8. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 2018 goedkeuring
De raad keurde voor het aanslagjaar 2018 unaniem de heffing goed van 1259 gemeentelijke
opcentiemen op de onroerende voorheffing.
9. Instap in het raamakkoord van de ICT-opdrachtencentrale van de stad Brugge goedkeuring
De raad heeft unaniem beslist in te stappen in het ICT-raamakkoord van de stad Brugge, teneinde
vanaf 1.1.2018 op een eenvoudige, efficiënte en goedkope manier ICT-gerelateerde materialen
en diensten aan te kopen.
10.
Gunning aanleggen glasvezelnetwerk: verbinding tussen Spikkerelle met het
conservatorium en het gemeentehuis met het containerpark. t.b.v. C 31.071,76 incl.
btw - goedkeuring
De raad heeft met eenparigheid van stemmen beslist om de 4e fase in de aanleg van een
glasvezelnetwerk goed te keuren. In deze 4e fase zal het Gemeenschapscentrum verbonden
worden met het conservatorium en het gemeentehuis met het recyclagepark.
Deze opdracht wordt gegund binnen het raamakkoord aan de firma Jacobs uit Deerlijk en
Realdolmen uit Huizingen voor de totale prijs van 31.071,76 euro inclusief btw.
11.
Aanvullend verkeersreglement
Amandswijk - goedkeuring
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De raad heeft met eenparigheid van stemmen een aanvullend bestendig verkeersreglement
goedgekeurd voor de Sint-Amandswijk te Avelgem (KERKHOVE).
Het aanvullend reglement omvat volgende aanpassingen:
Eénrichtingsverkeer, uitgezonderd fietsers
Parkeerverbod t.h.v. huisnummers 35 tot en met 39
Parkeerplaats voorbehouden van bussen aan de schoolinkom
Parkeren deels op het voetpad t.h.v. huisnummers 24 tot en met 34
Parkeerstrook markeren t.h.v. huisnummers 51 tot en met 60
12.
Aanstellen van een studiebureau voor de heraanleg van voetpaden raming C
26.000 incl. btw, lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring
De raad heeft met eenparigheid van stemmen het dossier goedgekeurd, opgesteld voor het
aanstellen van een studiebureau, dat zal gelast worden met de opmaak van een
aanbestedingsdossier voor de heraanleg van voetpaden in verscheidenen straten.
Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd om deze opdracht op te starten.
De raming bedraagt 26.000 euro inclusief btw.
13.
Aankopen van een telescooplader voor de dienst openbare werken raming C
80.000 incl. btw, lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring
De raad heeft met eenparigheid van stemmen het bestek, de kostenraming ten belope van
80.000 euro inclusief btw en de lastvoorwaarden voor de aankoop van een telescooplader
goedgekeurd.
De opdracht zal gegund worden met een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
14.
Huurovereenkomst voor de loods in de Knobbelstraat voor een periode van 9
jaar - goedkeuring
De raad heeft de nieuwe huurovereenkomst voor de loods in de Knobbelstraat met eenparigheid
van stemmen goedgekeurd.
De overeenkomst is opgemaakt voor een periode van 9 jaar, tegen een jaarlijkse huurprijs van
16.4:;>4,.17 P.11ro inclusief btw.
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