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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 

- Brief dd. 11/01/2011 ontvangen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, waarbij de staten van 
ontvangsten en uitgaven + de jaarrekening 2009 (= eindrekening bij stopzetting) van de stedelijke Regie voor 
Grond- en Huisvesting worden goedgekeurd. 
- Volgende commissie: 22 februari 2011 om 18.15 uur 
- Volgende gemeenteraad: 1 maart 2011 om 19.00 uur. 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

2. verlenen advies tot het plaatsen van camera's in niet-besloten plaatsen 

Restaurant Il Basilico heeft na inbraakpogingen beslist om hun restaurant te voorzien van een alarmsysteem 
met camerabewaking.  Twee van de geïnstalleerde camera's zijn gericht op de voorgevel/voordeur.  De wet 
van 21 maart 2007, gewijzigd bij wet van 12 november 2009, regelt de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera's.  De wet stelt dat er - in geval van het installeren van vaste bewakingscamera's op niet-
besloten plaatsen - voorafgaand advies en raadpleging van de korpschef nodig is.  De verantwoordelijke voor 
de verwerking van de niet-besloten plaats moet positief advies krijgen van de gemeenteraad van de 
gemeente waar de plaats zich bevindt.  De gemeenteraad raadpleegt de korpschef van de politiezone 
vooraleer haar advies te formuleren.  Gelet op de doelstellingen en het evenwicht tussen de verhoging van 
de veiligheid en de impact op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de korpschef een 
positief advies geformuleerd.   
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: verlenen advies tot het plaatsen van camera's in niet-besloten 
plaatsen, in concreto de voorgevel/voordeur van restaurant Il Basilico, Markt 35, Waregem.  
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 

Voorbereiding beknopte omschrijving 
van de besluiten van  

de gemeenteraad van 01 februari 2011    
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- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

3. kerkbestuur Sint-Anna: kennis nemen budget 2011 

Het kerkbestuur van Sint-Anna legt haar budget 2011 voor. Hiervan zal akte genomen worden in de 
gemeenteraad van het gemeentebestuur van Deerlijk van 27 januari 2011. Waregem dient enkel kennis te 
nemen. De bijdrage voor Waregem voorgelegd in het budget 2011 van Sint-Anna valt binnen de grenzen van 
het bedrag opgenomen in hun goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013. 

Samenvatting toelagen per bestuur 

EXPLOITATIE 

DN Kerkbestuur BW 2010 MJP 2011 B 2011 Verschil MJP - Budget 

1012 Sint Anna 1023,90 1759,04 976,08 -782,96 

INVESTERINGEN 

DN Kerkbestuur BW 2010 MJP 2011 B 2011 Verschil MJP - Budget 

1012 Sint Anna 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totaal exploitatie + investeringen per bestuur 

DN Kerkbestuur BW 2010 MJP 2011 B 2011 Verschil MJP - Budget 

1012 Sint Anna 1023,90 1759,04 976,08 -782,96 

 
Het deel van de exploitatietoelage dat aan Waregem gevraagd wordt, is vastgelegd op 976,08 euro. Het MJP 
hield rekening met een bedrag van 1759,04 euro. Doordat er een exploitatie overschot was in 2009, is dit 
een stuk minder. Het gevraagde bedrag is dus binnen de gebudgetteerde grenzen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2011 van het kerkbestuur Sint-
Anna. 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

4. stedelijk brandweerpersoneel: vacant verklaren van één functie van sergeant-majoor 

In het kader van het vrijwilligersbrandweerkorps staan twee functies van sergeant-majoor ingeschreven. Een 
functie is op dit ogenblik niet ingevuld. 
Overeenkomstig artikel 17 van het organiek reglement wordt het personeel van het korps door middel van 
een dienstnota van deze bevordering op de hoogte gebracht. De voorwaarden voor toegang tot de 
bevorderingsgraden worden bepaald in artikel 19 van het organiek reglement: 
kan bevorderd worden tot sergeant-majoor: de sergeant en de eerste sergeant met minstens 3 jaar 
dienstanciënniteit als sergeant of eerste sergeant. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd één functie van sergeant-majoor vacant te verklaren bij het 
stedelijk vrijwilligersbrandweerkorps. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

5. onroerende goederen: wijzigen voorwaarden van het recht van opstal evenementenhal Zuiderlaan, 
Waregem 

In de zitting van de gemeenteraad van 6 december 2005 werd het recht van opstal voor de evenementenhal 
Zuiderlaan te Waregem goedgekeurd. 
De erfpachtnemer, de nv Expo Waregem, wenst fotovoltaïsche panelen te plaatsen op de evenementenhal en 
dient hiervoor een bijkomende erfdienstbaarheid (recht van opstal) te vestigen op het gebouw.  In principe 
is dit mogelijk indien het bijkomend recht van opstal gevestigd wordt in functie van de exploitatie van de 
evenementenhal, en indien de termijn niet langer is dan de duurtijd van het oorspronkelijk recht van opstal. 
Aan beide voorwaarden wordt voldaan vermits het produceren van elektriciteit ongetwijfeld in functie is van 
de exploitatie van de evenementenhal, en vermits er een termijn van 25 jaar voorzien is terwijl het 
oorspronkelijk recht van opstal loopt tot 31/01/2056. 
Tussen nv Expo Waregem en de leverancier van de zonnepanelen werd een apart huur- en afnamecontract 
elektriciteit onderhandeld. 
De bank vraagt nu evenwel bijkomende garanties en wenst dat de stad bevestigt dat zij het bijkomende 
recht van opstal zal respecteren indien het oorspronkelijk recht van opstal om één of andere reden zou 
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teloor gaan.  M.a.w. de bank wenst garanties dat de volledige duur van het bijkomend recht van opstal zal 
voltooid worden. 
In geval van teloorgang van het recht van opstal tussen de stad en nv Expo Waregem neemt de stad enkel het 
recht van opstal / huurovereenkomst (inclusief het opstalrecht) over. 
Desgevallend kan op het moment van de eventuele overname een nieuw afnamecontract elektriciteit 
afgesloten worden tegen marktconforme prijzen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de wijziging van de voorwaarden van het oorspronkelijk recht 
van opstal goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

6. goedkeuren diverse opdrachten levering van voertuig, meubilair en divers materiaal voor de 
brandweer + vaststellen wijze van gunnen 

Voorstel, raming en wijze van gunnen 
Er wordt voorgesteld volgend voertuig, meubilair en materiaal voor de brandweer aan te kopen: 

Omschrijving Raming bedrag 
inclusief btw 

Wijze van gunnen Artikel 

1 multifunctioneel 
voertuig 

€ 33 000,00 onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking 

351/743-52 

Totaal voertuigen € 33 000,00   

90 kledingkasten € 35 000,00 onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking 

351/741-98 

Totaal meubilair € 35 000,00   

1 visualisatiesysteem 
voor de digitale 
oproepen in beide 
kazernes 

€ 4 000,00 onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking 

351/742-53 

Totaal informatica-
materiaal 

€ 4 000,00   

1 slagmoeraanzetter op 
perslucht (met 
compressor) 

€ 4 500,00 onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking 

351/744-51 

 divers toebehoren bij 
de duikuitrustingen 

€ 3 000,00 onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking 

351/744-51 

1 blusmonitor € 4 500,00 onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking 

351/744-51 

Totaal divers materiaal € 12 000,00   

 
Uitleg en motivering 
1) Een multifunctioneel voertuig 

De karweiwagen in de bijpost in Desselgem, een Nissan Urvan, is 21 jaar oud en aan vervanging toe. Er 
wordt voorgesteld een gesloten bestelwagen met dubbele cabine aan te kopen waarin minstens zes 
personen plaats kunnen nemen. In de laadruimte achteraan kan het nodige materiaal opgeborgen worden 
naargelang van de oproep: persluchttoestellen, pompen, materiaal voor wespenverdelging… Het wordt 
dus een voertuig dat voor tal van opdrachten gebruikt kan worden. 

2) Kledingkasten 
In beide kazernes zijn de kasten voor het opbergen van de interventiekleding aan vervanging toe. In de 
bijpost staan momenteel oude, metalen kasten die door roest aangetast zijn. In de hoofdpost wordt nog 
gebruik gemaakt van de houten kasten die geplaatst werden bij de ingebruiksteling van de kazerne. Bij 
het vernieuwen van het dak hebben deze kasten een tijd in open lucht gestaan. Er wordt voorgesteld 
metalen kledingkasten aan te kopen die mogelijk in de toekomst kunnen verhuizen naar een nieuwe 
kazerne. Alle brandweerlieden krijgen een individueel vak dat afgesloten kan worden. 

3) Een visualisatiesysteem voor de digitale oproepen in beide kazernes 
Er wordt nu al enkele maanden gewerkt met het oproepsysteem van het digitale radionetwerk ASTRID. Na 
de kantooruren is de kazerne niet meer bemand. De oproepen worden dan doorgeschakeld naar twee 
personen die een permanentie verzekeren. Het komt voor dat de eerste wagen al bemand is en uit kan 
rukken, terwijl de personen die de permanentie verzekeren nog niet aangekomen zijn. Daarom wordt 
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voorgesteld dat de oproepgegevens (juiste adres, specificatie van de oproep) in beide kazernes op een 
groot scherm meegedeeld worden. In het kader van de zonale en interzonale afspraken betreffende de 
Snelle Adequate Hulp (SAH) zullen de voertuigen die eerst uitrukken niet altijd dezelfde zijn. Ook deze 
gegevens kunnen dan op beide schermen geprojecteerd worden. Zo kunnen de opgeroepen 
brandweerlieden onmiddellijk zien welk voertuig en welk materieel er gevraagd wordt. Deze schermen 
worden aan het computergestuurde oproepsysteem gekoppeld. 

4) Een slagmoeraanzetter op perslucht (met compressor) 
Bij ernstige ongevallen met voertuigen is het soms nodig snel deuren of deksels af te schroeven om 
geknelde slachtoffers te kunnen bevrijden. Dergelijke werken kunnen meestal vlugger, eenvoudiger en 
veiliger met een slagmoeraanzetter op perslucht uitgevoerd worden dan met het hydraulische 
reddingsmaterieel. 

5) Divers toebehoren bij de duikuitrustingen 
Vorig jaar werd gestart met de aankoop van duikmateriaal. Het gaat hier enerzijds om de uitbreiding van 
de duikuitrustingen met nieuw materiaal en anderzijds om de vervanging van versleten materiaal. Het 
betreft onder andere life-jackets, loodharnassen, eerstetrapontspanners, seintouwen,een trapeze (om 
gemakkelijk in en uit het water te geraken), stroboscooplampen(om op de duikfles te plaatsen en de 
duiker zo beter aan de oppervlakte te zien) en divers klein duikmateriaal. In het kader van de opdrachten 
in het water (zowel in Waregem als in de brandweerzone) en ook in het kader van de Snelle Adequate 
Hulp (SAH) buiten waregem, moeten de duikers hun opdrachten op een zo veilig mogelijke manier uit 
kunnen voeren. 

6) Een blusmonitor 
Vorig jaar werd een blusmonitor aangekocht voor de hoofdpost in Waregem. Het is nuttig om dit jaar ook 
een blusmonitor aan te kopen voor de bijpost. Een blusmonitor is een grote straalpijp die bij uitslaande 
branden op afstand bediend kan worden. De blusmonitor wordt op een flexibel statief bevestigd. Het 
debiet, de straal en de richting kunnen gemakkelijk geregeld worden. 

Krediet 
Voor de uitvoering van deze opdracht wordt krediet aangewend dat beschikbaar is op de artikels 351/743-52 
(voertuig), 351/741-98 (meubilair), 351/742-53 (informaticamateriaal) en 351/744-51 (divers materiaal) van 
het budget 2011. 
Wijze van gunnen 
Voor de uitvoering van deze diverse opdrachten wordt gebruik gemaakt van diverse 
onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking (art. 17 § 2 1° a van de wet van 24 
december 1993). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de diverse opdrachten voor de levering van een voertuig, 
meubilair en divers materiaal voor de brandweer 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:  
 

7. goedkeuren diverse opdrachten levering van voertuigen, werktuigen en divers materiaal voor de 
technische dienst en de groendienst + vaststellen wijze van gunnen 

Voorstel 
Er wordt voorgesteld volgende voertuigen en werktuigen en volgend materiaal voor de Technische dienst aan 
te kopen: 
Omschrijving Motivering Raming bedrag 

inclusief btw 
Totaal bedrag 
inclusief btw 

Artikel 

1 lichte vrachtwagen 
met open laadbak 

vervanging van de lichte 
vrachtwagen Iveco met bouwjaar 
1997 voor de eerste ploeg 
karweien 

€ 35 000,00 € 35 000,00 421/743-52 

40 dranghekken met 
steunvoeten 

aanvulling huidige voorraad € 4 000,00 € 4 000,00 763/744-51 

1 graafmachine vervanging van graafmachine 
Case bouwjaar 1990 

€ 180 000,00 € 182 100,00 421/744-51 

1 pallethefwagen aanvulling materiaal € 300,00 

2 boor- en 
beitelhamers 

aanvulling materiaal voor de 
ploeg verkeer en de tweede 
ploeg kleine karweien 

€ 1 000,00 

1 betonmolen vervanging € 550,00 

1 haakse vervanging € 250,00 
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slijpmachine 
diameter 125 mm 

Totaal voertuigen, werktuigen en divers materiaal  
Technische dienst 

€ 221 100,00 € 221 100,00  

 
Er wordt voorgesteld volgende voertuigen en werktuigen voor de Groendienst aan te kopen: 
Omschrijving Motivering Raming bedrag 

inclusief btw 
Totaal bedrag 
inclusief btw 

Artikel 

1 lichte vrachtwagen 
met kipbak 

vervanging van de lichte 
vrachtwagen Peugeot met 
bouwjaar 2001 voor de ploeg 
zwerfvuil 

€ 35 000,00 € 35 000,00 421/743-52 

1 zuiggroep op 
aanhangwagen 

om bladeren op te ruimen in 
groenzones 

€ 12 000,00 € 34 600,00 421/744-51 

1 heggenschaar voor 
maaiarm tractor 

aanvulling op takkenschaar 
op maaiarm tractor 

€ 6 000,00 

3 heggenscharen op stok 
met benzinemotor 

voor de deelgemeenten € 2 100,00 

1 bosmaaier met 
benzinemotor 

voor de deelgemeenten € 550,00 

2 bladblazers 
(handmodel) 

voor deelgemeenten € 800,00 

1 kleine kettingzaag 
met benzinemotor 

vervanging € 650,00 

1 zitmaaier vervanging zitmaaier Iseki 
met bouwjaar 2001 voor de 
deelgemeenten 

€ 12 500,00 

Totaal voertuigen en werktuigen Groendienst € 69 600,00 € 69 600,00  

 
Wijze van gunnen 
Voor de twee lichte vrachtwagens wordt een aparte onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking gevoerd. Voor de graafmachine wordt gebruik gemaakt van een algemene offerteaanvraag 
met publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen. Voor de andere werktuigen en het materiaal worden 
diverse onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking gevoerd, afhankelijk van de soort 
werktuigen en het soort materiaal. 
Krediet 
In het budget 2011 is het nodige krediet ingeschreven op de artikels 421/743-52, 421/744-51 en 763/744-51. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de diverse opdrachten voor de levering van voertuigen, 
werktuigen en divers materiaal voor de Technische dienst en de Groendienst goed te keuren, het bestek 
van de graafmachine met de selectie- en gunningscriteria goed te keuren en de wijzen van gunnen vast 
te stellen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

8. grote onderhoudswerken aan diverse wegen: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

Er werd een bestek opgemaakt door de dienst wegen-waterlopen voor het uitvoeren van grote 
onderhoudswerken aan diverse wegen nl 
- Staf Stientjesstraat (vernieuwen kapotte greppels en borduren vanaf huisnr1 tot 43,plaatsen sibvorm) 
- Abeelstraat(vernieuwen kapotte en verzakte watergreppels thv huisnrs 4 en 6 en thv nieuwe 
dokterspraktijk) 
-Millenniumstraat (maken 2de veilige fiets- en voetgangersoversteek over de beek achterkant verkaveling) 
- Schoendalestraat (herstellen kapot betonvak thv huisnr 231) 
-School Beveren-Leie, Koning Albertstraat (nieuw stuk voetweg aanleggen) 
- Kuiperstraat 41 (verbreden stuk bestaand fiets- voetweg om mogelijkheid te maken tot inrijden garage) 
- Vandewoestijnelaan (vernieuwen stuk asfalt zijberm) 
Raming: 58.910,00 euro, btw exclusief (btw mede-contractant) 
Voorstel toewijzing: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking(artikel 17, § 2, 1° a (Limiet niet 
overschreden (limiet = € 67.000,00 excl. btw). 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 
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2011 421/731-60 211043 2011/360 € 78 500,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp 'grote herstellingswerken wegen’ 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:  
 

9. herstellen en vernieuwen voetpaden 2011: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

Door de dienst wegen,waterlopen,verkeer werd een ontwerp opgemaakt voor het herstellen en vernieuwen 
voetpaden 2011 in volgende straten: 

Straten Raming, excl. btw  
(ten laste stad) 

Raming,excl. btw 
(ten laste Helpt Elkander) 

-Zultseweg(vanaf Galle tot aan Drogenboomstraat) 4.640 euro  

-Keukeldam(ts Damweg en Markt) 14.104 euro  

-Karelmeers: volledig 12.958 euro  

-Oude Vijvestraat(vanaf ontbrekend stuk tot aan 
P.Putmanstraat 

6.385 euro  

-Hazelaarlaan(ts Bremlaan en Lindestraat) 21.622 euro  

-Mussekouter 78.584 euro 25.118,00euro 

-Neerstraat(vanaf Gaverbeek tot aan Kromme Waters) 16.800 euro  

-Emiel Clausstraat(opritten huisnrs 66-68-70 4.446 euro  

-Reinareweg(volledig) 22.386 euro  

-Spijkerlaan 5.240 euro  

-Ballingstraat(vanaf nr 11 tot nr 9) 18.810 euro  

-Kasteelstraat(vanaf Astridlaan tot Driesstraat) 72.217 euro  

-Tomberg 91.998 euro  

Totaal btw exclusief 370.190 euro 25.118,00 euro 

Totaal btw inclusief 447.930 euro 30.393,00 euro 

Voorstel wijze van gunnen:openbare aanbesteding 
De nodige kredieten zijn voorzien op de begroting 2011. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp “aanleggen en vernieuwen voetpaden 2011" goed te 
keuren en akkoord te gaan met de wijze van gunnen. 
Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 421/731-60 211042 2011/361 € 510 000,00 

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

10. gratis grondafstand voor inlijving in wegenis Pijkstraat 

In uitvoering van het verkavelingscontract-dossier Stb:556.1159 dienen de verkavelaars, het OCMW, gratis 
grond af te staan voor inlijving in de wegenis Pijkstraat. 
Het betreft de inneming in gele kleur op het metingsplan  opgemaakt door de landmeter Patrick Delesie op 8 
mei 2008. Het perceel is gekadastreerd Sectie D nr 137V met een oppervlakte van 11a 10ca. 
Deze gratis grondafstand geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor opname in de 
wegenis Pijkstraat. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gratis grondafstand voor inname in wegenis Pijkstraat goed te 
keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
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11. goedkeuren wegentracé verkaveling Roestraat - Schoolstraat 

Door Wagso werd een verkaveling ingediend voor de gronden gelegen te 8791 Waregem, Schoolstraat-
Roestraat, bekend ten kadaster onder 4° afdeling sectie A deel van 254 v3 en 256 p.  
De aanvraag voorziet in de aanleg van nieuwe wegeninfrastructuur.  
Het ontwerp van aanvraag is gelegen in het RUP Roestraat en de aanvraag is in overeenstemming met de 
bestemmingsvoorschriften van het RUP.  
De aanvraag dient niet onderworpen te worden  aan een openbaar onderzoek daar het gelegen is in het RUP 
Roestraat. 
De verkeerscel heeft op 21 december 2010 het ontwerp van project geadviseerd. Volgende bemerking werd 
gemaakt: voorstel om niet toe te laten om parkeervoorzieningen aan te leggen in de voortuin voor de 
woningen in de Schoolstraat. Wel een oprit naar de carports naast de woning. Op die manier kunnen er 
openbare parkeerplaatsen blijven langs de rijweg in de Schoolstraat. 
De opmerking werd door het Schepencollege van 6 januari 2011 goedgekeurd. 
Binnen de verkaveling wordt een groenzone voorzien; 
Gelet op voorliggend wegendossier; 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het wegentracé goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

12. project Lelijke Plekjes, organisatie en coördinatie ontwerpwedstrijd: mandateren intercommunale 
Leiedal 

De stad beslist deel te nemen aan de wedstrijd georganiseerd in het kader van het Europees project met 
betrekking tot de transformatie van ‘Lelijke Plekjes’ in de gemeenten van het werkgebied van de 
Intercommunale Leiedal. 
Naast verschillende fietsonderdoorgangen en de parking onder het Pand die door de studenten van Artesis 
Hogeschool en Howest zullen worden aangepakt heeft de stad de overgangszone aangeduid tussen het park 
stadionvijvers en de Esplanade als locatie dat door een ontwerpbureau zal worden ontworpen.  
Een selectiecommissie zal onder de vorm van een workshop de kandidaturen van de ontwerpers beoordelen. 
Elke ontwerper zal 2 ontwerpen maken. Hierdoor ontvangt elke gemeente 2 ontwerpen van 2 verschillende 
ontwerpers voor hun plekje. Hieruit zal de stad dan kunnen kiezen. De stad gaat akkoord om hiervoor een 
bedrag ter beschikking te stellen van € 2.500,00 excl. BTW voor 1 ontwerp. Het 2de ontwerp wordt bekostigd 
(€ 2.500,00 excl. BTW) door Leiedal met de middelen uit het Europees fonds. 
Dit bedrag zal voor de ontwerper definitief verworven zijn indien hun selectie niet wordt gevolgd door een 
gunning van de opdracht door het stadsbestuur tot uitvoering van de transformatie van het plekje. 
Indien wordt beslist om tot de gunning over te gaan geldt het bedrag van € 2.500,00 excl. BTW als voorschot 
op het contractueel overeen te komen ereloon. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de Intercommunale Leiedal te mandateren om de wedstrijd te 
organiseren met inachtneming van alle daaraan verbonden wettelijke regels. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

13. goedkeuren aankoop van informaticamateriaal (hardware en software) voor interactieve toepassing 
tentoonstelling "Van paardenmiddel tot paardendokter" + vaststellen wijze van gunnen 

Situering 
In het jaar 2011 wordt wereldwijd de 250e verjaardag van het diergeneeskundige onderwijs gevierd. 
Paardenstad Waregem is op 15 en 16 april 2011 gaststad voor het vijfde European Equine Health and 
Nutrition Congress. Van 15 april tot 15 mei 2011 vindt de tentoonstelling ‘Van paardenmiddel tot 
paardendokter’ in Waregem plaats. Dit project wordt gerealiseerd door het stadsarchief van Waregem met 
medewerking van internationale projectpartners. De tentoonstelling brengt een overzicht van de 
paardengeneeskunde die begint bij de niet-gediplomeerde paardenmeester of hoefsmid-veearts uit de 
negentiende eeuw, evolueert naar de plattelandsveearts en uitmondt bij de veearts-universiteitsprofessor in 
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het midden van de twintigste eeuw. Het stadsarchief stelt voor enkele onderwerpen in deze tentoonstelling 
op een interactieve manier te presenteren. Hiervoor is de aankoop van informaticamateriaal en aangepaste 
software nodig. Na deze tentoonstelling zal een groot deel van dit materiaal opnieuw gebruikt kunnen 
worden bij andere projecten. 
Subsidie 
Bij het agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse overheid werd een subsidie aangevraagd voor dit 
erfgoedproject. 
Aankoopvoorstel 
Een deel van deze subsidie kan besteed worden aan volgende interactieve tentoonstellingsonderdelen: 
1) 6 drukknoppen met geluidsfragmenten bij de voorstelling van de familie Bouckaert 

 Hardware: 
- 6 drukknopjes om te integreren in valse wand 
- interface om de knopjes in te lezen op pc 
- versterker en 2 luidsprekers 

 Software: schrijven van de applicatie 

 Installatiekosten 
Prijsraming: 3 000,00 euro inclusief btw 

2) Geluidsfragment en beeldprojectie bij het verhaal van veearts Adriaan 

 Hardware: 
- PIR-sensor voor detectie van beweging 
- interface voor inlezen PIR-sensor 
- versterker en 5 luidsprekers 

 Software: schrijven van de applicatie 

 Installatiekosten 
Prijsraming: 6 000,00 euro inclusief btw 

3) De afgenomen interviews, gemonteerd tot een tiental korte filmpjes volgens thema, kunnen op een 
scherm bekeken worden. Op een touchscreen selecteert de bezoeker zelf het gewenste filmpje. 

 Hardware: 
- klein touchscreen voor keuze filmpjes 
- versterker en 2 luidsprekers 

 Software: schrijven van de applicatie 

 Installatiekosten 
Prijsraming: 5 000,00 euro inclusief btw 

4) Het beeldmateriaal van de website http://www.dierendigitaal.nl/ (gerealiseerd door projectpartner 
Universiteitsbibliotheek Utrecht), aangevuld met eigen materiaal, kan bekeken worden op een 
multitouchtafel. 

 Hardware: 
- 2 schermen (55” led full HD duotouchscreen) 
- versterker en 2 luidsprekers 

 Software: schrijven van de applicatie 

 Installatiekosten 
Prijsraming: 16 000,00 euro inclusief btw 

De totale kostprijs van deze interactieve toepassing (hardware, software en installatie) wordt geraamd op 30 
000,00 euro inclusief btw. 
Wijze van gunnen 
Voor deze opdracht wordt gebruik gemaakt van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking (art. 17 § 2 1° a, van de wet van 24 december 1993, bedrag lager dan 67 000,00 euro 
exclusief btw). 
Krediet 
In het budget 2011 is het nodige krediet ingeschreven op het artikel 778/742-53. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de aankoop van informaticamateriaal (hardware 
en software) voor de interactieve toepassing van de tentoonstelling "Van paardenmiddel tot 
paardendokter" goed te keuren en de wijzen van gunnen vast te stellen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

14. stadhuis, leveren en plaatsen toegangscontrolesysteem: goedkeuren eindafrekening 

http://www.dierendigitaal.nl/
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De werken voor het leveren en plaatsen van een toegangscontrolesysteem in het Stadhuis werden in zitting 
van 25 februari 2010 toegewezen aan de firma Actio’Novo uit Waregem voor een bedrag van 11 127,12 euro 
incl. BTW. 
Tijdens de uitvoering van deze opdracht, kwamen volgende meerwerken naar voren: 
1. Klavier hoofdtoegangsdeur 
Na overleg werd voorgesteld om een bijkomende toegang via de hoofdinkom gelijkvloers mogelijk te maken 
voor genodigden van vergaderingen of speciale gelegenheden na de normale openingsuren. Via het intikken 
van een code die per vergadering wordt meegedeeld, kan men de hoofdtoegangsdeur openen. Hiervoor dient 
een bijkomend toegangscontrolesysteem met klaviertoetsen geïnstalleerd te worden. 
Totaalbedrag: 1 035,17 euro incl. BTW 
2. Aansluiting deur openbaar toilet 
Ten gevolge van het installeren en gebruik van het toegangscontrolesysteem, zullen de toiletten op niveau 0 
niet meer toegankelijk zijn voor het publiek via de kantoren van de politie en de telescopische schuifdeur 
ondergrondse parking. Om de toegang voor het publiek naar deze openbare toiletten opnieuw mogelijk te 
maken, werd een nieuwe deuropening gemaakt, en een zelfsluitende buitendeur geplaatst, die aangesloten 
werd op het toegangscontrolesysteem 
Totaalbedrag: 654,16 euro incl. BTW 
3. Extra drukknop en badgelezer 
Op vraag van de werknemers van de stadswinkel is het voor de vlotte gang van zaken sterk aangewezen dat 
er twee bedieningsknoppen worden bijgeplaatst, voor de bediening van de elektrische schuifdeuren voor de 
toegang naar de burelen toe. Het is eveneens aangewezen om een bijkomende badgelezer te plaatsen voor 
het gebruik door het stadspersoneel met hun persoonlijke badge. 
Totaalbedrag: 1 615,75 euro incl. BTW 
4. Toegangscontrole fietsenstalling 
In het kader van het algemeen toegangscontrolesysteem werd een voorstel ingediend om de fietsenstalling 
eveneens te voorzien van een elektronisch sluitsysteem. Dit zou dan werken via het bestaande 
toegangscontrolesysteem en de gebruikelijke persoonlijke badges van het stadspersoneel. 
Totaalbedrag: 2 414,11 euro incl. BTW 
Overzicht totaalkosten 
Toewijzingsbedrag: 11 127,12 euro incl. BTW 
Meerwerk 1: 1 035,17 euro incl. BTW 
Meerwerk 2: 654,16 euro incl. BTW 
Meerwerk 3: 1 615,75 euro incl. BTW 
Meerwerk 4: 2 414,11 euro incl. BTW 

Totaal: 16 846,31 euro incl. BTW 

Dit betekent een overschrijding van het toewijzingsbedrag van 51,40%. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: stadhuis, leveren en plaatsen toegangscontrolesysteem: 
goedkeuren eindafrekening. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

15. interlokale vereniging burensportdienst:  
- goedkeuren jaarrekening 2010 

- goedkeuren jaarverslag 2010 

Op 3 april 2007 keurde de gemeenteraad de toetreding van Waregem aan de interlokale vereniging 
burensportdienst goed. Inmiddels heeft deze samenwerking haar nut bewezen. 
Conform de statuten moeten zowel de jaarrekening als het jaarverslag van het voorbije jaar worden 
goedgekeurd.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het jaarverslag en de jaarrekening 2010 van de Interlokale 
vereniging burensportdienst goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
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16. vragen 

Er zijn twee vragen ingediend op het secretariaat: 
- raadslid D. Alyn: voorkomen geluidsoverlast 
- raadslid X. Wyckhuyse: markt deels verkeersvrij tijdens de zomermaanden. 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

17. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 11 januari 2011. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  

 


