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OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD VAN 3 APRIL 2007) 
WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: 
KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER VOORZITTER 
DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, JONGSTE RAADSLEDEN 

 

OPENBARE ZITTING 
 

1. mededelingen 

- besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2008 van stad 
Waregem 
- Gaselwest kapitaalverhoging: ingeschreven voor een bedrag van 999 984,66 euro (gemeenteraadsbesluit dd. 
17/12/2009 voor 1 000 000,00 euro) 
- Volgende commissie: dinsdag 26 januari 2010 om 18.15 uur 
- Volgende gemeenteraad: dinsdag 2 februari 2010 om 19.00 uur. 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

2. onroerende goederen: verzaken aan het recht van voorkoop grond Roterijstraat 156+ 

Het notariaat Dufaux-Desimpel biedt de stad Waregem het voorkooprecht aan voor de grond, gelegen 
Roterijstraat 156+ te Waregem, kadastraal gekend 1e afdeling sectie C deel van nummer 2t2, groot 799m². 
Dit onroerend goed is eigendom van NV Declercq Stortbeton met zetel te Waregem, Lindestraat 97, en wordt 
momenteel verkocht. 
De stad beschikt op vandaag nog over een voorkooprecht. Maar rekening houdend met de ligging en 
configuratie, heeft de stad evenwel geen nieuwe bestemming voor dit onroerend goed. 
Aan de gemeenteraad wordt dan ook gevraagd om te verzaken aan het recht van voorkoop voor de 
grond, gelegen Roterijstraat 156+. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

VOORBEREIDING Beknopte omschrijving 
van de besluiten van 

de gemeenteraad van 12 januari 2010   



 

Gemeenteraad 12 januari 2010   2 

3. onroerende goederen: verzaken aan het recht van voorkoop grond en gebouwen Lindestraat 81 en 
81+ 

Het notariaat Dirk Declercq biedt de stad Waregem het voorkooprecht aan voor de grond en gebouwen, 
gelegen Lindestraat 81 en 81+ te Waregem, kadastraal gekend 1e afdeling sectie C nummers 15/S en 15/T, 
groot 22a66a. 
Dit onroerend goed is eigendom van de heer en mevrouw Maurice Desmet  Nadine Vervaeke, Lindestraat 81, 
en wordt momenteel verkocht. 
De stad beschikt op vandaag nog over een voorkooprecht. Maar rekening houdend met de ligging en 
configuratie, heeft de stad evenwel geen nieuwe bestemming voor dit onroerend goed. 
Aan de gemeenteraad wordt dan ook gevraagd om te verzaken aan het recht van voorkoop voor de 
grond en gebouwen, gelegen Lindestraat 81 en 81+. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

4. aanleggen en vernieuwen voetpaden in 2010: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

Door de dienst wegen,waterlopen,verkeer werd een ontwerp opgemaakt voor het herstellen en vernieuwen 
voetpaden 2010 in volgende straten: 
Straten Raming, exclusief btw 
-Jules Haerinckstr; Evarist Deconinckstr;Kamiel 
Vandeputtestraat 

42.000,00 euro 

-Sint Margrietstraat; Kapellestraat 27.300,00 euro 
-Hoge Kouter 12.575,00 euro 
-Berkenlaan; Lijsterlaan 28.800,00 euro 
-Rozenhof 138.200,00 euro 
-Herlaarstraat 60.910,00 euro 
-Leopold III-laan 20.475,00 euro 
-Astridlaan 53.340,00 euro 
-Baneik;Alsteen;De Brabanderestraat 37.400,00 euro 
-Tomberg 14.000,00 euro 
Totale raming der werken: 435.000,00 euro, btw exclusief (526.350,00 euro, btw inclusief). 
Voorstel wijze van gunnen:openbare aanbesteding 
De nodige kredieten zijn voorzien op de begroting 2010. 

aanleggen en vernieuwen voetpaden 2010" goed te 
keuren en akkoord te gaan met de wijze van gunnen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

5. aanleg geluidswerende constructies langs de N382 ter hoogte van de woonzone 'de Biest': 
goedkeuren eindafrekening 

In gemeenteraad van 06.06.2006 werd de beslissing genomen ivm het goedkeuren van de koepelmodule 
34040/5/B met module 5 betreffende het nemen van geluidswerende maatregelen langs de N382 ter hoogte 

 
Door het agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen werden de werken toegewezen aan de firma 
Herbosch-Kiere uit Kallo mits de som van 898 703,30 euro, btw inclusief waarvan het stadsaandeel 321 
200,87  euro, btw inclusief bedraagt. 
Het schepencollege heeft het stedelijk aandeel goedgekeurd in schepencollege van 13 december 2007. 
Het eindtotaal van de werken ten laste van de stad bedraagt 483 181,03 euro btw inbegrepen. 
In het aanbestedingsdossier was geen riolering voorzien. De afwatering zou geschieden naar de gracht achter 
de geluidswand. Deze gracht zou na de plaatsing van de wand niet meer toegankelijk zijn met machines en 
daarom werd beslist om een riolering aan te leggen voor de wand. Deze bijkomende werken bestonden uit 
het opbreken van bestaande weggoot en asfaltverharding, het plaatsen van een riolering en nieuwe 
straatgoten en straatkolen en het herstellen van de verharding. Daarnaast is een verrekening voor de 
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staalprijsstijging ten bedrage van 9 674,24 euro btw inbegrepen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de eindafrekening aanleg geluidswerende constructie langsheen 

 

Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  

6. goedkeuren dossiers nutsleidingen 

Aanpassen LS-net (ondergronds brengen LS-net in de Gentseweg) 
dossiernummer Activiteit Adres Bedrag btw 

inclus 
stad 

207594-20172495 Ondergronds 
brengen LS-net   

Gentseweg 30.178,09 euro 30.178,09 euro 

 
Begroting Artikel Individueel nr. Bedrag 
2010 552/635-51 210060 30 178,09 euro 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ondergronds brengen LS-net in de Gentseweg goed te keuren. 

Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  

7. vaststellen nieuwe straatnamen: definitief goedkeuren 

In de gemeenteraad van 03 november 2009 werden volgende straatnamen principieel goedgekeurd: 
 Zegerstraat, Volkaardstraat, Razenstraat, Everaardstraat, Pauwstraat en  Spaander voor het 

project Interlin te Beveren-leie; 
 Rijselberg voor de verkaveling Kint in de Kleine Heerweg te Beveren-Leie; 
 Smoorken voor de verkaveling Mi Casa in de Baanstknokstraat te Waregem; 

Gedurende de bekendmaking van 10 november 2009 tot 09 december 2009 werden geen bezwaren ingediend. 
In de bestuursvergadering van de cultuurraad werd op 23 november 2009 gunstig advies uitgebracht omtrent 
de nieuwe straatnamen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd bovenstaande straatnamen definitief goed te keuren. 

Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 

De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  

8. uitbreiden urneveld op de begraafplaatsen Schoendalestraat en Sint-Jansstraat: goedkeuren 
ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

Door de dienst wegen,waterlopen,verkeer werd een ontwerp opgemaakt voor het uitbreiden van het 
urneveld op de begraafplaatsen Schoendalestraat, Desselgem en Sint-Jansstraat, Beveren-Leie. 
Technische beschrijving: 
Hoeveelheid: 
- begraafplaats Desselgem 20 stuks 
- begraafplaats Beveren-Leie 20 stuks 
Materiaal: 
Kelders in beton 
Afdekplaat:blauwe hardsteen gezoet op de 5 zichtbare vlakken 
Afmetingen: 
Kelder: circa 55cmx55cmx100cm 
Afdekplaat:65cmx65cm 
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Model:lessenaarsdeksel 
Afwerking: 
Boordsteen in beton (5x20cm)/100 te plaatsen in gestabiliseerd beton 
Geraamd bedrag: 40.000,00 euro, btw inclusief. 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp en wijze van gunnen goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

9. stedelijk sportcentrum De Treffer, sporthal, aanpassingswerken, veiligheidscoördinator: 
goedkeuren ontwerp aanstellen veiligheidscoördinator + vaststellen wijze van gunnen 

In zitting van 3 november 2009 keurde de Gemeenteraad de aanpassingswerken aan het Stedelijk 
Sportcentrum De Treffer goed, en stelde de wijze van gunnen voor het aanstellen van een ontwerper 
hiervoor vast op een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. Het is aangeraden om de 
veiligheidscoördinator reeds nu aan te stellen, doordat deze een belangrijk advies dient te leveren bij de 
ontwerpfase van het project. Na de ontwerpfase schakelt de veiligheidscoördinator over naar toezicht op de 
uitvoering van de werken. 
Raming aanstellen veiligheidscoördinator: 2 700,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf 
Advies financieel beheerder: gunstig 
Begroting Artikel Individueel nr. Ingeschreven krediet voor project 
2010 764/724-60 210127 400 000,00 euro 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: Stedelijk Sportcentrum De Treffer, sporthal, 
veiligheidscoördinator: goedkeuren ontwerp aanstellen veiligheidscoördinator + vaststellen wijze van 
gunnen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

10. sporthal Beveren-Leie, uitbreiding sporthal, ontwerper: goedkeuren ontwerp aanstellen ontwerper 
+ vaststellen wijze van gunnen 

De huidige sporthal wordt gebruikt door diverse sportverenigingen voor het beoefenen van verschillende 
sporten zoals volleybal, minivoetbal, tr
beschikt over een grote hoeveelheid materiaal, dat iedere keer dient opgezet en afgebroken te worden bij 
trainingen van de vereniging. De opstelling en afbraak van het materiaal neemt behoorlijk wat tijd in beslag, 
waardoor het efficiënter zou zijn als ze hun materiaal kunnen laten staan. Door het uitbreiden van de 
huidige sporthal, zou het mogelijk zijn om het materiaal voor het trampoline springen altijd te laten staan, 
en kan de huidige sporthal altijd volledig benut worden door de andere sportverenigingen. Door de verhuis 
van het trampoline springen naar de uitbreiding komen zo ook een groot aantal uren (22) vrij voor de andere 
sportverenigingen, die gebruik kunnen maken van het vrij gekomen gedeelte in de bestaande sporthal. 
Raming aanstellen ontwerper: 28 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf 
Advies financieel beheerder: gunstig 
Begroting Artikel Individueel nr. Ingeschreven krediet voor project 
2010 764/724-60 210135 250 000,00 euro 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: Sporthal Beveren-Leie, uitbreiding sporthal, ontwerper: 
goedkeuren ontwerp aanstellen ontwerper + vaststellen wijze van gunnen.  
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
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11. sporthal Beveren-Leie, uitbreiding sporthal, veiligheidscoördinator: goedkeuren ontwerp 
aanstellen veiligheidscoördinator + vaststellen wijze van gunnen 

Voor de uitbreiding van de bestaande sporthal zal sowieso beroep gedaan worden op meerdere aannemers, 
waardoor een veiligheidscoördinator noodzakelijk is. Het is dan ook interessant om de veiligheidscoördinator 
gelijktijdig aan te stellen met de ontwerper zodat geen tijd verloren gaat bij de ontwerpfase van dit 
project. Na de ontwerpfase schakelt de veiligheidscoördinator over naar toezicht op de uitvoering van de 
werken. 
Raming aanstellen veiligheidscoördinator: 2 700,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf 
Advies financieel beheerder: gunstig 
Begroting Artikel Individueel nr. Ingeschreven krediet voor project 
2010 764/724-60 210135 250 000,00 euro 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: Sporthal Beveren-Leie, uitbreiding sporthal, 
veiligheidscoördinator: goedkeuren ontwerp aanstellen veiligheidscoördinator + vaststellen wijze van 
gunnen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

12. stedelijk basisonderwijs: goedkeuren wijziging schoolreglement 

De gemeenteraad heeft in zitting van 1 april 2003 het schoolreglement voor de 5 stedelijke basisscholen van 
 

In de gemeenteraad van 6 november 2007 en 1 juli 2008 werden een aantal wijzigingen van dit 
schoolreglement goedgekeurd. 
Er zijn opnieuw een aantal wijzigingen noodzakelijk, o.a. in verband met de procedure van inschrijving en 
schoolverandering, de bepalingen i.v.m. het onderwijs aan huis, het algemeen rookverbod, de keuze van 
levensbeschouwelijke vakken. 

in het schoolreglement: klachtenprocedure, 
engagementsverklaring, medicatie. 
Het gewijzigde schoolreglement werd op 26 november laatstleden aan het overleg- en 
onderhandelingscomité gewoon basisonderwijs voorgelegd. 
Het gewijzigde reglement kan geraadpleegd worden via intranet. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gewijzigde schoolreglement voor de 5 stedelijke basisscholen 

 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

13. stedelijk basisonderwijs: goedkeuren reglement bekwaamheidsproef directeur aan de 
scholengemeenschap 'Stedelijke Basisonderwijs Waregem' 

Het oorspronkelijke reglement tot het inrichten van een bekwaamheidsproef voor het ambt van directeur in 
het stedelijk basisonderwijs van Waregem werd vastgesteld in de gemeenteraad van 5 september 1989. 
In zitting van 13 april 1999 werd dit reglement hervastgesteld. 
Dit reglement tot vaststelling van een bekwaamheidsproef voor het ambt van directeur werd opnieuw 
herwerkt met het oog op het organiseren van deze proef in de loop van 2010 en het aanleggen van een 
wervingsreserve voor de functie van directeur in het basisonderwijs ten behoeve van de scholengemeenschap 

 
De geslaagde kandidaten zullen opgenomen worden in een wervingsreserve die onbeperkt geldig blijft. Een 
vacante betrekking van directeur binnen de scholengemeenschap zal ingevuld worden aan de hand van deze 
wervingsreserve. Ook bij het invullen van een tijdelijk vacante functie van directeur zal bij voorrang beroep 
gedaan worden op de vastgestelde wervingsreserve. 
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Het gewijzigde reglement tot vaststelling van een bekwaamheidsproef voor het ambt van directeur in de 
scholengemeenschap werd op 26 november laatstleden aan het overleg- en onderhandelingscomité gewoon 
basisonderwijs voorgelegd. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gewijzigde reglement tot het inrichten van een 

bijlage goed te keuren. 

 
1. Voorwaarden 

Om deel te nemen aan de vergelijkende selectieproef moet op datum van het afsluiten van de 
inschrijvingen aan de volgende voorwaarden voldaan zijn: 
 In het stedelijk basisonderwijs van Waregem deeltijds of voltijds benoemd zijn in vast dienstverband 

of het statuut van TADD (tijdelijke aanstelling van doorlopende duur) verworven hebben. 
 Per 1 september van het kalenderjaar waarin de proef georganiseerd wordt tenminste 9 jaar 

dienstanciënniteit tellen in het gesubsidieerd ambt van leerkracht. 
(voor het berekenen van de anciënniteit komen de werkelijke diensten in aanmerking die door het 
personeelslid, in welke hoedanigheid ook, in het stedelijk basisonderwijs verstrekt werden als lid 
van het onderwijzend personeel). 

 Een laatste evaluatie met gunstige eindconclusie hebben verkregen. Indien het personeelslid (nog) 
niet werd geëvalueerd, wordt aan deze voorwaarde geacht voldaan te zijn. 

2. Functiebeschrijving 

aan deze bundel toegevoegd. 
3. Functieprofiel 

Kennis en visie 
- Ruime didactische en pedagogische ervaring 
- Grondige kennis van de regelgeving van toepassing op het gewoon basisonderwijs 
- Visie met het oog op het sturen van een kleuter- en een lagere afdeling binnen een basisschool 

Vaardigheden 
- In grote mate beschikken over leidinggevende en organisatorische vaardigheden 
- Leiding kunnen geven 
- Zelfstandig en assertief kunnen optreden 
- Taal- en communicatievaardig zijn en communicatiebereid zijn 
- Respect hebben voor overleg 
- Sociaal vaardig zijn, vlot en correct in de omgang zijn 
- In staat zijn om conflictsituaties te beheersen 

Attitudes 
- Sterke verantwoordelijkheidszin en professionaliteit 
- Grote persoonlijke inzet, zin voor initiatief en vernieuwing 
- Maatschappelijke betrokkenheid 
- Goede en respectvolle omgang met anderen, vertrouwen kunnen geven en oproepen 
- Discretie, tact en eerlijkheid 
- Zin voor orde en nauwkeurigheid 
- Doorzettingsvermogen 

4. Examenprogramma 
1. Schriftelijke proef: (100 punten) 

1.a. Administratieve proef: (40 punten) 
Aan de hand van één of meerdere administratieve vraagstukken wordt het inzicht en de 
vertrouwdheid getoetst met de reglementering inzake het basisonderwijs. De kandidaten krijgen 
de kans om tijdens de proef de nodige opzoekingen te doen via het internet. 
De lijst van de bedoelde reglementering wordt vastgesteld door de examencommissie en bekend 
gemaakt aan de kandidaten binnen een termijn die niet minder mag bedragen dan zestig dagen 
voor de datum van het schriftelijk gedeelte. 

1.b. Pedagogische proef: (60 punten) 
De kandidaten wonen één les bij in de lagere afdeling en één les in de kleuterafdeling (buiten 
het stedelijk basisonderwijs Waregem). De kandidaten moeten hun onderwijskundige visie 
gerelateerd aan het lesgeven weergeven in een rapport vanuit een grondige kennis van de 
leerplannen. 

2. Mondelinge proef: (100 punten) 
2.a. Uitdieping en bespreking van de pedagogische proef: (40 punten) 
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Er wordt verduidelijking gevraagd omtrent een onderwijskundige problematiek en/of omtrent 
uitspraken of standpunten die in het rapport worden aangehaald. Tevens wordt gepeild naar de 
kennis van de kandidaten voor wat betreft de situering van het basisonderwijs in het brede 
kader van het onderwijslandschap. 

2.b. Profiel: (60 punten) 
Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten 
van de functie evenals van zijn/haar motivatie en zijn/haar interesse in het werkterrein. Er 
worden ook psychotechnische proeven afgenomen door een extern selectiedeskundige. Deze 
proeven maken integraal deel uit van het mondeling examen. 

Enkel de kandidaten die de helft van de punten behalen in het totaal van het schriftelijke gedeelte 
worden toegelaten tot het mondeling gedeelte. 
Om te slagen voor de proef moet er zowel voor het schriftelijk als voor het mondeling gedeelte 50 % 
behaald worden en op het totaal van het examen 60 %. 
De kandidaten worden gerangschikt volgens de behaalde punten. 

5. Examencommissie 
De examencommissie wordt minimum samengesteld uit 3 ervaringsdeskundigen uit de pedagogische 
sector en 1 deskundige uit de psychosociale sector. 

6. Proeftijd 
De aanstelling gebeurt op proef. 
Uiterlijk op het einde van het tweede volledige schooljaar (voor kandidaten die uit een vast ambt 
komen) of op het einde van het derde volledige schooljaar (voor kandidaten die het statuut van TADD 
hebben) wordt de directeur na een positieve eindevaluatie in vast verband benoemd. 

 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

14. goedkeuren opdracht levering en installatie van een RFID-gebaseerd balie-automatiseringssysteem 
met geïntegreerde diefstalbeveiliging voor de Stedelijke Openbare Bibliotheek + vaststellen wijze 
van gunnen 

Situering 
In de gemeenteraad van 7 april 2009 werd het principe voor het invoeren van RFID-systeem in de Stedelijke 
Openbare Bibliotheek goedgekeurd. RFID is de technologie die gebruikt wordt om door middel van 
radiofrequenties informatie uit chips te lezen. Bij een RFID-systeem heeft men een combinatie van RFID-
labels en een lezer. De RFID-labels worden aangebracht op een boek of een andere drager. RFID biedt de 
mogelijkheid om het logistieke proces van de bibliotheek te automatiseren door de identificatie en 
beveiliging van objecten via RFID-labels. Zo is er meer tijd beschikbaar voor het begeleiden en informeren 
van de bibliotheekbezoeker. Met een ongewijzigd personeelsbestand kan bijgevolg een betere 
dienstverlening gerealiseerd worden. RFID biedt ook de mogelijkheid om zelfbediening te combineren met 
diefstalbeveiliging van de collectie. Om diverse redenen (praktisch en financieel) wordt voorgesteld de RFID-
implementatie gefaseerd te laten verlopen en nu in een eerste fase te starten met de boekmaterialen en pas 
later (na de bouw van een nieuwe bibliotheek) de audiovisuele afdeling aan te pakken. 
De provincie West-Vlaanderen voorziet in een impulssubsidie voor de implementatie van RFID. Deze subsidie 
is in verhouding tot het inwoneraantal en bedraagt voor Waregem maximaal 26 000,00 euro. 
Voorstel 
De bibliotheek stelt voor om nu met de eerste fase (de boekmaterialen) te starten. Hiervoor is de levering en 
installatie van volgend materiaal nodig: 

 1 zelfservicestation voor integratie in bestaande balie; 
 2 zelfservicestations inclusief nieuw meubel (hoog en laag model); 
 3 personeelstations; 
 1 beveiligingspoort met 2 antennes en eventueel geïntegreerde klantenteller; 
 1 klantenteller indien niet geïntegreerd in de beveiligingspoort; 
 huur mobiel conversiestation (tijdelijk); 
 betaalautomaat; 
 software en aanpassingen informatica; 
 RFID-tags voor 150 000 boeken, 5 000  

Uiteraard moet ook voorzien worden in de opleiding van het personeel. 
Raming en budget 
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De uitvoering van deze opdracht wordt geraamd op 145 000,00 euro inclusief btw. Hiervoor wordt krediet 
aangewend dat ingeschreven is op het artikel 767/742-53 van het investeringsprogramma 2010 
(projectnummer 210148). 
Wijze van gunnen 
Rekening houdend met deze opdracht en het geraamde, totale bedrag, wordt de algemene offerteaanvraag 
als aangewezen aankoopprocedure voorgesteld. 
Publicatie 
Deze opdracht is niet aan de Europese bekendmakingsregels onderworpen. Hij wordt in het Bulletin der 
Aanbestedingen gepubliceerd. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de levering en installatie van een RFID-systeem 
voor de Stedelijke Openbare Bibliotheek goed te keuren, het bestek met de gunningscriteria goed te 
keuren en de wijze van gunnen vast te stellen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

15. goedkeuren opdracht uitbreiding opslagruimte informaticanetwerk stadhuis + vaststellen wijze van 
gunnen 

Situering 
Momenteel beschikken wij op het stadhuis over een toestel om bestanden in het netwerk op te slaan. Dit 
toestel is uitgerust met snelle, maar dure schijven. Deze schijven worden niet alleen gebruikt voor het 
opslaan van data, maar ook als werkschijf voor onze virtuele servers. De snelle (en dure) schijven zijn nodig 
voor een goede werking van de virtuele servers. Voor het opslaan van gegevens kunnen gerust tragere (en 
goedkopere) schijven gebruikt worden. Op dit ogenblik beschikken wij over een opslagruimte van 1 TB 
(terrabyte = 1024 gigabyte = 1024 x 1024 megabyte). Hiervan wordt 500 GB (gigabyte) gebruikt voor de 
werking van onze virtuele servers. De andere 500 GB wordt als opslagruimte gebruikt. Stilaan wordt deze 
opslagruimte te klein, onder andere door het digitaal archiveren van bestanden. 
Voorstel 
De systeemwerkgroep stelt voor onze huidige hardware uit te breiden met een bijkomend chassis waarin 
diverse (tragere) schijven geïntegreerd worden met een totale capaciteit van 7 TB. Dit bijkomende chassis 
wordt met het hoofdchassis verbonden. De schijven van dit bijkomende chassis worden dan voorbehouden 
voor het bewaren en delen van data binnen het netwerk van het stadhuis. 
Raming en budget 
De uitvoering van deze opdracht wordt geraamd op 14 000,00 euro inclusief btw. Hiervoor wordt krediet 
aangewend dat ingeschreven is op het artikel 104/742-53 van het investeringsprogramma 2010 
(projectnummer 210017). 
Wijze van gunnen 
Rekening houdend met deze opdracht en het geraamde, totale bedrag, wordt de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking (art. 17 § 2 1° f, van de wet van 24 december 1993) als aangewezen 
aankoopprocedure voorgesteld. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de uitbreiding van de opslagruimte van het 
informaticanetwerk van het stadhuis goed te keuren en de wijze van gunnen vast te stellen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

16. vragen 

Er zijn 5 vragen ingediend: 
- Raadslid Benoit: belbuslijnen met aangrenzende gemeenten in Oost-Vlaanderen 
- Raadslid Wyckhuyse: wat met het gebouw van de vroegere Delhaize in Sint-Eloois-Vijve? 
- Raadslid Wyckhuyse: waarom waren er opnieuw strooiproblemen in Waregem? 
- Raadslid Vandenbroeke: burgemeestersconvenant 
- Raadslid Vandenbroeke: stadsmanager 
- Raadslid Vandenbroeke: bouwkundig erfgoed 
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De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

17. goedkeuren proces-verbaal vorige zittingen (01/12/2009 en 17/12/2009) 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het proces-verbaal van de zittingen van 01/12/2009 en 
17/12/2009. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 


