VERSLAG
Gemeenteraad, zitting van maandag 28 januari 2019
Aanwezig:

Stijn Decraene voorzitter
gemeenteraad;
Lut Deseyn
burgemeester;
Tom Beunens,
Jules Lampole,
Erik Vandereecken,
Caroline Valck,
Annicq Verschuere, Trees Vandeputte, Koen Van Steenbrugge, Koen Byls,
Sandra Platteau, Bram Van Den Bunder, Liesje Cartreul, Paul Decoster,
Stefanie Christiaens,
Michael Delbeke,
Kenneth Hennion,
Simon Vandendriessche, Emmi Hanssens, Pascal Pauwels, Conny Rogie
gemeenteraadsleden;
David Claus
algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:
Onder voorzitterschap van Stijn Decraene wordt de zitting geopend om 19.30 uur.

Openbare zitting
Bestuur
1.

Goedkeuring verslag - Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

De raad,
BESLIST eenparig
de notulen en het zittingsverslag van de zitting van 2 januari 2019 goed te keuren.
2.

Gemeente - Delegatie bevoegdheid tot ondertekening voorzitter gemeenteraad kennisname

De raad,
Gelet op artikel 281 van het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat voor de documenten ter uitvoering van gemeenteraadsbeslissingen de voorzitter
van de gemeenteraad zijn bevoegdheid tot ondertekening heeft gedelegeerd aan de burgemeester;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
NEEMT KENNIS eenparig
Art.1 – van de delegatie van bevoegdheid tot ondertekening van de documenten ter uitvoering
van gemeenteraadsbeslissingen van de voorzitter van de gemeenteraad aan de burgemeester.
3.

Intergemeentelijke samenwerkingen - Agenda algemene vergadering op 25 maart
2019 en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger
algemene vergadering en regionaal bestuurscomité Oost Gaselwest - goedkeuring

De raad in openbare zitting vergaderend,
Gelet op de aangetekende brief d.d. 21 december 2018 van Gaselwest, waarbij de agenda werd
toegestuurd van de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2019 te 8520 Kuurne,
Brugsesteenweg 455, Domein Maelstede;
Gelet op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering met als enig agendapunt
‘Statutaire ontslagnemingen en benoemingen’;
Overwegende dat de gemeente in de algemene vergadering van Gaselwest vertegenwoordigd is door
1 afgevaardigde;
Gelet op de kandidaatstelling voor de algemene vergadering van:

de heer Jules Lampole, schepen, als effectief vertegenwoordiger

mevrouw Caroline Valck, schepen, als plaatsvervanger;
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Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde personen respectievelijk als effectief
afgevaardigde en als plaatsvervanger aan te duiden in de algemene vergadering van Gaselwest;
Gelet op de kandidaatstelling voor het Regionaal Bestuurscomité Oost van:

mevrouw Lut Deseyn, burgemeester, als kandidaat-lid;
Gelet op de algemene consensus in de raad om voormelde persoon als kandidaat-lid voor te dragen
in het Regionale Bestuurscomité Oost van Gaselwest;
Overwegende dat op de algemene vergadering van 25 maart 2019 van Gaselwest de voordrachten
van de gemeenteraden voor de benoemingen van de leden van de Raad van Bestuur en de Regionale
Bestuurscomités worden voorgelegd;
Overwegende dat de bestuurders en leden van de Regionale Bestuurscomités van Gaselwest geen
vertegenwoordiger kunnen zijn voor de algemene vergadering;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST eenparig
Art.1 - De agenda met enig agendapunt ‘Statutaire ontslagnemingen en benoemingen’ van de
buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2019 van Gaselwest goed te keuren.
Art.2 - Volgende afgevaardigden aan te duiden voor de algemene vergadering:

de heer Jules Lampole, schepen, jules.lampole@avelgem.be, als effectief
vertegenwoordiger

mevrouw Caroline Valck, schepen, caroline.valck@avelgem.be, als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
Art.3 – Volgende afgevaardigde voor te dragen als kandidaat-lid van het Regionaal Bestuurscomité
Oost van Gaselwest voor een duur van 6 jaar, vanaf de algemene vergadering van 25 maart 2019
tot aan de eerste algemene vergadering in jaar 2025:

mevrouw Lut Deseyn, burgemeester, lut.deseyn@avelgem.be, als kandidaat-lid.
Art.4 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad zoals beslist in zitting van heden.
Art.5 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
Interne zaken
4.

Organisatie - Privacyverklaring raadsleden - goedkeuring

De raad,
Gelet op de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG;
Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
Overwegende dat de privacyverklaring voor gemeenteraadsleden werd opgesteld om op een
heldere en transparante manier informatie te geven over hoe de gemeente omgaat met de
persoonsgegevens van de raadsleden;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – de privacyverklaring voor raadsleden van de gemeente Avelgem goed te keuren.
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5.

Financiën - Budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2018 van het OCMW - aktename

De raad in openbare zitting vergaderend,
Gelet op de budgetwijziging nr. 1 van het dienstjaar 2018 van het OCMW voor het exploitatie- en
investeringsbudget, vastgesteld door de OCMW-raad in zitting van 19 december 2018;
Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2018;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur, en de nog niet opgeheven
bepalingen van het Gemeentedecreet, de Nieuwe Gemeentewet en de Organieke Wet op de OCMW’s;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na er over beraadslaagd te hebben in openbare zitting;
NEEMT AKTE:
Art.1 - van de voorgelegde budgetwijziging nr. 1 van het dienstjaar 2018 van het OCMW voor het
exploitatie- en investeringsbudget, vastgesteld door de OCMW-raad in zitting van 19 december 2018.
Art.2 - dat een afschrift van deze beslissing aan het OCMW en aan de toezichthoudende overheid
wordt toegestuurd.
6.

Financiën - Budget dienstjaar 2019 van het OCMW - aktename

De gemeenteraad,
Gelet op het budget van het OCMW, dienstjaar 2019, vastgesteld door de OCMW-raad in zitting van
19 december 2018;
Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen op 3 december 2018;
Gelet op het advies van het managementteam van het OCMW;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van het Gemeentedecreet, de Nieuwe Gemeentewet en de Organieke Wet op de
OCMW’s;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na er over beraadslaagd te hebben in openbare zitting;
NEEMT AKTE:
Art.1 - van het budget 2019 van het OCMW, zoals vastgesteld door de OCMW-raad in zitting van 19
december 2018.
Art.2 - dat een afschrift van dit besluit aan het OCMW en aan de toezichthoudende overheid wordt
toegestuurd.
Publieke ruimte
7.

Mobiliteit - Politieverordening Ronde van Vlaanderen 2019 - goedkeuring

De gemeenteraad,
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer;
Gelet op het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies
voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening;
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en
bijhorende Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet;
Gelet op de omzendbrief 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving
aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2;
Gelet op artikel 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;
Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel
119bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse
bepalingen;
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Gelet op de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de
Nieuwe Gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie;
Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen
zijn opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de gemeente;
Overwegende dat artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke
administratieve sancties aan de gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of
administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen;
Gelet op het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en
interventieplannen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines;
Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse
Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving;
Overwegende dat op zondag 7 april 2019 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor dames
elite” en “Ronde van Vlaanderen voor heren elite" het grondgebied van onze gemeente doorkruist;
Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoeloop met
zich meebrengt en vooral bij de start, aankomst en langs hellingen en kasseistroken;
Overwegende dat er tal van commerciële activiteiten langsheen de reisweg van de wielerwedstrijd
worden georganiseerd;
Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op zich
al veel toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van
deze delen van de reisweg moeten verhoogd worden;
Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten
op dezelfde locatie aangewezen is;
Overwegende dat het wenselijk is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten onderling
de nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz. … teneinde de
overlast voor de bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te beperken;
Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van
de toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen
garanderen:

voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg

voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten
langsheen de reisweg en de bestuurlijke overheid

voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling
opdat de dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden.
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
ART.1.- Navolgende politieverordening Ronde van Vlaanderen 2019 goed te keuren.
I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein
Artikel 1
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen voor
Elite” en die doorgaat op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, wordt
op zondag 7 april 2018 slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester van de
gemeente waar de activiteit plaats heeft, voorafgaandelijk en schriftelijk werd goedgekeurd.
Alle activiteiten moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 15 februari 2019 bij de
burgemeester worden gemeld via het evenementenloket.
De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden:
1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator.
2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres
van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en / of beslissing van het bevoegde orgaan van de
rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden.
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3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of
deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal genodigden.
4. De juiste locatie ervan.
5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parkings, toegang…) die zullen worden in plaats gesteld.
6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards, ….).
7. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.
Artikel 2
Ten laatste op 17 maart 2019 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers
hetzij de goedkeuring hetzij een gemotiveerde weigering.
Bij de goedkeuring worden duidelijk de voorwaarden vermeld.
De organisatoren van de goedgekeurde activiteiten hebben de plicht de opgelegde voorwaarden na
te leven.
Er wordt een overzicht van de goedgekeurde activiteiten bezorgd aan de korpschef van de lokale
politie en de commandant van de brandweer bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Artikel 3
Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden niet naleeft, kan de
burgemeester de activiteit alsnog weigeren.
Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als
motief ingeroepen worden om een activiteit niet goed te keuren.
II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter
Artikel 4
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen
voor Elite” en die doorgaat in een besloten plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij
gratis, hetzij tegen betaling van een inkomgeld, hetzij op vertoon van een toegangskaart of een
uitnodiging wanneer deze ter beschikking wordt gesteld van eenieder die ze aanvraagt, dient ten
laatste op 15 februari 2019 gemeld te worden aan de burgemeester van de gemeente via het
evenementenloket. De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1.
Artikel 5
De burgemeester kan in functie van het aantal meldingen en de juiste locatie van de gemelde
activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen organiseren met de organisator van een
randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige afspraken te maken inzake
opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in te richten parkings, het in te huren sanitair,
de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, enz. …
Artikel 6
De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de
voorafgaandelijk bepaalde afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar vormen
voor de openbare orde (openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid).
III. Veiligheidszones
Artikel 7
De burgemeester kan op basis van een risicoanalyse, rekening houdend met de massale volkstoeloop
op bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone
definiëren, ten einde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheersen.
Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van
risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen,…).
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld onder
rubriek I en II, die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van
Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen voor Elite” en die plaats vindt in een
veiligheidszone dient eveneens ten laatste op 15 februari 2019 gemeld aan de burgemeester van de
gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in
artikel 1.
De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de juiste
locatie van de gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen met de organisator
van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde in nauwe samenspraak met de
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lokale veiligheidscel één inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken voor de hele
veiligheidszone.
Artikel 8
Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet
afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn de
bepalingen van respectievelijk artikel 2 en 3, dan wel artikel 6 van toepassing.
IV. Algemene bepalingen
Artikel 9: Normatief kader
Onverminderd haar algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de
burgemeester de volgende besluiten als normatief kader om de veiligheid van de randactiviteiten af
te toetsen (bijlage):
- nihil
Artikel 10: Sancties
Overtredingen op de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 van deze verordening zullen worden bestraft
met een administratieve geldboete van maximum 350 euro.
Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de
bepalingen van artikel 1, 4 en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich
schikken naar de aanmaningen van de burgemeester, zo niet houdt de gemeente zich het recht voor
de nodige maatregelen te treffen op kosten en risico van de overtreder.
De gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan
worden opgezocht.
De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van
de openbare orde een randactiviteit verbieden.
ART.2.- Deze verordening bekend te maken zoals voorgeschreven in art. 286 §1 en 288 van het
decreet Lokaal Bestuur.
8.

Mobiliteit - Aanvullend verkeersreglement betreffende het inrichten van
parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen op de parking in de
Yzerwegstraat - goedkeuring

De raad,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op 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;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op de verplichting van de Vlaamse overheid om laadpalen te voorzien voor elektrische
voertuigen;
Overwegende dat twee parkeerplaatsen op de parking in de Yzerwegstraat worden voorbehouden
voor elektrische wagens;
Gelet op de verplichting dat hiervoor een aanvullend verkeersreglement moet worden opgemaakt;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
BESLIST eenparig
Art.1 – Twee parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen in te richten op de
parking in de Yzerwegstraat.
Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de borden E9a aangevuld met onderborden met
pictogram.
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Art. 2 – De aanvullende verkeersreglementen of gedeelten ervan die in strijd zijn met het huidig
reglement worden opgeheven bij het in voege treden van dit reglement.
Art. 3 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor
de Verkeersveiligheid. Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de Rechtbank van
Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, aan de Politierechtbank West-Vlaanderen,
afdeling Kortrijk en aan de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.
9.

Patrimonium - Afbraak Kortrijkstraat 15, woning met achterliggende gebouwen en
loods: lastvoorwaarden en gunningswijze raming € 50.000 - goedkeuring

De raad in openbare zitting vergaderend,
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 augustus 2018
betreffende de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht “Afbraak Kortrijkstraat 15:
woning met achterliggende gebouwen en loods” aan Trant-architecten bvba, Walle 113H te 8500
Kortrijk;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2018/47 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 50.000,00 (incl. 21% btw);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Gelet op 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;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2019,
op budgetcode GBB-CBS/0050/220000 en dat de financiering gebeurt met eigen middelen;
Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de bespreking;
BESLIST

eenparig

Art.1 – goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2018/47 en de raming voor de opdracht
“Afbraak Kortrijkstraat 15: woning met achterliggende gebouwen en loods”. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 50.000,00 (incl. 21% btw).
Art.2 - bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Vrije Tijd
10. Deeltijds kunstonderwijs - Aankopen van een vleugelpiano (tweedehands) voor het
conservatorium: lastvoorwaarden en gunningswijze raming € 40.000 - goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,

Pagina 7 van 9

Overwegende dat de vleugelpiano niet meer voldoet aan de noden van het conservatorium;
Overwegende dat de vleugelpiano een permanente plaats in de Ridderzaal zal krijgen en niet alleen
gebruikt zal worden voor de wekelijkse lessen piano maar ook voor de uitvoering van openbare
examens, diverse publieksmomenten, concerten en evenementen van het conservatorium en
tevens ter beschikking zal staan voor de vaste gebruikers van de Ridderzaal, waaronder het SintMartinuskoor dat wekelijks repeteert in de Ridderzaal;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankopen van een vleugelpiano (tweedehands)”
een bestek met nr. 2019/04 werd opgesteld;
Overwegende dat het te besteden bedrag € 40.000,00 (incl. 21% btw) inclusief levering, plaatsing
en stembeurt bedraagt;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Gelet op 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;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2019,
op budgetcode BD08/AP09/A3/0820/230000 en dat de financiering gebeurt met eigen middelen;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de bespreking;
BESLIST

eenparig

Art.1 - goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2019/04 en de raming voor de opdracht
“Aankopen van een vleugelpiano (tweedehands)”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. Het te besteden bedrag bedraagt € 40.000,00 (incl. 21% btw) inclusief
levering, plaatsing en stembeurt.
Art.2 - bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
11. Jeugd - Hindernissenparcours en speeltoestellen voor het evenemententerrein:
lastvoorwaarden en gunningswijze raming € 30.000 - goedkeuring
De raad in openbare zitting vergaderend,
Overwegende dat enkele speeltoestellen op de speelterreinen op het evenemententerrein aan
vervanging toe zijn;
Gelet op de vraag voor de aanleg van een nieuw hindernissenparcours en de uitbreiding van de
bestaande speeltoestellen zodat dit terrein afgestemd is op het gebruik door een groep kinderen
van alle leeftijden;
Overwegende dat geopteerd wordt voor speeltoestellen, met een natuurlijke uitstraling die perfect
aansluiten op en passen bij de reeds aanwezige speeltoestellen en terreinglooiingen, vervaardigd
uit milieuvriendelijke en duurzame materialen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Hindernissenparcours en speeltoestellen voor het
evenemententerrein” een bestek met nr. 2019/05 werd opgesteld;
Overwegende dat het te besteden bedrag € 30.000,00 (incl. 21% btw) bedraagt;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Gelet op 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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Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2019,
op budgetcode BD04/AP01/A4/0750/230000 en dat de financiering gebeurt met eigen middelen;
Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven
bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de tussenkomst van raadslid Koen Van Steenbrugge met de vraag om de bepaling "bij
voorkeur" in het bestek te schrappen en de instemming van de voltallige gemeenteraad;
Gelet op de bespreking;
BESLIST

eenparig

Art.1 - goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2019/05 en de raming voor de opdracht
“Hindernissenparcours en speeltoestellen voor het evenemententerrein”. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 30.000,00 (incl. 21% btw).
Art.2 - bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.27 uur.
Aldus goedgekeurd in zitting van 25 februari 2019.

Namens de raad,

de algemeen directeur
Getekend door: David Claus (Signature)
Getekend op: 2019-02-27 09:49:14 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

David Claus

de voorzitter
Getekend door: Stijn Decraene (Signature)
Getekend op: 2019-02-28 13:36:59 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

Stijn Decraene
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