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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 18 JANUARI 2021 

 
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 

Bestuur en beleid 
1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Martinus van 23/12/2020. Kennisname. 
2. Realisatie stadsmagazine INzicht 2021-2024. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van 
gunnen. 

Financieel beheer 
3. Aanvraag toelage Stedelijke Harmonie.  Goedkeuring. 
4. Aanvraag toelage Fiertel 2021.  Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
5. Project O211055 - proces vebaal van definitieve oplevering vernieuwen bestaande riolering + 
aanleg RWA Canfijnstraat en aanleg nieuwe riolering 2DWA in stadsvernieuwingsproject "De 
Kloef" 

Mobiliteit 
6. Aanvullend reglement Fréderic Bruneellaan 38/40 - voorbehouden parkeerplaatsen voor 
opladen elektrische voertuigen - beslissing 

Economie 
7. Vrijstelling van de gemeentelijke heffing op taxi's en VVB 2020- Goedkeuring 

Vrije tijd 
8. Verwijdering en herplaatsing glasraam bibliotheek. Beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Martinus van 23/12/2020. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56 
- Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten 

Relevante documenten 
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- Schrijven van de kerkfabriek van Sint-Martinus houdende verslag van de vergadering van de 
kerkraad van 23/12/2020 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen.  
 

2. Realisatie stadsmagazine INzicht 2021-2024. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van 
gunnen. 

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 € 139.000,00 niet) en artikel 57. 
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 
Bestek nr 2021/379 “Realisatie stadsmagazine INzicht 2021-2024” 
Feiten/context/motivering 
Naar aanleiding van het collegebesluit dd. 25 mei 2020, waarin de procedure voor de opdracht 
“Realisatie en bedeling stadsmagazine INzicht 2020-2023” werd stopgezet, wordt er een nieuwe 
procedure “Realisatie stadsmagazine INzicht 2021-2024” opgestart met aangepast bestek nr 
2021/379.  
In dit bestek wordt het gedeelte “bedeling” weggelaten. Voor de bedeling  zal een aparte procedure 
worden opgestart.  
Tevens worden de vermelde milieuvoorwaarden als minimumverreisten opgegeven en worden 
bijgevolg niet als gunningscriterium beoordeeld. 
Deze opdracht loopt over een vaste periode van 2 jaar (basisopdracht) en is 2x stilzwijgend 
verlengbaar met één jaar : 
* Basisopdracht (Realisatie stadsmagazine INzicht 2021-2024), raming: € 44.716,98 excl. btw of 
€ 47.400,00 incl. 6% btw; 
* Verlenging 1 (Realisatie stadsmagazine INzicht 2021-2024), raming: € 22.358,49 excl. btw of 
€ 23.700,00 incl. 6% btw; 
* Verlenging 2 (Realisatie stadsmagazine INzicht 2021-2024), raming: € 22.358,49 excl. btw of 
€ 23.700,00 incl. 6% btw; 
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 89.433,96 excl. btw of € 94.800,00 incl. 6% 
btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Er wordt geopteerd om de kanditaten te contacteren die ook bij de vorige procedure een offerte 
ingediend hebben, zijnde : 
- Artoos nv, Oudestraat 19 te 1910 Kampenhout; 
- Arijs Drukkerij, Molenstraat 89 te 9690 Kluisbergen; 
- Botteldoorn Drukkerij, Nederholbeekstraat 151 te 9680 Maarkedal; 
- DB Group.be, Paapsemlaan 11 te 1070 Anderlecht; 
- De Riemaecker Printing bvba, Nukerkeplein 9 te 9681 Maarkedal (Nukerke); 
- DPG Media Services nv, Mediaplein 1 te 2018 Antwerpen; 
- Drukkerij Albert Beeckmans-Coulon & Cie, Halsesteenweg 40 te 9402 Ninove; 
- Grafoman, Sint-Martensstraat 10 te 9600 Ronse; 
- Symons Hugo, Arkstraat 21 te 3670 Oudsbergen; 



 

 3/8 

- Vanden Broele Productions bvba, Lieven Bauwensstraat 33 te 8200 Sint-Andries; 
- Wolf Graphics, Aalststraat 220 te 9700 Oudenaarde. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode 
AR6140510 - BI01190 en in het exploitatiebudget van de volgende jaren 2022, 2023 en 2024. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Het bestek met nr. 2021/379 en de raming voor de opdracht “Realisatie stadsmagazine INzicht 2021-
2024”, worden goedgekeurd.  
Artikel 2: 
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.  
Artikel 3: 
De totale raming bedraagt € 89.433,96 excl. btw of € 94.800,00 incl. 6% btw. 
Artikel 4: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 5: 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking: 
- Artoos nv, Oudestraat 19 te 1910 Kampenhout; 
- Arijs Drukkerij, Molenstraat 89 te 9690 Kluisbergen; 
- Botteldoorn Drukkerij, Nederholbeekstraat 151 te 9680 Maarkedal; 
- DB Group.be, Paapsemlaan 11 te 1070 Anderlecht; 
- De Riemaecker Printing bvba, Nukerkeplein 9 te 9681 Maarkedal (Nukerke); 
- DPG Media Services nv, Mediaplein 1 te 2018 Antwerpen; 
- Drukkerij Albert Beeckmans-Coulon & Cie, Halsesteenweg 40 te 9402 Ninove; 
- Grafoman, Sint-Martensstraat 10 te 9600 Ronse; 
- Symons Hugo, Arkstraat 21 te 3670 Oudsbergen; 
- Vanden Broele Productions bvba, Lieven Bauwensstraat 33 te 8200 Sint-Andries; 
- Wolf Graphics, Aalststraat 220 te 9700 Oudenaarde. 
Artikel 6: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode 
AR6140510 - BI01190 en in het exploitatiebudget van de volgende jaren 2022, 2023 en 2024. 
 

Financieel beheer 

3. Aanvraag toelage Stedelijke Harmonie.  Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 

De aanvraag voor de jaarlijkse toelage d.d. 30 november 2020 van Peter Dhooge, voorzitter en Jean-
Claude Van Wijnen, penningmeester Stedelijke Harmonie Ronse 
Het kasverslag 01/11/2019 – 31/12/2020 

Feiten/context/motivering 

De Stedelijke Harmonie 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.  Het financieel verslag werd niet bij 
de aanvraag bijgevoegd.  Op het college van burgemeester en schepenen van 14 december 2020 
werd beslist het financieel verslag op te vragen vooraleer over te gaan tot uitbetaling.  Het financieel 
verslag werd overgemaakt.   

Besluit: 
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Artikel 1:  
De jaarlijkse toelage van € 10.800,00 uit te betalen op rekeningnummer BE81 0682 2041 2824 van de 
Stedelijke Harmonie Ronse. 
 

4. Aanvraag toelage Fiertel 2021.  Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 

Relevante documenten 

- Mail d.d. 10/01/2021 van Carlier Peter, penningmeester Stedelijk Fiertelcomité Ronse  
- Financieel overzicht van de Fiertel 2020 

Feiten/context/motivering 

Het Stedelijk Fiertelcomité Ronse vraagt jaarlijks een toelage aan voor de organisatie van de 
Fiertelommegang. 

Adviezen/visum 

In het budget 2021 is een toelage voorzien van € 30.000,00 op AR 6490000 BI 07192. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De toelage 2021 ten bedrage van € 30.000,00 uit te betalen op rekeningnummer BE53 4436 6320 
3153 van het Stedelijk Fiertelcomité Ronse. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

5. Project O211055 - proces vebaal van definitieve oplevering vernieuwen bestaande riolering 
+ aanleg RWA Canfijnstraat en aanleg nieuwe riolering 2DWA in stadsvernieuwingsproject 
"De Kloef" 

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 2021/001 van de technische dienst. 
-  Proces-verbaal van definitieve oplevering dd 11/01/2021. 

Feiten/context/motivering 

- Op 11 januari 2021 werd door de heer Danny De Brakeleer, stadsingenieur, bijgestaan door de 
heer Elie Van Butsele, technisch hoofdmedewerker, overgegaan tot definitieve oplevering van 
de uitgevoerde werken “Project O21105 – vernieuwen bestaande riolering + aanleg RWA 
Canfijnstraat en aanleg nieuwe riolering 2DWA in stadsvernieuwingsproject De Kloef”. 

- Tijdens de waarborgperiode is vastgesteld dat de werken in goede staat zijn gebleven, 
overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek. 

     Na beraadslaging. 

Besluit: 

Enig artikel :  
Akkoord te gaan met de definitieve oplevering van de werken “Project O21105 – vernieuwen 
bestaande riolering + aanleg RWA Canfijnstraat en aanleg nieuwe riolering 2DWA in 
stadsvernieuwingsproject De Kloef” door Wannijn NV uit Kluisbergen. 
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Mobiliteit 

6. Aanvullend reglement Fréderic Bruneellaan 38/40 - voorbehouden parkeerplaatsen voor 
opladen elektrische voertuigen - beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968 
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en ministerieel besluit van 29 januari 2014 waarbij de 
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald 
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens 
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen 
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 18 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie 
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van 
aanvullende verkeersreglementen 
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie 
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van 
aanvullende verkeersreglementen 
Het Koninklijk Besluit van 29 januari 2014 waarbij een nieuw onderbord werd ingevoerd voor het 
aanduiden van voorbehouden parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen 
De nota MOB&DZH 2016/053 en de beslissing door het college van burgemeester en schepenen van 
27 juni 2016 akkoord te gaan om via Fluvius, gratis, 16 laadpalen voor elektrische voertuigen te laten 
voorzien overeenkomstig het spreidingsplan voor de jaren 2016 – 2020. 
Feiten/context/motivering 
Er is nood is aan oplaadpunten voor elektrische voertuigen in het centrum van de stad door de 
toename van elektrische voertuigen. 
In de verkeerscommissie van 6 februari 2020 werd gunstig geadviseerd om per laadpaal 2 
parkeerplaatsen voor te behouden voor het opladen van elektrische voertuigen in de Fréderic 
Bruneellaan 38/40 ter hoogte van de hoogspanningscabine. 
De Fréderic Bruneellaan behoort tot de stadswegenis. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Er worden 2 parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen in de 
Fréderic Bruneellaan 38/40 ter hoogte van de hoogspanningscabine. 
Artikel 2: 
De voorbehouden parkeerplaatsen worden aangeduid met het verkeersbord E9a met onderbord type 
VII (blauw bord met witte stekker). 
 

Economie 

7. Vrijstelling van de gemeentelijke heffing op taxi's en VVB 2020- Goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 
Het decreet over tijdelijke noodmaatregelen voor het individueel bezoldigd personenvervoer naar 
aanleiding van de coronacrisis. 

Relevante documenten 
Overzicht taxi en VVB vergunningen stad Ronse en de heffing voor 2020 
Feiten/context/motivering 
Inleiding 
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De impact van het coronavirus op de taxisector is zwaar. De taxisector werd steeds als essentieel 
beschouwd, dus werden de activiteiten niet stilgelegd. Toch daalde de omzet van de taxibedrijven 
enorm omdat o.a. de toeristische en vrijetijdssectoren en het luchthavenverkeer stilvielen. 
Taxibedrijven en zelfstandigen die konden aantonen dat ze een omzetverlies hebben van meer dan 
60%, konden uiteindelijk wel beroep doen op de Corona hinderpremie. 
Tot op heden heeft deze sector zich nog niet hersteld. Meerdere vergunninghouders in Ronse namen 
contact op met de dienst lokale economie om de moeilijke situatie aan te kaarten. Ze vragen een 
vrijstelling van de gemeentelijke heffing op taxi’s en VVB voor het aanslagjaar 2020. 
Nooddecreet 
Op datum van 17 juli 2020 stemde het Vlaams parlement het nooddecreet goed voor taxi’s en VVB’s. 
Dit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 juli 2020. 

17 JULI 2020. - Decreet over tijdelijke noodmaatregelen voor het individueel bezoldigd 
personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis (1) 
Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. 
Art. 2. De gemeenten kunnen in het kader van de maatregelen die ze uitwerken om de impact van 
COVID-19 op de sector van het individueel bezoldigd personenvervoer te beperken en rekening 
houdend met de tijdelijke inactiviteit of de verminderde activiteit van de onderneming, beslissen 
om: 
1° in afwijking van artikel 8, § 3, van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel 
bezoldigd personenvervoer, een volledige of gedeeltelijke vrijstelling of teruggave toe te staan van 
de retributie die de vergunninghouder moet betalen voor het werkjaar waarin de civiele 
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid is uitgeroepen; 
2° in afwijking van artikel 49, § 4, van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van 
het personenvervoer over de weg, zoals dat van kracht was tot 1 januari 2020, een volledige of 
gedeeltelijke vrijstelling of teruggave toe te staan van de belasting die de vergunninghouder moet 
betalen met toepassing van artikel 43 van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het 
individueel bezoldigd personenvervoer, voor het aanslagjaar waarin de civiele noodsituatie met 
betrekking tot de volksgezondheid is uitgeroepen. 
De gemeente bepaalt op welke manier de vergunninghouder het recht op een vrijstelling of 
teruggave van de retributie of belasting kan doen gelden. 
Art. 3. Er is geen interest verschuldigd op de belastingen die met toepassing van dit decreet 
worden terugbetaald. 
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.  
Overzicht gemeentelijke heffing op taxi’s en VVB’s Ronse 

Voor het jaar 2020 werden 13 aanslagbiljetten opgestuurd voor de 13 vergunningen die in omloop zijn. 
Van deze 13 vergunningen werden in 2020 2 vergunningen stopgezet ( Dhr. Soetens Dirk en Dhr. 
Ashley Dreelinck) maar aangezien de belasting ondeelbaar is, dienen zij normaal toch de bijdrage 
voor een volledig jaar te betalen. 
De belasting op VVB’s en taxi’s voor 2020 bedraagt 352,47€ per vergunning. Totaal te innen bedrag is 
dus 4.582,11€. 
Adviezen/visum 
Ik wens de vraag van de houders van de vergunningen van taxi’s en vvb’s gunstig te adviseren en het 
college voor te stellen om de houders voor het aanslagjaar 2020 vrij te stellen van de gemeentelijke 
heffing op taxi’s en VVB’s. De bijdrage voor de bestuurderspassen ( 20€/bestuurder- nieuw sinds 
2020) blijft te betalen door de vergunninghouders want hiervoor is geen vrijstelling voorzien in het 
nooddecreet. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan om op basis van het Decreet over tijdelijke noodmaatregelen voor het individueel 
bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis van 17 juli 2020, de belasting op taxi’s 
en VVB’s voor de vergunninghouders in Ronse voor het aanslagjaar 2020 vrij te stellen. 
 

Vrije tijd 

8. Verwijdering en herplaatsing glasraam bibliotheek. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
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Het decreet van 22 december 2020 over het lokaal bestuur. 
Relevante documenten 

- Offertes in bijlage. 
Feiten/context/motivering 
De bibliotheek schakelt in de eerste helft van 2021 over op zelfuitleen via RFID-technologie (dossier 
gegund aan de firma HSbib). Daarnaast heeft het bestuur een overheidsopdracht goedgekeurd voor 
de aankoop van maatwerkmeubilair (infobalie en RFID-meubel) en los meubilair voor de bib, met als 
doel de inkomzone, de cyberruimte en de leeszaal van de bibliotheek her in te richten en zelfuitleen 
mogelijk te maken. 
In de huidige situatie moeten de bezoekers van de bib doorheen de gangen naast de back-office om 
de cyberruimte te kunnen bereiken. Op momenten dat er geen activiteiten plaatsvinden, kunnen zij 
ook via de polyvalente zaal naar de cyberruimte. 
In het ontwerp voor herinrichting is voorzien dat de infobalie recht tegenover de centrale ingang van 
de deur wordt geplaatst. Hierbij zal de doorgang van het publiek via de gang verdoofd worden, en zal 
een nieuwe, meer logische route voor het publiek doorheen de bib naar de cyberruimte worden 
gecreëerd, meer bepaald rechtstreeks vanuit de jeugdafdeling naar de cyberruimte. In het kader van 
een logische routing voor het publiek en medewerkers is dit een zeer functionele ingreep. 
De cyberruimte zal hierbij dienen als volledige stille ruimte, om de functies van de verschillende 
ruimtes in de bib duidelijk te stellen voor de bezoekers en om de overlast te beperken. 
Om deze logische doorgang vanuit de jeugdafdeling naar de cyberruimte te realiseren, dient het 
glasraam dat momenteel in deze muur geplaatst is, echter verwijderd te worden.  
Hieronder duiden wij (via advies van Dhr. Eric Devos) de erfgoedwaarde van het werk, en de 
mogelijkheden tot herbestemming. 
Bij voorkeur kunnen de werken zo snel mogelijk uitgevoerd worden, zodat ook de algemene timing 
voor de herinrichting van de bib niet in het gedrang komt. 
Advies van Dhr. Eric Devos over de erfgoedwaarde van het stuk: 
- Het betreft een ontwerp van Armand Blondeel (Gent 1928 – 2002), actief als glazenier en tekenaar. 
Opleiding aan Sint-Lucas en de Academie te Gent. Hij was van 1945 tot 1952 werkzaam in het atelier 
van Coppejans, en ging steeds meer in abstracte vormgeving werken, maar bleef ondertussen ook 
gebrandschilderde figuratieve ramen ontwerpen.  Hij ontving in 1996 de Henry Van de Velde-Prijs 
voor zijn loopbaan. Naast de bibliotheek is ook werk van hem aanwezig in de kerk te Itegem, de abdij 
van Affligem de Textielcentrale te Gent, het OCMW van Sint-Amandsberg en Oostakker, en in het 
buitenland. Hij was leraar en nadien directeur aan de Academie te Deinze. Het glasraam in de 
bibliotheek van Ronse wordt vermeld in het Repertorium der Belgische Beeldende Kunstenaars van 
Piron. 
- De bibliotheek werd ontworpen door architecten Craet en Lequesne, en geopend in 1965. Het 
glasraam werd speciaal ontworpen om er in geïntegreerd te worden. Het past dus perfect bij de stijl 
van het gebouw, en blijft in dat opzicht best permanent ter plaatse. 
- Bij het bepalen van een nieuwe locatie is het echter niet aangewezen om in te grijpen in de 
gevelstructuur. De aanzienlijke afmetingen van het stuk zouden dan invloed hebben op de 
functionaliteit van de bibliotheek (intern), maar ook op de globale esthetiek (extern), indien een nieuwe 
locatie niet doordacht kan gebeuren. 
- Het kunstwerk was van bij het begin bedoeld om door het publiek gezien te worden, een functie die 
niet verloren mag gaan. Het wordt dus best centraal opgesteld, op een plek waar de bezoekers 
moeten bij passeren.  
- Oorspronkelijk werd het glasraam in de oostelijk gerichte buitenmuur geplaatst. Het bevindt zich 
nog steeds op die locatie, die na de aanbouw echter een binnenmuur werd. Daardoor maakt het een 
duistere indruk en wordt het niet naar waarde geschat. Rechtstreeks of onrechtstreeks zonlicht is 
noodzakelijk om het ten volle te kunnen appreciëren. Een zuidelijk gesitueerde nieuwe locatie (kant 
leeszaal) is bijgevolg een haalbare optie, zelfs als deel van het interieur. 
- De voorgestelde verplaatsing is dus niet enkel een conserverende daad, maar zou tevens een 
esthetische meerwaarde voor de bibliotheek betekenen. 
Opties: 
Er zijn 2 opties in dit kader. Voor wat beide opties betreft, is er op dit moment geen budget voorzien in 
het meerjarenplan of het budget voor 2021. 
Optie 1: verwijderen van het glasraam in de bib + herbestemming in de bib (meer bepaald in de 
leeszaal) 
In deze optie wordt het glasraam verwijderd, gerestaureerd en krijgt het een nieuwe plaats in de bib, 
meer bepaald in de leeszaal waarbij het verwerkt wordt in de huidige wanden van de leeszaal. 
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Hierbij is het noodzakelijk dat het brandglas tussen een dubbele glazen wand wordt geplaatst ter 
bescherming van het stuk en voor de veiligheid van de bezoekers. 
Gezien het een zeer kwetsbaar en groot stuk betreft, gebeurt dit alles door een gespecialiseerde 
firma. De prijs hiervoor bedraagt 6500 euro exclusief BTW.  
De 3 offertes die in dit kader werden opgevraagd, vindt u in bijlage van dit dossier.  
Daar het stuk in de huidige wanden van de leeszaal verwerkt zou worden, is er tevens een vervanging 
nodig van een deel van de glaspartij van de leeszaal en moet er een kader worden geplaatst 
waartegen het glasraam bevestigd zal worden. De prijs hiervoor zal bij benadering 5000 euro exclusief 
BTW bedragen. De offertes die in dit kader werd opgevraagd, vindt u in bijlage van dit dossier. 
In totaal bedraagt de kostprijs voor deze optie 11 500 euro exclusief BTW. 
Deze optie heeft als voordeel dat het glasraam een nieuwe plaats krijgt in het oorspronkelijke gebouw, 
maar ook dat een deel van het glas van de leeszaal dat momenteel sterk gebombeerd staat, 
vervangen wordt door een nieuwe glaspartij, daar het brandglasraam op deze plaats mee ingewerkt 
wordt.  
Optie 2: verwijderen van het glasraam in de bib + stockage met het oog op latere restauratie en 
herbestemming op een andere locatie 
Bij optie 2 dienen enkel de kost voor het verwijderen en het veilig stockeren (vb. in een houten 
omkisting) van het glasraam in rekening worden gebracht. 
Op het moment dat een geschikte locatie is gevonden voor het glasraam, kan het glasraam 
vervolgens gerestaureerd en herplaatst worden. 
De kostprijs van deze optie zal bij benadering 2000 euro exclusief BTW bedragen. Deze kostprijs is 
indicatief (gezien de offertes van de gespecialiseerde firma’s totaalprijzen omvatten, inclusief 
restauratie en herplaatsing in de leeszaal) doch wel sterk richtinggevend. 

Adviezen/visum 

- Advies van Dhr. Eric Devos, opgenomen in de begeleidende nota bij dit dossier. 
- Advies van Dhr. Jurgen Soetens, financieel directeur. 

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Gaat akkoord met optie 1 in de begeleidende nota. Het budget van 11 500 euro exclusief BTW voor 
de verwijdering, restauratie en herplaatsing van het glasraam in de bibliotheek en voor de vernieuwing 
van de aansluitende glaspartij, wordt hiertoe bij een eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan 
voorzien en opgenomen.  
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