markt en het kruispunt met de Oude Vesten. 
Het verbod zal aangeduid worden met verkeersborden E1 voorzien van een passend onderbord met 
vermelding van de datum-uurgroep waarop het verbod zal gelden.   
Verkeersverbod  
artikel 3. Op de wekelijkse woensdag- en zaterdagmarkten, zal vanaf 04u00 tot 14u00 enkel het 
plaatselijk verkeer toegelaten worden :  
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-in de de Biesestraat, tussen het rond punt met de Veemarkt en het kruispunt met het J.-B. Mouroitplein 
- Priesterstraat richting Grote Markt. Deze maatregel zal aangeduid worden met het bord C3 en 
onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en een bord F45c op schraag.  
Artikel 4. Op wekelijkse woensdag- en zaterdagmarkten, zal vanaf 04u00 tot 14u00 de rijbaan binnen 
de zone van de openbare markt gesloten worden voor alle verkeer :  
- in de Peperstraat, aan het kruispunt Franklin Rooseveltplein – Peperstraat.  
- in de Zuidstraat aan de Oude Vesten, voor het deel tussen de Grote Markt en het kruispunt met de 
Oude Vesten.  
- in de Hospitaalstraat, tussen het kruispunt met de Priesterstraat – J.B. Mouroitplein en de Grote Markt 
De maatregel zal aangeduid worden met een bord C3 op schraag.  
artikel 5. De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten 
kunnen toegestaan worden. 
Ronse, 18 mei 2020 
Luc Dupont, 
Burgemeester” 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
2. Aankoop van 1 gesloten en 1 open container voor de stedelijke werkplaatsen. Aanvraag 

tot gunning. 
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. 

- 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, inzonderheid artikel 42 §1 1°a. 
- 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, inzonderheid artikelen 90 1° en 95. 
- Het besluit van de gemeenteraad dd° 4 februari 2013 met betrekking tot verrichtingen van 

dagelijks bestuur. 

Relevante documenten 

- Verslag 2020/067 van de technische dienst van 19 mei 2020. 
- Raming. 

Feiten/context/motivering 

- Er dient te worden overgegaan tot de aankoop van 1 gesloten container met een inhoud van 
25m³, met zijdelingse deur en dak en van 1 open container met een inhoud van 28 m³. 

- De hieraan verbonden uitgave wordt geraamd op een totale prijs van 11.500 euro btw exclusief 
en 13.915 euro btw inclusief. 

- De raming is kleiner dan 139.000 euro, btw exclusief en dienvolgens overeenkomstig artikel 42 
§ 1 1° a van de wet van 17 juni 2016 kan gehandeld worden via de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 

- Voor deze opdracht dient een krediet te worden voorzien bij de eerstvolgende wijziging van het 
meerjarenplan. 

Voordracht 
Na beraadslaging 

Besluit: 
Artikel 1:  
De hierboven vermelde levering en de raming ten bedrage van 13.915 euro, btw inclusief, worden 
goedgekeurd. 
Artikel 2: 
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Voor deze opdracht zal via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
worden gehandeld overeenkomstig artikelen 90 en 95 van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017. 
 

3. Aankoop van 1 gesloten en 1 open container voor de stedelijke werkplaatsen. Toewijs. 
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. 

- 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, inzonderheid artikel 42 §1 1°a. 
- 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, inzonderheid artikelen 90 1° en 95. 
- Het besluit van de gemeenteraad dd° 4 februari 2013 met betrekking tot verrichtingen van 

dagelijks bestuur. 

Relevante documenten 

- Verslag 2020/068 van de technische dienst van 19 mei 2020. 
- Offertes 
- Tabel met prijsvergelijking 

Feiten/context/motivering 

- Verschillende aannemers werden geraadpleegd. 
- De meest voordelige aanbieding werd ingediend door ANG, Industriezone ROK31 – 

Meersbloem – Leupegem 26 – 9700 Oudenaarde voor de som van 11.110 euro exclusief btw 
en 13.443,10 euro inclusief btw.  

- Voor deze opdracht dient het krediet te worden voorzien bij de eerstvolgende wijziging van het 
meerjarenplan. 

Voordracht 
Na beraadslaging 

Besluit: 
Artikel 1:  
De hierboven vermelde levering wordt gegund aan : ANG, Industriezone ROK31, Meersbloem-
Leupegem, 26  voor de totale prijs van 11.110 euro, btw exclusief en 13.443,10 euro, btw inclusief 
tegen de voorwaarden van hun bieding. 
Artikel 2: 
Het noodzakelijke krediet dient te worden voorzien bij de eerstvolgende wijziging van het 
meerjarenplan. 
Artikel 3:  
Afschriften dezer zullen overgemaakt worden aan de dienst financiën. 
 

Varia 
4. Deelname aan groepsaankoop zonnepanelen via Energiehuis BEA. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 
- Beslissing gemeenteraad 2 juli 2018: goedkeuring Klimaatplan Ronse: actieplan met 64 

maatregelen en 325 acties waaronder het produceren van stroom aan de hand van 
zonnepanelen (hernieuwbare energie – elektriciteitsproductie). 

Relevante documenten 
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- Voorstel deelname aan groepsaankoop zonnepanelen via Energiehuis BEA 

Feiten/context/motivering 
SOLVA stuurde een email op 8 mei met een voorstel tot deelname aan de groepsaankoop 
zonnepanelen via Energiehuis BEA (meer info in document in bijlage). Van de gemeente wordt 
volgende verwacht: 

- aanleveren van lijst van lokale installateurs 
- aanleveren van gegomde enveloppen met logo gemeente (volgens het aantal brievenbussen in 

de gemeente) 
- ondertekenen en terugbezorgen ontwerpbrief 
- communiceren via offline en online gemeentelijke kanalen (communicatiemateriaal wordt 

aangeleverd) 
Aangezien de actie kadert in de uitvoering van het klimaatplan en er behalve het aanleveren van 
enveloppen geen kosten verbonden zijn aan deelname aan deze groepsaankoop, wordt voorgesteld 
om deel te nemen aan deze groepskoop. De lijst met lokale installateurs zal opgemaakt worden in 
overleg met de technische dienst. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Gaat akkoord met deelname aan de groepsaankoop zonnepanelen via Energiehuis BEA. 
 

5. Aanvraag Chiro voor ontvangst op het stadhuis nav 75-jarig bestaan.  Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 
Mailbericht van Jordan Delmeire, namens de jeugdbeweging Chiro 

Feiten/context/motivering 
De vraag om ontvangen te worden op het stadhuis op 17 oktober 2020 naar aanleiding van hun 75-
jarig bestaan 
Er zijn geen huwelijken gepland op deze datum 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan om betrokkenen te huldigen op 17 oktober 2020 om 14 uur in de trouwzaal. 
 
 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
6. Realisatie en bedeling van het stadsmagazine INzicht 2020-2023. Intrekking gunning. 

Stopzetting gunningsprocedure en heraanbesteding. 
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 41, §1, 1° (het geraamde 
bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 221.000,00 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. 
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Relevante documenten 
Schrijven van D&V Advocaten van 15 mei 2020, houdende bezwaar met betrekking tot 
tussengekomen gunningsbeslissing dd. 6 mei 2020 met verzoek tot onmiddellijke intrekking. 
Feiten/context/motivering 
Het collegebesluit van 2 december 2019 houdende goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming 
en de plaatsingsprocedure van de opdracht “Realisatie en bedeling stadsmagazine INzicht 2020-
2023” met name de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 
De aankondiging van opdracht 2019-540422 werd gepubliceerd op 17 december 2019 op nationaal 
niveau. 
Het collegebesluit van 20 april 2020 houdende de gunning van de opdracht “Realisatie en bedeling 
van het stadsmagazine INzicht 2020-2023”, aan de firma De Riemaecker Printing bvba uit Maarkedal. 
Het collegebesluit van 6 mei 2020 waarbij het gunningsbesluit “Realisatie en bedeling van het 
stadsmagazine INzicht 2020-2023” van 20 april 2020 en de sluitingsbrief aan De Riemaecker Printing 
bvba uit Maarkedal (Nukerke) werd ingetrokken en de opdracht werd gegund aan de firma Vanden 
Broele Productions bvba uit Sint Andries. 
De brief van 8 mei 2020 aan De Riemaecker Printing bvba uit Maarkedal (Nukerke) houdende de  
intrekking en de herziening van het gunningbesluit van 20 april 2020, de intrekking van de sluiting van  
de opdracht en informatie over de nieuwe gunning van de opdracht van 6 mei 2020. 
De Email en brief van D&V Advocaten van 15 mei 2020, houdende bezwaar met betrekking tot 
tussengekomen gunningsbeslissing dd. 6 mei 2020. 
In de brief van D&V Advocaten worden, samengevat, volgende wettigheidskritieken geformuleerd : 
1. Het gunningsbesluit van 20 april 2020 kan niet geschorst of onverbindend worden verklaard door de 
verhaalinstantie, welke die ook zij. Er werd ook al door de stad opdracht gegeven om uitvoering te 
geven aan de afgesloten overeenkomst.  Gezien de overeenkomst rechtsgeldig gesloten is met als 
voorwerp de opdracht, kan de stad geen nieuwe gunningsbeslissing nemen met een identiek 
voorwerp, minstens niet zolang de tot stand gekomen overeenkomst niet is verbroken. 
Indien de stad éénzijdig de overeenkomst verbreekt maakt De Riemaecker Printing bvba aanspraak 
op een schadevergoeding die wordt begroot op 10% van de inschrijvingsprijs. 
2. Wettigheidskritiek met betrekking tot de beslissing van 6 mei 2020 tot gunning van de opdracht aan 
Vanden Broele Productions :  
a) Met betrekking tot de beoordeling van het gunningscriterium “Prijs” werd geen rekening gehouden 
met de door De Riemaecker Printing toegevoegde aanvulling “Go Folder” als alternatief voor de 
bedeling huis aan huis. 
b) Met betrekking tot de beoordeling van het gunningscriterium “milieuvriendelijkheid”, meer bepaald 
het toegekende belang van de ISO-certificaten, schendt het besluit van 6 mei 2020 het 
transparantiebeginsel gezien er aan deze elementen op zich een waarde wordt toegekend zonder dat 
hiervan in het bestek melding werd gemaakt. ISO-certificaten vormen geen gunningscriterium, maar 
wel selectiecriterium dat de beroepsbekwaamheid van de inschrijver aantoont. Indien een 
aanbestedende overheid oordeelt dat dit toch verband houdt met het voorwerp van de opdracht en als 
gunningscriterium zou kunnen worden aangewend, vereist het transparantiebeginsel dat dit 
uitdrukkelijk in het bestek wordt vermeld, zodat alle inschrijvers op een correcte manier worden 
ingelicht. Indien de stad, ondanks de afwezigheid van enige vermelding in het bestek, ISO-certificaten 
als beoordelingselement bij de toetsing van het gunningscriterium “milieu”, wenst aan te wenden, 
diende dit conform het transparantie- en zorgvuldigheidsbeginsel te gebeuren en moest aan alle 
inschrijvers gevraagd worden deze certificaten alsnog bij te brengen, en vervolgens de 
gunningsbeslissing te nemen.  
De motivering van de stad om de alternatieve prijs voor bedeling via “Go Folder” als toegevoegde 
aanvulling niet te beoordelen is dat deze “alternatieve prijs” als een variante wordt aanzien. Gezien er 
geen varianten werden voorzien in het bestek, werd hiermee verder geen rekening gehouden. Enkel 
de prijzen vermeld in de basisofferte en de inventaris werden meegenomen ter beoordeeld.  
Na verder nazicht werd vastgesteld dat de beoordelingselementen met betrekking tot het 
gunningscriterium “milieuvriendelijkheid”, zijnde het al dan niet beschikken over ISO-certificaten, niet 
in het bestek aanwezig waren. Hierdoor heeft de inschrijver zijn offerte niet maximaal kunnen 
afstemmen op de gunningscriteria. Tevens is het correct dat ISO-certificaten geen gunningscriterium 
vormen, maar de beroepsbekwaamheid bij de selectiecriteria dienen aan te tonen. 
Omwille van deze onzorgvuldigheid in het bestek is de stad genoodzaakt de gunningsbeslissing van 6 
mei 2020 in te trekken en vervolgens de procedure stop te zetten en te heraanbesteden.      
Aan het college wordt gevraagd om: 
- het gunningsbesluit van 6 mei 2020 in te trekken, de procedure stop te zetten wegens een  
onzorgvuldigheid in het bestek, en te beslissen om te heraanbesteden. 
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- D&V Advocaten van deze beslissing op de hoogte te brengen. 
- De firma Vanden Broele Productions bvba, zijnde de kandidaat aan wie de opdracht gegund werd, 
en de andere betrokken inschrijvers van de beslissing op de hoogte te brengen. 

Besluit: 
Artikel 1: 
Het gunningsbesluit van 6 mei 2020 houdende goedkeuring van de gunning “Realisatie en bedeling 
van het stadsmagazine INzicht 20-23” wordt ingetrokken.  
Artikel 2: 
De procedure voor deze opdracht wordt stopgezet en er wordt beslist om de opdracht te 
heraanbesteden. 
Artikel 3 
D&V Advocaten zal via email en per aangetekend schrijven op de hoogte worden gebracht van deze 
beslissing.  
Artikel 4:  
De firma Vanden Broele Productions bvba, Lieven Bauwensstraat 33 te 8200 Sint Andries, zijnde de 
inschrijver aan wie de opdracht gegund werd, en alle andere betrokken inschrijvers zullen van deze 
beslissing via email en per aangetekend schrijven op de hoogte worden gebracht. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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