TOELICHTING GEMEENTERAAD
ZITTING 26/02/2018

openbare zitting
1.

Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 29/01/2018

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 29/01/2018 goed te keuren.
2.

Verkeer en mobiliteit. Opheffen en opnieuw vaststellen van het aanvullend reglement op
de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (Duinenstraat)

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
op gemeentewegen (Duinenstraat) op te heffen en opnieuw vast te stellen.
3.

Gemeentelijk wagenpark. Aankoop van een tweedehands vrachtwagen
containersysteem. Vaststelling bestek, kostprijsraming en plaatsingsprocedure

met

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om het bestek (nr. 2017/WGPRK23), de kostprijsraming (85.000
EUR, incl. btw) en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking) van de opdracht van levering van een tweedehands vrachtwagen met
containersysteem voor de technische dienst uitvoering vast te stellen.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN

4.

Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Vrachtwagen
technische
dienst
uitvoering

85.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0119-01/2430300
170.000 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0119-01/2430300
85.000 EUR
A.C. 1G.GBB

EB/
IB/
(LB)
IB

Sport. Aanleg kunstgrasveld op het domein van het gemeentelijk sportcentrum
(voetbalveld nr. 2). Vaststelling van het bestek, kostprijsraming en plaatsingsprocedure

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestek (nr. 2018/ALG01), de kostprijsraming (380.000
EUR, incl. btw) en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) van de opdracht van werken tot
het aanleggen van een kunstgrasveld op het domein van het gemeentelijk sportcentrum
(voetbalveld nr. 2) vast te stellen.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving

Raming

Budgetsleutel +

Budgetsleutel +

EB/

transactie
Vervanging
voetbalveld nr.
2kunstgrasveld
5.

(incl. btw)
380.000
EUR

beschikbaar
verbinteniskrediet
0740-05/2300000
380.000 EUR

beschikbaar
transactiekrediet
0740-05/2300000
380.000 EUR
AC 1G.GBB

IB/
(LB)
IB

Milieu. Vaststelling uitleenreglement voor herbruikbare bekers

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het uitleenreglement voor herbruikbare bekers vast te
stellen.
6.

Milieu. Aansluiting bij de Statiegeldalliantie

De gemeenteraad wordt uitgenodigd om toe te treden tot de statiegeldalliantie en om een verzoek
te sturen aan de Vlaamse regering om in het kader van preventie van zwerfvuil in de impactanalyse
van het statiegeldsysteem ook de volgende kosten op te nemen: de opruimkosten van zwerfvuil voor
lokale besturen en de kostenbesparing voor die lokale besturen indien statiegeld wordt ingevoerd.
7.

Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan "Kop van 't Sas". Vaststelling van het bestek, de kostprijsraming
en de plaatsingsprocedure

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestek (nr. 2017/STED01), de kostprijsraming (15.000
EUR, incl. btw) en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de
aanvang van de procedure) van de opdracht van diensten tot gedeeltelijke herziening van het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Kop van ’t Sas” vast te stellen.
8.

Nutsvoorzieningen. Vervangen openbare verlichting (afbladdering palen) in de omgeving
Centrumplein.
Vaststelling
van
de
voorwaarden,
kostprijsraming
en
de
plaatsingsprocedure

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de voorwaarden, de kostprijsraming (37.781,12 EUR – incl.
btw) en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking –
inzonderheid artikel 42 §1 1° d ii - mededinging ontbreekt omwille van technische redenen) van de
opdracht van werken voor het vervangen van de openbare verlichting (afbladdering) in de omgeving
van het Centrumplein vast te stellen.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie
OV
Centrumplein

9.

Raming
(incl. btw)
37.781,12
EUR

Openbare werken. Voetpadenprogramma
kostprijsraming en de wijze van gunnen

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0670-00/2289300
188.276,84 EUR

2018.

Vaststelling

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0670-00/2289300
40.000 EUR
1G.GBB
I.E. OVER
van

het

EB/
IB/
(LB)
IB

bestek,

de

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestek, de kostprijsraming (163.500,00 EUR – incl. btw)
en de plaatsingsprocedure (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking herhalingsopdracht) van de opdracht van werken tot realisatie van het voetpadenprogramma 2018
vast te stellen.
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN

10.

Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Voetpadenprogramma
2018

163.500,00
EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0200-00/2240207
275.000,00 EUR

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0200-00/2240207
175.000 EUR

EB/
IB/
(LB)
IB

Openbare werken. Beslissing van het college van burgemeester en schepenen aanleg RWAriool in de Vicognelaan. Kennisneming

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de hoogdringende beslissing van het college van
burgemeester en schepenen d.d. 05/02/2018 houdende:
 het vaststellen van de voorwaarden van de opdracht van aanvullende werken (aanleg RWAriolering Vicognelaan)
 het vaststellen van de wijze van gunnen van deze opdracht (onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking)
 het toewijzen aan Aannemingen Penninck nv, Rumbeeksegravier 110, 8800 Roeselare van de
opdracht van bijkomende werken (aanleg RWA-riool).
Financiële
gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
UITGAVEN
Omschrijving
transactie

Raming
(incl. btw)

Aanleg van een
RWA-riool bij
de
infrastructuur
werken
Vicognelaan

34.490 EUR
(excl. btw)

Budgetsleutel +
beschikbaar
verbinteniskrediet
0200-00/2240207
341.500 EUR
1G04.03.04
I.E. 1G04

Budgetsleutel +
beschikbaar
transactiekrediet
0200-00/2240207
303.500
+
voldoende
kredieten te
voorzien bij
eerstvolgende
budgetwijziging
2018
voor financiering
van de
infrastructuurwerken
Vicognelaan

EB/
IB/
(LB)
IB

