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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 

Volgende commissies: 29 maart 2011 om 18.15 uur 
Volgende gemeenteraad: 5 april 2011 om 19.00 uur. 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

2. goedkeuren opdracht leveren van persluchttoestellen voor de brandweer met staatssubsidie + 
vaststellen wijze van gunnen 

Situering 
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft op 26 januari 2011 per brief laten weten dat het 
stadsbestuur 10 persluchttoestellen (autonome ademhalingstoestellen met open kringloop en met een 
masker met een systeem voor snelle vasthechting voor de brandweerhelmen) kan aankopen met subsidie van 
de federale overheid. De subsidie bedraagt 75 % van het aankoopbedrag. Het stadsbestuur betaalt dus 25 % 
van het aankoopbedrag. 
Aanpassing meerjarenplan 
Voor deze aankoop met staatssubsidie is een aanpassing van het meerjarenplan voor de aankoop van 
brandweermaterieel nodig. Deze aanpassing wordt behandeld in een apart punt dat eveneens in de 
gemeenteraad van 1 maart 2011 voorgelegd wordt. 
Aankoopvoorstel 

Omschrijving Aankoop- 
bedrag 

Bedrag 
stadsbestuur 
25 % 

Subsidiebedrag 75 
% 

10 persluchttoestellen (autonome 
ademhalingstoestellen met open kringloop en met een 
masker met een systeem voor snelle vasthechting voor 
de brandweerhelmen) 

€ 26 583,70 € 6 645,93 € 19 937,77 

Voorbereiding beknopte omschrijving 
van de besluiten van  

de gemeenteraad van 01 maart 2011    
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Alle bedragen zijn inclusief btw. 
Krediet 
Voor de uitvoering van deze opdracht wordt in de eerstkomende budgetwijziging krediet ingeschreven op het 
artikel 351/744-51 van de buitengewone dienst (budget 2011). 
Wijze van gunnen 
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken treedt hier op als aankoopcentrale (artikel 15 van de wet 
van 15 juni 2006). Deze dienst heeft de volledige procedure voor de aankoop van persluchttoestellen 
gevoerd via een algemene offerteaanvraag. Deze opdracht werd gegund aan de firma Dräger Safety Belgium 
nv, Heide 10, 1780 Wemmel. De opdracht blijft nog geldig tot 19 september 2012. Door een beroep te doen 
op een aankoopcentrale is het stadsbestuur vrijgesteld van de verplichting zelf een gunningsprocedure te 
organiseren. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de levering van persluchttoestellen voor de 
brandweer met staatssubsidie 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:  
 

3. goedkeuren aanpassen meerjarenplan voor de aankoop van brandweermateriaal 

Met het oog op de uitvoering van de wet op de hervorming van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2007, heeft de Federale Overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken het niet opportuun geacht een nieuw meerjarenplan 2008-2014 voor de aankoop van 
brandweermaterieel op te starten. Aan de brandweer werd de mogelijkheid gegeven om het meerjarenplan 
2002-2007 aan te passen. Deze aanpassing werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 december 2007. 
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft op 26 januari 2011 per brief laten weten dat het 
stadsbestuur 10 persluchttoestellen (autonome ademhalingstoestellen met open kringloop en met een 
masker met een systeem voor snelle vasthechting voor de brandweerhelmen) kan aankopen met subsidie van 
de federale overheid. De subsidie bedraagt 75 % van het aankoopbedrag. Het stadsbestuur betaalt dus 25 % 
van het aankoopbedrag. Hiervoor is een aanpassing nodig van het meerjarenplan voor de aankoop van 
brandweermaterieel. 
De brandweer wenst het meerjarenplan voor de aankoop van brandweermaterieel ook nog uit te breiden met 
50 persslangen met een diameter van 45 mm en 80 persslangen met een diameter van 70 mm. 
Bijgevolg wordt voorgesteld het meerjarenplan voor de aankoop van brandweermaterieel als volgt aan te 
passen en uit te breiden: 

Code Benaming Gevraagd Prioriteit 
Beloften 
(Jaar + aantal) 

51120 Persslangen diameter 45 mm en lengte 20 m 50 1  

51130 Persslangen diameter 70 mm en lengte 20 m 80 1  

82110 
Ademhalingstoestel open kringloop (masker met 
systeem voor snelle vasthechting voor 
brandweerhelmen) 

20 1 
2008 – 8 
2010 - 10 

Bij de persslangen gaat het om een uitbreiding van het meerjarenplan. 
Bij de ademhalingstoestellen betreft het een aanpassing van het codenummer en een wijziging van de wijze 
van vasthechting van het volgelaatmasker. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing van het meerjarenplan voor de aankoop van 
brandweermaterieel goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

4. hulpverleningszone Zuid-West-Vlaanderen: opheffen gemeenteraadsbeslissing van 11 januari 2011 
houdende de goedkeuring van de overeenkomst betreffende het verminderen van de dubbele 
uitruk en goedkeuren nieuwe overeenkomst in afwachting van het in werking treden van de wet 
van 15 mei 2007 
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De gemeenteraad heeft in zitting van 9 november 2010 de toetreding tot de operationele zone Zuid-West-
Vlaanderen (OPZ 3) goedgekeurd. In de overeenkomst is bepaald dat de operationele prezone de nodige 
maatregelen zou treffen om ondermeer de uitruk in het kader van de snelste adequate hulp te 
optimaliseren.  De prezonale raad van 10 december 2010 heeft de overeenkomst goedgekeurd.  Deze 
overeenkomst werd eveneens ter goedkeuring voorgelegd in de gemeenteraad van 11 januari ll.  Echter in 
navolging van de bespreking van de overgangsmaatregelen m.b.t. de toepassing van de overeenkomst in de 
prezonale raad van 28 januari 2011 en de technische commissie van 3 februari 2011, wordt een nieuw 
ontwerp van overeenkomst voorgelegd aan de gemeenten van de hulpverleningszone.  De overeenkomst 
werd uitgebreid met een deel 2, waarin de overgangsmaatregelen voor de verschillende brandweerkorpsen 
zijn opgenomen.  Na goedkeuring door de betreffende gemeenteraden in maart, zal de overeenkomst ingaan 
op 1 april 2011. 
Het document staat op het intranet. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gemeenteraadsbeslissing van 11 januari 2011 houdende de 
goedkeuring van de overeenkomst betreffende het verminderen van de dubbele uitruk in de 
hulpverleningszone Zuid-West-Vlaanderen op te heffen en de nieuwe overeenkomst goed te keuren.   
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

5. goedkeuren opdracht leveren van meubilair voor de milieudienst en de dienst stedenbouw + 
vaststellen wijze van gunnen 

Voorstel en raming bedrag 
Er wordt voorgesteld volgend meubilair aan te kopen voor de Milieudienst en de dienst Stedenbouw: 
Perceel Locatie Omschrijving Raming Totaal per  

perceel 

1 Kantoor 
verantwoordelijke 
dienst Stedenbouw  

1 bureautafel L2,20 x B0,80 x H0,74 m € 600,00 € 1 400,00 

 1 vergadertafel L2,00 x B1,00 x H0,74 m € 800,00  

    

2 Kantoor 
verantwoordelijke 
Milieudienst  

1 bureautafel L2,20 x B0,80 x H0,74 m € 600,00 € 600,00 

    

    

3 Medewerkers 5 bureautafels L1,60 x B0,80 x H0,74 m € 2 000,00 € 2 000,00 

4 Balie 1 balie (gevormd door 2 x 6 dossierkasten 
met in het midden een reeks legplanken - 
zijkanten, achterkant en bovenkant worden 
uitbekleed met hout – totale afmetingen bij 
benadering L7,20 x D0,75 xH1,00 m) 

€ 6 000,00 € 6 000,00 

 1 toegangsdeurtje aan balie, totale 
afmetingen bij benadering B1,10 x H1,05 m 

  

5 Zijwand Kastenwand (op maat te maken in 4 delen 
die tussen de betonnen zuilen passen – tot 
aan plafond – totale afmetingen bij 
benadering L9,50 x D0,45 xH2,44 m) 

€ 10 000,00 € 10 000,00 

Totaal    € 20 000,00 

In de kantoren waarin de Milieudienst en de dienst Stedenbouw hun intrek zullen nemen, staat er nog 
meubilair dat vroeger door de dienst Externe Zaken gebruikt werd. Dit meubilair zal opnieuw gebruikt 
worden en aangevuld worden met het meubilair dat in bovenstaande tabel opgenomen is. 
Alle bovenvermelde bedragen zijn inclusief btw. 
Krediet 
Voor de uitvoering van deze opdracht wordt krediet aangewend dat ingeschreven is op het artikel 104/741-
98 van het budget 2011 (projectnummer 211016). 
Wijze van gunnen 
Voor de uitvoering van deze opdracht wordt gebruik gemaakt van de 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). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de aankoop van meubilair voor de Milieudienst 
en de dienst Stedenbouw goed te keuren en de wijze van gunnen vast te stellen. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 



 

Gemeenteraadszitting 01 maart 2011 4 
 

- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

6. stadhuis, inrichten landschapsbureau stedenbouw-milieu: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze 
van gunnen 

Door de ingebruikname van de stadswinkel is het oude landschapsbureau van de dienst info, feestelijkheden, 
toerisme en sociale dienst vrijgekomen. Deze ruimte zal ingenomen worden de diensten stedenbouw en 
milieu, maar hiervoor dienen wel enkele aanpassingswerken te gebeuren om deze verhuis mogelijk te 
maken. De werken kunnen opgedeeld worden in twee verschillende loten: 
Lot 1/Brandcompartimentering 
Raming: 40 000,00 euro incl. BTW 
Lot 2/Databekabeling 
Raming: 12 000,00 euro incl. BTW 
Totale Raming lot 1 + lot 2: 52 000,00 euro incl. BTW 
Beschikbare kredieten:  
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf per lot 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: “Stadhuis, inrichting landschapsbureau stedenbouw/milieu: 
goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen”. 

 
Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 104/724-60 211003 2011/57 € 20 000,00 

Bij te voorzien via IKA van „stadhuis compartimentering brandveiligheid‟ € 40 000,00 

 

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

7. woning Westerlaan 51-51+, slopen: kennis nemen toewijzing door hoogdringendheid 

De gemeenteraad keurde in zitting van 7 september 2010 het ontwerp goed tot het aanstellen van een 
ontwerper voor het slopen van de woning in de Westerlaan 51-51+, en stelde de wijze van gunnen vast op 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. In zitting van 10 november 2010 werd de opdracht 
toegewezen aan architecten Dominiek Depoortere uit Waregem. 
Door de strenge winter en de grote hoeveelheden sneeuw, was er echter reeds een stuk dak in elkaar gezakt, 
waardoor de stabiliteit van het gebouw niet meer kon gegarandeerd worden. Daarom keurde het College in 
zitting van 27 januari 2011 het ontwerp en de wijze van gunnen goed voor de dringende slopingswerken (art. 
58, 4e alinea van het Gemeentedecreet). De opdracht tot het slopen van de woning werd wegens de 
hoogdringendheid van dit dossier reeds in zitting van 3 februari 2011 toegewezen aan de firma Devagro, voor 
een totale kostprijs van 14 083,31 euro incl. BTW (art. 17, 62, 1°, punt c van de Wet op 
Overheidsopdrachten dd. 24 december 1993 en art. 157 van het Gemeentedecreet). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: “Woning Westerlaan 51-51+, sloping: kennisname toewijzing door 
hoogdringendheid”. 
 
Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 421/732-60 211051 2011/994 € 15 500,00 

De financieel beheerder heeft een gunstig visum toegekend 2011/018 van 1/02/11 

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

8. Sint-Martinuskerk Desselgem, renovatie interieur, fase 2: restaureren vloeren, meubilair, orgel en 

vernieuwen verwarming: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

De gemeenteraad keurde in zitting van 1 juli 2008 het ontwerp goed voor het aanstellen van een 
restauratieontwerper voor de interieurwerken in de Sint-Martinuskerk te Desselgem. De ontwerpopdracht 
werd in zitting van 5 maart 2009 toegewezen aan bvba architectenbureau Sabine Okkerse uit Horebeke. 
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Het dossier voor de fase 1 van de interieurrenovatie, zijnde de schilderwerken, werd goedgekeurd door de 
Gemeenteraad in zitting van 1 december 2009, en de wijze van gunnen werd vastgesteld op openbare 
aanbesteding.  
Op 15 maart 2010 werd het restauratiedossier, Fase 2, door het ontwerpbureau ingediend bij het Agentschap 
Binnenlands Bestuur om toe te voegen aan de lijst voor subsidiëring. Ruimte & Erfgoed stuurde ons op 2 april 
2010 het bericht van ontvangst van deze bundel. Na aanpassing door de ontwerper is het dossier eind 
november ingediend voor preadvies aan de erfgoedconsulent. 
De laatste bemerkingen van Ruimte en erfgoed en van de Provincie zijn nu aangepast. Na goedkeuring door 
de gemeenteraad wordt het restauratiedossier formeel ingediend in vier exemplaren voor toekenning van de 
subsidies. 
Het restauratiedossier Interieur St-Martinuskerk, Desselgem omvat 4 percelen: 

 Perceel 1: Restauratie vloeren ( & Archeologische opgravingen ), torenuurwerk 

 Perceel 2: Restauratie meubilair 

 Perceel 3: Vernieuwing verwarmingsinstallatie 

 Perceel 4: Restauratie en relocatie Loncke-orgel 
Opmerkingen van de dienst gebouwen:  
Het blijkt zeer belangrijk om vermeld dossier onverwijld in te dienen, aangezien er gesleuteld wordt aan het 
bestaande Erfgoeddecreet, met een te verwachten aanpassing van de subsidiepercentages. Er wordt tevens 
nu al gesnoeid in de kredieten voor betoelaging. Dit resulteert in een oplopende wachttijd vooraleer de 
goedgekeurde dossiers mogen aanbesteed worden. 
De volgende stap in de dossierevolutie is de ontvankelijkheidsverklaring door Ruimte en Erfgoed. Daarna 
moeten we wachten op de formele toekenning van het subsidiebedrag. 
Raming: 733 020,85 euro incl. BTW. Hiervan is 709 516,07 euro incl. BTW subsidieerbaar (voor 80%). 
Beschikbare kredieten: kredieten te voorzien in toekomstige meerjarenplanning 
Voorstel wijze van gunnen: openbare aanbesteding per perceel 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: "Sint-Martinuskerk Desselgem, renovatie interieur, fase 
2/Restauratie vloeren, meubilair, orgel, vernieuwen verwarming: goedkeuren ontwerp + vaststellen 
wijze van gunnen”. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

9. overlagen met slijtlaag diverse gemeentewegen 2011: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van 
gunnen 

De combinatie van het verkeer met het strenge winterweer maakt dat het wegdek in sommige straten zich in 
een minder goede staat bevindt. 
Heel wat straten vertonen putten, scheuren of loskomend asfalt. 
Door de dienst wegen-waterlopen werd een ontwerp opgemaakt voor het aanbrengen van een slijtlaag in 
volgende straten: 
- Stationsstraat 
- Gentse Heerweg 
- Toegangsweg oc Nieuwenhove 
- Keukeldam 
- René Sabbestraat 
- Rond punt Stormestraat 
- Nieuwstraat 

Kostenraming:439.955 euro, btw exclusief 
Voorstel wijze van gunnen:openbare aanbesteding 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 421/731-60 211042 2011/1324 € 400 000,00 

Bij te voorzien in BW1 € 186 000,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp en de wijze van gunnen goed te keuren.  
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
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De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

10. machinaal reinigen van fietspaden en wegen: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

Er wordt voorgesteld om het machinaal reinigen van fietspaden en wegen aan te besteden. Het vorige 
contract loopt ten einde. 
Volgend schema wordt voorgesteld: 
1 Wekelijks vegen op maandag (vanaf 5 uur) 
 - Stationsstraat, Waregem 
 - Stormestraat, Waregem 
 - Holstraat, Waregem 
 - Markt + parking 
 - Olmstraat 

- Processiestraat (gedeelte tussen Stationsstraat en Olmstraat) 
 - station (parking + busstrook Noorderlaan + Boulezlaan) 
  
2 TweewekelijksPare weken 
 - Keukeldam + rond punt, Waregem 
 - Transvaalstraat, Sint-Eloois-Vijve 
 - Leenakkerstraat, Beveren-Leie 
  
3 Maandelijks  

Eerste week van de maand 
 - Schakelstraat, Waregem 
 - Parking Olm, Waregem 
 - Parking Holstraat, Waregem 
 - Parking uitbreiding stadion,Waregem 
 - Parking Coorenblomme 
 - Containerpark, Beveren-Leie 
 - Liebaardstraat, Desselgem 
 - Ooigemstraat, Desselgem 
 - Posterijstraat, Sint-Eloois-Vijve 
 - Biebuyckstraat, Sint-Eloois-Vijve 
 -rotonde Pitantiestraat/Schoendalestraat, fietspad inbegrepen 
 -bruggen over E17 ook de brughoofden: 

* Blauwe Zwaanstraat 
* Vichtseweg + fietspad tot aan N382 + fietspad Deerlijkseweg 
* Wortegemseweg + fietspad over brug 
* Nokerseweg 
* Bergstraat 
* Galgestraat 

 -viaducten: 
*Tapuitstraat  
* Weversstraat tunnel (fietspad onder spoorweg) r.o. St. Hubert 
* H.Verrieststraat tot aan fietsen Luc beide zijden 

 -Sint-Eloois-Vijve en Desselgem: bruggen over de spoorweg, de brughoofden en fiets/voetpaden 
* Desselgemseweg + fietspad tot aan N382 
* Leemputstraat 
* Sprietestraat 

 - Beveren-Leie 
* Spijkerlaan tot aan fietsen Rudy 
* Paanderstraat 

 - fietspad spoorweg vanaf R. Vansteenbruggestraat tot aan rond punt Industrielaan 
4 Tweemaandelijks - Pare maanden 

Eerste week van de maand 
 - parking Meersstraat 
 - parking M.Windelsstraat 
 - parking Damweg 
 - parking Jeugdcentrum 
 - parking stadion 
 - Pitantiestraat 
 - Parking kerk Beveren-Leie 
 - Parking kerk Desselgem 
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 - Parking kerk Sint-Eloois-Vijve 
 - Parking S.O.G. 
 - schietstand, Beveren-Leie 
5 Op bevel                                                                                VH 150 u 

De uren op bevel zijn voorzien om op andere plaatsen te kunnen vegen indien dit noodzakelijk is. 
Raming: € 130 000,00 btw exclusief. 
Wijze van gunnen: algemene offerteaanvraag. 
Gunningscriteria: prijs, referenties, gebruikte machines en ingezet personeel. 
De opdracht is voor 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor 2 maal 1 jaar. 
Er zijn kredieten voorzien op de begroting 2011. 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 421/140-06 nvt 2011/1322 € 130 000,00  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: "machinaal reinigen van fietspaden en wegen: goedkeuren 
ontwerp + vaststellen wijze van gunnen". 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

11. goedkeuren dossiers nutsleidingen 

Uitbreiden OV-net langs wandel- en fietspaden in de Mussekouter en Stuifkouter 
dossiernr 225862-20185629 
bedrag ten laste van de stad 13.532,08 euro, btw inclusief. 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 426/732-60 211065 2011/810 € 15 000,00  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de uitbreiding van het OV-net goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

12. RUP 15.1 Stijn Streuvelsstraat: goedkeuren afsprakennota 

De gemeenteraad van 4 juli 2006 besliste tot de herziening van het BPA Molenwijk. Voornamelijk de oude 
bedrijfssite Sonalex in de Stijn Streuvelsstraat heeft nood aan een nieuwe zachtere bestemming. 
Daarnaast is het wenselijk om het gedeelte van het BPA Molenwijk dat niet wordt opgenomen in het RUP 
Hoogmolenstraat nu op te nemen in het nieuwe RUP. 
De omschrijving van de opdracht wordt als volgt bepaald: 

 De herbestemming van de oude bedrijfssite Sonalex in de Stijn Streuvelsstraat van zone voor 
milieubelastende industrie in het gewestplan naar een minder belastende bestemming voor de omgeving. 

 Het actualiseren van het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige voorschriften van het vigerende BPA 
11b Molenwijk voor het gedeelte dat binnen het plangebied van het RUP valt. 

Door de exclusiviteitenovereenkomst wordt voor de opmaak van het RUP beroep gedaan op intercommunale 
Leiedal. De afsprakennota 2011-08 van 16 februari 2011 vermeldt een ramingsbedrag van 31.007,22 euro. 
Hiertoe zijn er beschikbare kredieten op art. 930/733-60, met individueel nummer 211225 en 
aanwendingsnummer 2011/1295. De financieel beheerder heeft een gunstig visum bezorgd, onder het 
nummer 2011/022 dd. 15 februari 2011. 
Kan de gemeenteraad akkoord gaan met de afsprakennota 2011-08 van Leiedal tot opmaak van het RUP 
Stijn Streuvelsstraat? 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
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13. goedkeuren samenwerkingsovereenkomst aanbrengen geluidsscherm langs de E17 tussen de 

Vichtseweg en de Blauwe Zwaanstraat 

Minister Crevits heeft op 2 december 2010 de koepelmodule 34040/5/C getekend voor het aanbrengen van 
bovenstaand geluidscherm. Deze koepelmodule werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 7 juli 
2009.  Het stedelijk aandeel bedraagt 116 250,75 euro. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een 
samenwerkingsovereenkomst naar het stadsbestuur opgestuurd om aan de gemeenteraad ter goedkeuring 
voor te leggen. Zij benadrukken dat dit zuiver om een financiële aanvulling gaat van het dossier, vereist door 
de Inspectie van Financiën. 
In de samenwerkingsovereenkomst staat vermeld dat het aandeel van het stadsbestuur in de plaatsing van de 
geluidswerende wand 9% is. De kosten voor de veiligheidscoördinatie worden evenredig verdeeld tussen de 
partijen volgens hun aandeel in de geluidswerende wand. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

14. aanvullende verkeersreglementen wegverkeer blijvend karakter: 
a) invoeren van een kortparkeerplaats in de René Sabbestraat 
b) invoeren van een parkeerverbod in de Schakelstraat aan de tennisvelden 

a) aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een kortparkeerplaats in 
de René Sabbestraat 
In de Sabbestraat zijn de laatste jaren een aantal appartementen gerealiseerd. Sommige bewoners van 
deze appartementen parkeren hun wagen in de straat ipv. de garage  te gebruiken. Hierdoor stijgt de 
parkeerdruk in de straat. De klanten van slagerij Witdouck vinden hierdoor moeilijk een parkeerplaats in 
de buurt van de slagerij. Het schepencollege heeft dd. 3 februari 2011 de aanvraag van slagerij Witdouck 
voor het creëren van 1 kortparkeerplaats goedgekeurd. 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van het verkeersbord 
E9a met onderbord type VIIc “15 min” en onderbord type Xc “6m”. 

b) aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een parkeerverbod in de 
Schakelstraat aan de tennisvelden 
Vorig jaar is de parkeerstrook in de Schakelstraat aan de tennisvelden ingedeeld in parkeervakken om 
het rendement te verhogen. Toch zijn er bestuurders die langs de rijweg van deze parking blijven 
parkeren en zo het inrijden en uitrijden uit de parkeervakken verhinderen. Deze parkeerproblematiek is 
besproken op de verkeerscel dd. 18 januari 2011. Het schepencollege heeft het voorstel dd. 3 februari 
2011 goedgekeurd. Het voorstel is om aan de overkant van de parkeerstrook langs de rijweg een 
parkeerverbod in te voeren. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de 
plaatsing van de verkeersborden E1 met de onderborden type Xa en Xb. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanvullende verkeersreglementen goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

15. vaststellen nieuwe straatnamen : definitief goedkeuren 

In de gemeenteraad van 6 december 2010 werden volgende straatnamen principieel goedgekeurd: 

 Verkaveling in de Grasdreef: hernummering 

 Verkaveling in de Europawijk te Nieuwenhove: ontdubbelen van de Erasmuslaan in Erasmuslaan en 
Mercatorlaan 

 Verkaveling in Desselgem-Dries: nieuwe straatnaam: Laakbosstraat 
Gedurende de bekendmaking van 9 december 2010 tot 28 december 2010 werden geen bezwaren ingediend. 
In de bestuursvergadering van de cultuurraad op 22 november 2010 werd gunstig advies uitgebracht omtrent 
de nieuwe straatnamen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd bovenstaande straatnamen definitief goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
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- voor:  0 - 
- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

16. goedkeuren opdracht leveren van meubilair, didactisch materiaal, speeltoestellen en uitrusting 
voor de stedelijke basisscholen + vaststellen wijze van gunnen 

Voorstel 
Er wordt voorgesteld om als volgt meubilair, didactisch materiaal, speeltoestellen en uitrusting aan te kopen 
voor de vijf stedelijke basisscholen met volgende geraamde bedragen: 
Kleuteronderwijs 

721/741-98 Kleuteronderwijs meubilair Totaal Totaal per school 

Desselgem nihil € 0,00 € 0,00 

Beveren-Leie 5 bedjes slaapklas € 1 750,00 € 1 750,00  

Torenhof 10 zitbankjes € 2 900,00 € 2 900,00 

Centrum nihil € 0,00 € 0,00 

Sint-Eloois-Vijve 1 30-vakkenkast € 420,00 € 3 370,00 

 1 hangkast € 1 200,00  

 5 bedjes slaapklas € 1 750,00  

Totaal  € 8 020,00 € 8 020,00 

 

721/742-98 Kleuteronderwijs didactisch materiaal Totaal Totaal per school 

Desselgem nihil € 0,0 € 0,00 

Beveren-Leie nihil € 0,00 € 0,00 

Torenhof 2 radio-cd spelers € 400,00 € 400,00 

Centrum 6 radio-cd spelers  € 540,00 € 840,00 

 1 radio-cd speller met dock € 300,00  

Sint-Eloois-Vijve 5 turnmatten € 1 100,00 € 1 100,00 

Totaal  € 2 340,00 € 2 340,00 

 
Lager onderwijs 

722/741-98 Lager onderwijs meubilair Totaal Totaal per school 

Desselgem nihil € 0,00 € 0,00 

Beveren-Leie 2 vouwtafels € 3 000,00 € 3 000,00 

Torenhof 30 krukjes  € 1 000,00 € 1 000,00 

Centrum 2 vouwtafels  € 3 700,00 € 3 700,00 

Sint-Eloois-Vijve nihil € 0,00 € 0,00 

Totaal  € 7 700,00,00 € 7 700,00 

 

722/742-98 Lager onderwijs didactisch materiaal Totaal Totaal per school 

Desselgem nihil € 0,00 € 0,00 

Beveren-Leie 1 wandklok € 750,00 € 750,00 

Torenhof 1 radio-cd speler € 200,00  € 200,00 

Centrum 10 radio-cd spelers € 900,00 € 900,00 

Sint-Eloois-Vijve nihil € 0,00 € 0,00 

BAS ALG 25 witborden € 11 500,00 € 11 500,00 

Totaal  € 13 350,00 € 13 350,00 

 

722/725-60 
Lager onderwijs te installeren 
speeltoestellen 

Totaal Totaal per school 

Desselgem nihil € 0,00 € 0,00 

Beveren-Leie nihil € 0,00 € 0,00 

Torenhof avonturenparcours speelplaats € 4 000,00 € 4 000,00 

Centrum nihil € 0,00 € 0,00 

Sint-Eloois-Vijve 2 voetbaldoelen € 1 400,00 € 1 400,00 

Totaal  € 5 400,00 € 5 400,00 
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722/744-51 uitrusting Totaal Totaal per school 

Desselgem nihil € 0,00 € 0,00 

Beveren-Leie 1 stof- en waterzuiger € 300,00 € 300,00 

Torenhof nihil € 0,00 € 0,00 

Centrum nihil € 0,00 € 0,00 

Sint-Eloois-Vijve 1 bodemstofzuiger € 800,00 € 800,00 

Totaal  € 1 100,00 € 1 100,00 

 
Motivering 
Het gaat hier om een bestendige uitbreiding, vernieuwing en aanvulling van materiaal. De totale bedragen 
van deze aankoopvoorstellen zijn als volgt geraamd: 

Stedelijk kleuteronderwijs meubilair 721/741-98 € 8 020,00 
 didactisch materiaal 721/742-98 € 2 340,00 

Stedelijk lager onderwijs meubilair 722/741-98 € 7 700,00 

didactisch materiaal 722/742-98 € 13 350,00 

speeltoestellen 722/725-60 € 5 400,00 

uitrusting 722/744-51 € 1 100,00 

Wijze van gunnen 
Rekening houdend met deze diverse opdrachten en de geraamde bedragen, wordt de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (art. 17 § 2 1°a, van de wet van 24 december 
1993) als aangewezen aankoopprocedure voorgesteld. 
Krediet 
Dit materiaal zal aangekocht worden met krediet, ingeschreven op volgende artikels van het buitengewone 
budget 2011: 721/741-98, 721/742-98, 722/741-98, 722/742-98 en 722/725-60. Op elke begrotingspost wordt 
geprobeerd om een beperkt bedrag over te houden voor dringende, onvoorziene omstandigheden. 
De financieel beheerder heeft een positief financieel advies gegeven.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de levering van meubilair, didactisch materiaal, 
speeltoestellen en uitrusting voor de stedelijke basisscholen 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:  
 

17. goedkeuren opdracht leveren van meubilair, muziekinstrumenten, didactisch materiaal en 
uitrusting voor de Stedelijke Kunstacademie afdeling Podiumkunsten + vaststellen wijze van 

gunnen 

Voorstel 
Er wordt voorgesteld om als volgt meubilair, muziekinstrumenten, didactisch materiaal en uitrusting aan te 
kopen voor de Stedelijke Kunstacademie afdeling Podiumkunsten: 

Omschrijving 
Geraamd bedrag 
inclusief btw 

Begrotingsartikel en 
wijze van gunnen 

Meubilair  

73460/741-98 
onderhandelings-
procedure 

1 metalen kast accordeondeuren € 500,00 

3 gewone metalen kasten € 1 200,00 

3 pianostoelen met dubbele bank € 1 200,00 

1 vitrinekast € 1 000,00 

Totaal meubilair € 3 900,00 

Muziekinstrumenten  

73460/742-98 
onderhandelings-
procedure 

1 verhoogde buffetpiano € 13 000,00 

1 stagepiano met staander € 1 300,00 

5 klarinetten in Bes € 5 500,00 

1  piccolo € 1 100,00 

2 altsaxofonen € 1 750,00 

2 trombones € 2 400,00 

Totaal muziekinstrumenten € 25 050,00 

Didactisch materiaal  
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19  muziekstaanders met dubbele lip € 950,00 

10 tentoonstellingspanelen € 2 000,00 

1 dansbarre met bijhorend opstellingsmateriaal € 1 000,00 

Totaal didactisch materiaal € 3 950,00 

Uitrusting  73460/744-51 
onderhandelingsproce
dure 

1 semi-professionele vaatwasmachine € 4 000,00 

Motivering 
Het gaat om een bestendige uitbreiding, vernieuwing en aanvulling van het materiaal voor de Stedelijke 
Kunstacademie afdeling Podiumkunsten. 
Wijze van gunnen 
Rekening houdend met deze diverse opdrachten en de geraamde bedragen, wordt de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (art. 17 § 2 1°a, van de wet van 24 december 
1993) als aangewezen aankoopprocedure voorgesteld. 
Krediet 
Het nodige krediet is beschikbaar op volgende artikels van het buitengewone budget 2011: 73460/741-98, 
73460/742-98 en 73460/744-51. 
De financieel beheerder heeft een positief financieel advies gegeven.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de levering van meubilair, muziekinstrumenten, 
didactisch materiaal en uitrusting voor de Stedelijke Kunstacademie afdeling Podiumkunsten 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:  
 

18. stedelijke basisschool Torenhof, dakrenovatie overdekte speelplaats en keuken: goedkeuren 
ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

De begroting 2011 voorziet in de vernieuwing van de dakdichting van alle zones die nu nog steeds de 
oorspronkelijke waterdichtingslaag hebben. Het dakenplan in bijlage situeert deze fase III, met de 
gebouwdelen die dit jaar aan de beurt komen.  
Het bestek voorziet voor deze dakoppervlakken, naast een aantal voorbereidende werken: 

 De plaatselijke uitvlakking van het te behouden dakvlak 

 Een bijkomende isolatielaag van 8 cm Foamglas 

 Nieuwe eindlaag in bitumineuze dakbedekking 

 Vervangen van de dakrandprofielen  

 De renovatie van gevelafwerking ( nieuwe kroonlijst in multiplex afgewerkt met trespa plaat ) 

 De nieuwe bekleding van de koepelopstanden / detailafwerking met tapbuizen, loodslabben enz.   
Raming: 72 000,00 euro incl. BTW 
Beschikbare kredieten: 72 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: openbare aanbesteding 
Veiligheidscoördinatie: de omvang van dit project valt binnen de categorie kleine werken waarvoor de firma 
W&B uit Izegem werd aangesteld (gemeenteraad 7 juli 2009 en cbs 10 september 2009). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:“Stedelijke Basisschool Torenhof, dakrenovatie overdekte 
speelplaats en keuken: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen”. 
 
Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 722/724-60 211080 2011/464 € 80 000,00 

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

19. goedkeuren opdracht leveren van een schrobzuigmachine voor de sportdienst + vaststellen wijze 

van gunnen 

Voorstel, raming en wijze van gunnen 
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Er wordt voorgesteld volgend materieel voor de Sportdienst aan te kopen: 

Omschrijving Raming bedrag 
inclusief btw 

Wijze van gunnen Artikel 

1 schrobzuigmachine € 10 000 onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking 

764/744-51 

Uitleg en motivering 
De schrobzuigmachine die momenteel in de sporthal “Den Averul” in Beveren-Leie gebruikt wordt, is 
zeventien jaar oud. Deze machine werkt nog niet met oplaadbare accu‟s. Ze moet dus steeds verbonden 
worden met het elektriciteitsnet. De oppervlakte van de huidige zaal is 924 m². In de toekomst wordt deze 
oppervlakte uitgebreid met 583 m². Dit komt dan samen op ruim 1500 m². 
De nieuwe machine werkt op oplaadbare batterijen, heeft een schrobbreedte van minstens 70 cm, heeft een 
schoon- en vuilwatertank van ongeveer 70 à 80 liter en kan ongeveer 2000 m² per uur schoonmaken. Het 
gaat om een “achterloopmodel”. 
Krediet 
Voor de uitvoering van deze opdracht wordt krediet aangewend dat beschikbaar is op het artikel 764/744-51 
van het budget 2011 (project 211170). 
Wijze van gunnen 
Voor de uitvoering van deze opdracht wordt gebruik gemaakt van de 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). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de levering van een schrobzuigmachine voor de 
Sportdienst 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:  
 

20. stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen membraancel zoutelectrolyse: 
goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

De membraancel is een belangrijk element in de chloor-arm-installatie van het zwembad, en heeft een 
gemiddelde levensduur van 3 jaar. Aangezien de huidige cel reeds 3 jaar oud is, is het wenselijk om deze te 
vervangen. De uitvoering zou kunnen voorzien worden tijdens de sluitingsperiode van het zwembad (juni 
2011). 
Raming: 10 000,00 euro incl. BTW 
Beschikbare kredieten: 10 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf (mits toepassing van art. 
17, §2, 1°, punt f van de wetgeving op Overheidsopdrachten dd. 24 december 1993, nl. dat de werken 
omwille van hun specificiteit slechts aan één bepaalde aannemer kunnen toevertrouwd worden). 
Aan degemeenteraad wordt gevraagd: “Stedelijk Sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen 
membraancel zoutelektrolyse: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen” 
 
Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 764/724-60 211164 2011/217 € 10 000,00 

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

21. stedelijk sportcentrum de Treffer, sporthal, vernieuwen toplaag sportvloer: goedkeuren ontwerp + 
vaststellen wijze van gunnen 

De huidige sportvloer in de sporthal van het Stedelijk Sportcentrum De Treffer ligt er momenteel meer dan 
20 jaar, en wordt intensief gebruikt. Na een controle van de vloer, lijkt de onderbouw nog in orde te zijn. 
Enkel de toplaag vertoont op meerdere plaatsen ernstige schade. 
In het verleden zijn er reeds enkele lokale herstellingen gedaan aan zowel de toplaag als aan de onderbouw. 
Deze zijn duidelijk op te merken in de huidige vloer aan de kleurverschillen. Verder werden er in het 
verleden ook enkele zwakke plekken van de vloer aangepakt door de onderbouw te vernieuwen, maar 
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uiteindelijk blijft dit beperkt op ongeveer 2m² op een totale oppervlakte van 1 877m². Hieruit kan dus 
afgeleid worden dat de onderbouw nog in orde is, maar deze dient wel gecontroleerd te worden tijdens de 
werken en waar nodig hersteld te worden. Het is wel wenselijk om de volledige toplaag van de sportvloer te 
vernieuwen. 
Raming: 135 000,00 euro incl. BTW 
Beschikbare kredieten: 135 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: openbare aanbesteding 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: “Stedelijk Sportcentrum De Treffer, sporthal, vernieuwen 
toplaag sportvloer: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen”. 
 
Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 764/724-60 211160 2011/213 € 135 000,00 

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

22. boulodroom, vernieuwen sanitaire leidingen: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

In de huidige lokalen van de Boulodroom zijn de sanitaire leidingen aangetast door corrosie. Hierdoor zijn ze 
dringend toe aan vernieuwing. Het is wenselijk om de leidingen te vervangen door kunstofleidingen, om 
verdere corrosie te voorkomen. De opdracht voorziet de uitbraak van de oude waterleidingen, en het 
plaatsen van nieuwe kunststofleidingen in opbouw. 
Raming: 10 000,00 euro incl. BTW 
Beschikbare kredieten: 10 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: “Boulodroom, vernieuwen sanitaire leidingen: goedkeuren 
ontwerp + vaststellen wijze van gunnen”. 
 
Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 421/724-60 211030 2011/88 € 10 000,00 

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

23. stedelijk ontmoetingscentrum Gaverke: aanpassingswerken + inrichten keuken: goedkeuren 
gewijzigd ontwerp + vaststellen wijze van gunnen 

De gemeenteraad keurde in zitting van 7 september 2010 het ontwerp goed voor de uitbreiding van de 
keuken van het Stedelijk Ontmoetingscentrum Gaverke, opgemaakt door architect Ludmilla Gheysels, 
opgedeeld in vier loten. De wijze van gunnen werd vastgesteld op een openbare aanbesteding per lot. De 
opening van de offerten ging door op dinsdag 23 oktober 2010 in de Briek Schotte zaal. In zitting van 23 
december 2010 werd de lopende procedure echter volledig stopgezet, wegens onvoldoende beschikbare 
kredieten, die werden voorzien op basis van de raming van de architect. 
Na enkele overlegmomenten met de bevoegde schepenen, de architect, het bestuur van het 
ontmoetingscentrum en de dienst gebouwen, werd een aangepast programma opgemaakt, en werden er 
enkele constructieve aanpassingen gedaan om het budget te verlagen. Het nieuwe aangepaste programma 
wordt opnieuw opgesplitst in 4 loten: 
Lot 1/Ruwbouw en afwerking 
Raming: 100 992,65 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: openbare aanbesteding 
Lot 2/Elektriciteit 
Raming: 8 367,15 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: openbare aanbesteding 
Lot 3/HVAC 
Raming: 11 577,11 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: openbare aanbesteding 
Lot 4/Keukeninrichting 
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Raming: 44 839,99 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: openbare aanbesteding 
Totale raming: 165 776,90 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: openbare aanbesteding per lot 
Beschikbare kredieten: niets voorzien in 2011, bij te voorzien in BW1 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: “Stedelijk Ontmoetingscentrum Gaverke, aanpassingswerken SOG 
+ inrichten keuken: goedkeuren gewijzigd ontwerp + vaststellen wijze van gunnen”. 
Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 762/724-60   € 0,00 

In te brengen bedrag door SOG Gaverke € 30 000,00 

Bij te voorzien in BW1 € 152 500,00 

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

24. OC/SH Desselgem, fase 2 - technieken en afwerking: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van 
gunnen 

De gemeenteraad keurde in zitting van 1 juli 2008 het ontwerp goed tot het aanstellen van een ontwerper 
voor dit project, en stelde de wijze van gunnen vast op een openbare aanbesteding. In het College van 29 
januari 2009 werd de opdracht toegewezen aan het architectenbureau Belaen & Van De Loock uit Waregem. 
De gemeenteraad keurde in zitting van 6 juli 2010 het ontwerp goed voor Fase 1/gesloten ruwbouw (2 
loten), en stelde de wijze van gunnen vast op openbare aanbesteding per lot. In zitting van 18 november 
2010 werden de twee loten toegewezen aan respectievelijk Van Maercke nv (Lot 1: ruwbouw en 
dakdichtingen) en aan Vlado (Lot 2: Gevelsluiting). 
Ondertussen werd het dossier verder uitgewerkt, en is de 2de fase van dit project klaar. Deze fase omvat alle 
technieken en eveneens de afwerking van de gebouwen. Later zal er een laatste fase volgen, deze omvat 
dan de omgevingswerken. 
De tweede fase wordt opgesplitst in volgende loten: 
Lot 3/Liftinstallatie 

Raming: 40 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: openbare aanbesteding (Europese bekendmaking) 

Lot 4/Elektrische installatie 
Raming: 315 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: openbare aanbesteding (Europese bekendmaking) 

Lot 5/Sanitair & HVAC 
Raming: 682 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: openbare aanbesteding (Europese bekendmaking) 

Lot 6/Afwerking 
Raming: 736 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: openbare aanbesteding (Europese bekendmaking) 

Lot 7/Sportvloer 
Raming: 234 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: openbare aanbesteding (Europese bekendmaking) 

Lot 8/Sporttoestellen 
Raming: 124 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: algemene offerteaanvraag (Europese bekendmaking) 

Totale raming fase 2: 2 131 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: openbare aanbesteding (lot 3 tem lot 7), algemene offerteaanvraag (lot 8) 
Beschikbare kredieten: 2 762 000,00 euro incl. BTW 
Vraagstelling: 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: “OC/SH Desselgem, Fase 2/Technieken en Afwerking: goedkeuren 
ontwerp + vaststellen wijze van gunnen” 
 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 762/722-60 (33%) 211125 2011/178 € 916 000,00 

2011 764/722-60 (67%) 211152 2011/205 € 1 846 000,00 
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- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

25. cultuurcentrum De Schakel, vernieuwen toneelvloer: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van 
gunnen 

De gemeenteraad keurde in zitting van 9 november 2010 het ontwerp goed tot het aanstellen van een 
ontwerper voor het vernieuwen van de toneelvloer in het cultuurcentrum De Schakel, en stelde de wijze van 
gunnen vast op onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. De ontwerpopdracht werd in zitting 
van 23 december 2010 toegewezen aan het studiebureau TTAS. 
Ondertussen werd er door het studiebureau een ontwerp opgemaakt, en is het dossier klaar om voor te 
leggen aan de Gemeenteraad. De uitvoering is voorzien tijdens de sluitingsperiode van CC De Schakel. 
Raming: 52 250,00 euro incl. BTW 
Beschikbare kredieten: 70 000,00 euro incl. BTW 
Voorstel wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: “Cultuurcentrum De Schakel, vernieuwen toneelvloer: 
goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen”. 
 

Begroting Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 762/724-60 211128 2011/181 € 70 000,00 

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

26. goedkeuren opdracht leveren van een bijkomende zelfbedieningsbalie en een SIP2-licentie voor de 
stedelijke openbare bibliotheek + vaststellen wijze van gunnen 

Situering, voorstel en raming bedrag 
Vorig jaar werd een RFID-systeem met drie zelfbedieningsbalies geïnstalleerd in de Stedelijke Openbare 
Bibliotheek. Na een evaluatie van dit systeem, blijkt nu dat er nood is aan een vierde zelfbedieningsbalie. 
Het meubel is best 10 cm lager dan de andere meubels, speciaal voor rolstoelgebruikers. Voor deze nieuwe 
balie moet er ook een SIP2-licentie aangekocht worden. 
Aankoopvoorstel: 

Omschrijving Raming bedrag 
inclusief btw 

Wijze van gunnen Artikel 

1 zelfbedieningsbalie met 
standaardmeubel en 
scherm 17” 

€ 6 000,00 onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking 

767/742-53 

1 elektronische opener voor 
cd‟s en dvd‟s 

€ 2 300,00 

1 installatiekosten € 300,00 

1 SIP2-licentie (levering, 
installatie en configuratie) 

€ 2 400,00 

Totaal € 11 000,00 

Krediet 
Voor de uitvoering van deze opdracht wordt krediet aangewend dat ingeschreven is op het artikel 767/742-
53 van het budget 2011. 
Wijze van gunnen 
Rekening houdend met de aard van de opdracht en het geraamde bedrag en omwille van de technische 
specificiteit wordt gekozen voor de “onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking” als 
wijze van gunnen (art. 17 § 2 1° f, van de wet van 24 december 1993). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de aankoop van een bijkomende 
zelfbedieningsbalie en een SIP2-licentie voor de Stedelijke Openbare Bibliotheek goed te keuren en de 
wijze van gunnen vast te stellen. 
 
Uitslag van de stemming:  
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- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

27. goedkeuren opdracht leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse speelruimten + 

vaststellen wijze van gunnen 

Situering 
De Jeugddienst heeft een investeringsprogramma voor het jaar 2011 uitgewerkt voor diverse stedelijke 
speelruimten. De opdracht omvat het leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse speelruimten 
inclusief het aanbrengen van een valdempende ondergrond waar dit nodig is. De voorkeur gaat naar 
boomschors als valdempende ondergrond, waar dit mogelijk is. Alle toestellen moeten voldoen aan de 
veiligheidsnormen EN 1176 (speeltoestellen) en EN 1177 (valbodembedekking waar dit vereist is). De 
plaatsing moet gebeuren volgens de voorschriften van de fabrikant en conform de genoemde 
veiligheidsnormen. 
In de vergadering van 14 februari 2011 heeft de stuurgroep van de jeugdraad een positief advies uitgebracht 
over het voorgestelde investeringsprogramma. 
Voorstel 

Perceel Omschrijving Speelruimte Raming bedrag  
inclusief btw 

1 1 schommel Leenakkerstraat Waregem € 2 500,00 

2 1 combinatietoestel Ter Weerst Waregem € 7 500,00 

3 2 minivoetbaldoelen Jules Haerinckstraat Waregem € 3 000,00 

4 1 combinatietoestel Astridlaan Waregem € 7 500,00 

5 1 avontuurlijke speelzone Karekietstraat Waregem € 10 000,00 

6 1 verplaatsbaar voetbalspel diverse speellocaties € 15 000,00 

7 1 verplaatsbaar skatetoestel diverse speellocaties € 15 000,00 

Totaal bedrag inclusief btw   € 60 500,00 

 
Uitleg 
Perceel 1 – 1 schommel – Leenakkerstraat 
Het gaat hier om een bestaande speelruimte waar reeds een combinatietoestel aanwezig is.  
Er wordt voorgesteld één schommel bij te plaatsen. 
Perceel 2 – 1 combinatietoestel – Ter Weerst 
Het speelterrein Ter Weerst te Beveren-Leie bestaat uit een groenzone waar momenteel al twee 
petanqueveldjes aanwezig zijn. Er wordt gekozen voor de plaatsing van een combinatiespeeltoestel voor 
kinderen tussen drie en zes jaar. Het toestel heeft minimaal drie speelfuncties waaronder een glijbaan. Als 
valdempende ondergrond wordt 30 cm schors aangebracht. 
Perceel 3 – 2 minivoetbaldoelen – Jules Haerinckstraat  
Op het speelterrein in de Jules Haerinckstraat zijn nog geen speeltoestellen aanwezig. Er is wel een 
bestaande groenzone.  Er wordt voorgesteld om twee minivoetbaldoelen te plaatsen. De doelen worden 
verankerd. Bij voorkeur wordt voor metalen doelen gekozen om vandalisme tegen te gaan. 
Perceel 4 – 1 combinatietoestel – Astridlaan 
Het terrein Astridlaan is een grasveld waar momenteel nog geen speeltoestellen aanwezig zijn. 
De Jeugddienst stelt voor een combinatiespeeltoestel met minimaal drie speelfuncties te plaatsen, 
waaronder een glijbaan. Als valdempende ondergrond wordt 30 cm schors aangebracht. 
Perceel 5 – 1 avontuurlijke speelzone – Karekietstraat 
De speelruimte Karekietstraat is een bestaande speelruimte waar ondermeer een combinatietoestel en twee 
voetbaldoelen aanwezig zijn. Er wordt voorgesteld om bijkomend een avontuurlijke speelzone aan te leggen 
uitgerust met een talud (door middel van aangevoerde aarde). De talud zou worden bedekt met graszoden. 
Perceel 6 – 1 verplaatsbaar voetbalspel – diverse speellocaties 
Er wordt voorgesteld om een verplaatsbaar panna-voetbalspel of kooivoetbalspel aan te kopen. 
Het spel heeft bij voorkeur een ronde of ovale vorm met een diameter tussen zes en negen meter. Het spel 
moet gemakkelijk opzetbaar/ afbreekbaar zijn met twee personen zodat dit gemakkelijk verplaatsbaar is. 
Perceel 7 – 1 verplaatsbaar skatetoestel - diverse speellocaties 
Het gaat hier om een mini-pipe die gemakkelijk verplaatsbaar is. Bij voorkeur wordt voor een metalen 
toestel gekozen om vandalisme tegen te gaan. 
Wijze van gunnen 
Rekening houdend met deze opdracht en het geraamde, totale bedrag, wordt de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking (art. 17 § 2 1°a, van de wet van 24 december 1993) als aangewezen 
aankoopprocedure voorgesteld. 
Krediet 
Het nodige krediet is beschikbaar op het artikel 761/725-60 van het budget 2011 in de buitengewone dienst. 
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De financieel beheerder heeft een positief financieel advies gegeven.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdracht voor de levering en plaatsing van speeltoestellen op 
diverse speelruimten goed te keuren en de wijze van gunnen vast te stellen. 
 

Budget Artikel Individueel nr. Aanwending Bedrag 

2011 761/725-60 211122 2011/941 € 60 500,00 

 
Uitslag van de stemming:  
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De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

28. goedkeuren gedetailleerd beleidsplan integratie + actieplan 2011 

Het aanvraagdossier voor de erkenning van een integratiedienst voor Waregem werd op de gemeenteraad 
van 11 januari 2011 reeds goedgekeurd. 
Om te voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden moet een gedetailleerd strategisch plan met resultaten en 
indicatoren voor het integratiebeleidsplan 2011-2013 goedgekeurd worden door de gemeenteraad. In dit plan 
vindt u ook de acties voor 2011. 
Vanuit het ministerie van minister Bourgeois werden twee kleine bijvoegingen voor het integratiebeleidsplan 
doorgegeven: het bevorderen van een inter-levensbeschouwelijke dialoog en het toeleiden van nieuwkomers 
naar het aanbod van Waregems verenigingsleven. 
Het gedetailleerd strategisch plan met resultaten en indicatoren voor het integratiebeleidsplan staat op het 
intranet. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het voorgelegde strategisch plan met resultaten en 
indicatoren voor de periode 2011-2013 inclusief gedetailleerde acties 2011 goed te keuren. 
 
Uitslag van de stemming:  
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- tegen:  0 - 
- onthoudingen:  0 - 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

29. opheffen bestaand reglement voor het toekennen van een feestcheque en goedkeuren nieuw 

reglement voor het toekennen van een feestcheque 

Na een evaluatie van de feestcheques, reglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 maart 2009 werd 
er beslist het reglement aan te passen.  Hierdoor kan de verantwoording voor deze initiatieven zo eenvoudig 
mogelijk gebeuren en kunnen discussies en misverstanden vermeden worden. 
Het reglement voor het toekennen van een feestcheque is terug te vinden op het intranet. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: opheffen bestaand reglement voor het toekennen van een 
feestcheque en goedkeuren nieuw reglement voor het toekennen van een feestcheque. 
 
Uitslag van de stemming:  
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De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

30. goedkeuren toelagen aan diverse sociale, culturele, sportieve en vaderlandslievende verenigingen 

Volgende toelage 2011 bestemd voor diverse sociale, culturele, sportieve en vaderlandslievende 
verenigingen wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd: 

Begrotingsartikel Omschrijving artikel Vereniging Toelage 2011 

76257/332-01 

Culturele aktiviteiten 
Lidmaatschapsbijdrage 
verenig.gem.belang Kunst en Kunde in en om de Mote  

750,00 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toelage goed te keuren.  

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

31. vragen 

Er zijn 7 vragen ingediend op het secretariaat: 
- raadsleden Els Naessens & Connie Devos: aanbieden van gratis huisvuilzakken aan incontinente personen 
- raadslid Dieter Alyn: leegstandregister en sociaal woonaanbod 
- raadslid Dieter Alyn: ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring van een woning 
- raadslid Guy Van den Eynde: werking containerpark 
- raadslid Guy Van den Eynde: leegstand centrum 
- raadslid Xavier Wyckhuyse: sluipverkeer Stijn Streuvelsstraat 
- raadslid Xavier Wyckhuyse: parkeerproblemen in de Stijn Streuvelsstraat - Bieststraat 
 
De volgende gemeenteraadsleden waren afwezig:  
 

32. goedkeuren verslag vorige zitting 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 1 februari 2011. 
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