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Zitting van 06 juli 2011
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN.
Aanwezig:

Kenneth Taylor, burgemeester.
Ann Van Wesemael, voorzitter.
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Yvan De Coninck, Conny Beelaert, schepenen.
Luc Van Herreweghe, Lydia Van den Abbeele, Adolf Lammens,
Etienne De Vos, Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Lien Van
Driessche, Julienne Gezels, Karel Vander Mijnsbrugge, Arnold Stroobant,
raadsleden.
Frans Coppens, secretaris.

Verontschuldigd:

Dietlinde Bombeke en Anneleen Rimbaut, raadsleden

De zitting wordt geopend om 20.01 uur.

OPENBARE ZITTING

1.

Budgetwijziging nr. 1 - buitengewone dienst

Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in.
Raadslid Luc Van Herreweghe stelt vast dat voor dorpscafé Markoen oorspronkelijk een
krediet van € 5 000 was voorzien voor de vervanging van de ramen in de voorgevel. Nu komt
daar € 2 000 bij. Hij vraagt zich af of daarmee ook in de achtergevel nieuwe ramen worden
geplaatst. De burgemeester antwoordt dat de achterramen al uitgevoerd zijn, er was te weinig
budget voorzien voor de ramen in de voorgevel.
De raad,
Overwegende dat zekere artikels van het budget 2011
dienen gewijzigd te worden;
Met 13 ja stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet,
Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Yvan De Coninck, Conny Beelaert, Adolf
Lammens, Etienne De Vos, Martine De Wilde, Karel Vander Mijnsbrugge, Arnold Stroobant
en Ann Van Wesemael) bij 5 onthoudingen (Luc Van Herreweghe, Lydia Van den Abbeele,
Luc Van Leuven, Lien Van Driessche en Julienne Gezels).
Besluit
Het buitengewoon gemeentebudget wordt overeenkomstig de bijgevoegde budgetwijziging
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nr. 1 gewijzigd en de nieuwe uitkomst van het budget wordt als volgt vastgesteld :
De ontvangsten eigen dienstjaar worden verhoogd met € 217 000
De uitgaven eigen dienstjaar worden verhoogd met € 199 500
De uitgaven vorige dienstjaren worden verhoogd met € 155 010
De ontvangsten overboekingen worden verhoogd met € 511 162
De nieuwe uitkomst is :
Ontvangsten :
Uitgaven :

€
€

4 715 081
4 715 081

Geraamd algemeen budgetresultaat 2011 : € 0

2.

Budgetwijziging nr. 1 - gewone dienst

Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in.
Raadslid Adolf Lammens merkt op dat € 7 000 is voorzien voor een mobiliteitsstudie op de
Anker en wil weten welk bureau daarvoor is aangesteld. De schepen antwoordt dat nog niet
gegund is.
Genoemd raadslid vraagt zich af of de provincie niet in staat is om in het kader van het
ouderenbehoeftenonderzoek een leertraject uit te werken om theorie om te zetten in de
praktijk. Het provinciebestuur heeft immers ervaring op dat vlak in 40 gemeenten in OostVlaanderen. Schepen Conny Beelaert antwoordt dat het gemeentebestuur wil ingaan op een
aanbod van VVSG. Het voorgestelde minidebat is aantrekkelijk en een deskundige zal dat
dirigeren. In maart 2012 is dat een kant en klaar pakket. De provincie had haar aanbod eerder
moeten doen aan het lokaal bestuur, het is voor haar nu een gemiste kans. Schepen Daniël
Praet suggereert dat misschien een prijsvermindering mogelijk is.
Raadslid Etienne De Vos heeft vragen bij het psycho-sociaal hulpverleningsnetwerk. De
burgemeester stelt dat in het kader van de noodplanning cursussen worden georganiseerd voor
de opvang van de slachtoffers. De sociale dienst van het OCMW zal ondersteuning kunnen
bieden aan de geëvacueerden na het volgen van een opleiding daartoe.

De raad,
Overwegende dat zekere artikels van het budget 2011
dienen gewijzigd te worden;
Met 13 ja stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet,
Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Yvan De Coninck, Conny Beelaert, Adolf
Lammens, Etienne De Vos, Martine De Wilde, Karel Vander Mijnsbrugge, Arnold Stroobant
en Ann Van Wesemael) bij 5 onthoudingen (Luc Van Herreweghe, Lydia Van den Abbeele,
Luc Van Leuven, Lien Van Driessche en Julienne Gezels).
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Besluit
Het gewoon gemeentebudget wordt overeenkomstig de bijgevoegde budgetwijziging
nr. 1 gewijzigd en de nieuwe uitkomst van het budget wordt als volgt vastgesteld :
De ontvangsten eigen dienstjaar worden verhoogd met € 68 805
De uitgaven eigen dienstjaar worden verhoogd met € 123 699
De uitgaven vorige dienstjaren worden verhoogd met € 42 119
De uitgaven overboekingen worden verhoogd met € 511 162
De nieuwe uitkomst is :
Ontvangsten :
Uitgaven :

€ 17 560 024
€ 12 229 499

Geraamd algemeen budgetresultaat 2011 : € 5 330 525

3.

Verdeling toelagen 2010 - culturele verenigingen (periode 1/09/09 - 31/12/10)

Schepen Yvan De Coninck leidt dit agendapunt in.
Raadslid Luc Van Herreweghe vindt het advies van de Gemeentelijke Culturele Raad zeer
duidelijk en overzichtelijk. Er is nu duidelijk een nieuwe aanpak. De schepen beaamt dat en
stelt dat ook een nieuw puntensysteem is ingevoerd.
De raad,
Overwegende dat de toelagen voor het dienstjaar 2010 nog
dienen verdeeld te worden;
Gelet op de kredieten in de begroting 2010 overgedragen
naar het dienstjaar 2011;
Gelet op het advies d.d. 15 juni 2011 van de
Gemeentelijke Culturele Raad;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Enig artikel : De toelagen voor het dienstjaar 2010 worden als volgt verdeeld :

art. 762/332-02 - Concertband Da Capo Wichelen
76201 en 76205 - Ministars
- Dederdeoever vzw
- Foto- en AV Club Scaldis Schellebelle

EURO
417,23
326,94
104,67
403,34

411
- Katrien De Bruyckerfonds
- Kon. Muziekmij Eendracht Maakt Macht
- Pepp’Art
- St. Gregoriuskoor Wichelen
- St. Janskoor Schellebelle
- OKA
- Toneel De Constleerende Schel.
- Toneel d'Eglantier Serskamp
- Toneel 't is iever die ons leydt
- WAT Wichelen
- Heem- en Oudheidk. Kring Wichelen
- Heemkring Sch. “Rond de stenen Linde”
- Reuzengroep “De Moriaanvrienden”
- Schakel Ouderraad GIBO De Meander Wich.
- A.V.S. Schellebelle
- v.z.w. Doornweg
- CURIEUS + VIVA SVV Wichelen
- Davidsfonds Schellebelle
- Davidsfonds Wichelen
- vriendenkring Vrije kleuterschool Wich.
- Gezinsbond Serskamp
- Gezinsbond Wichelen
- K.A.V. Schellebelle
- K.A.V. Wichelen
- K.V.L.V. Schellebelle
- K.V.L.V. Serskamp
- K.V.L.V. Wichelen
- K.W.B. Serskamp
- K.W.B. Bruinbeke
- K.W.B. Schellebelle
- K.W.B. Wichelen
- Landelijke gilde Serskamp
- Landelijke gilde Wichelen
- Ouderraad GIBO De Rozelaar Serskamp
- Ouderraad GIBO De Belhamel Bruinbeke – Sch.
- Pasar Serskamp
- Pasar Wichelen
- Postzegelclub ’t Rozenland
- V.L.D. Damesbond Serskamp
- vriendenkring VBS Het Belleveer
- Beau Soleil vzw
- De Nachtuilen
- Kon. dekenij Hoogstraat Schellebelle
- Jeugdtrommelkorps brandweer
- Belgische Nationale Exotenclub
- Geelgors Schellebelle
- De Meerkoet Serskamp
- Kon. Werk der Volkstuinen Wichelen
- Velt Wichelen

504,06
507,53
92,51
451,96
283,53
30,00
530,11
373,82
517,95
233,17
311,31
384,24
30,00
332,15
328,67
101,20
198,44
292,21
146,34
340,83
333,88
359,93
379,38
583,94
171,87
359,41
381,98
224,49
198,44
109,36
352,98
87,30
294,12
314,78
318,26
132,45
184,55
30,00
212,33
318,26
30,00
82,09
123,00
100,00
190,00
190,00
190,00
140,00
320,00
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- Werk der Volkstuinen Schellebelle
- LBG De vriendenkring
- NBG
- OKRA Schellebelle - Bruinbeke
- OKRA Schellebelle - centrum
- OKRA Serskamp
- OKRA Wichelen
- S-Plus Rust na arbeid Wichelen
- Welzijnsschakel Onthaalschakel

art. 763/332-02 - N.S.B. Schellebelle
76301
- N.S.B. Serskamp
- N.S.B. Wichelen

175,00
150,00
140,00
265,00
325,00
265,00
325,00
228,00
37,00
________
15.865,00

148,00
148,00
148,00
_______
444,00

art. 849/332-02 - Werkgroep Onthaal vzw
84901
- Ziekenzorg Schellebelle
- Ziekenzorg Serskamp
- Ziekenzorg Wichelen
- Mensen als een ander

270,00
332,00
332,00
332,00
221,00
________
1.487,00

art. 871/332-02 - Bloedgevers Schellebelle
87102
- Bloedgevers Serskamp

43,50
43,50
_______
87,00

4.

Aankoop controletoestel voor ademhalingstoestellen en gelaatsstukken voor de
Brandweerdienst

De burgemeester leidt dit agendapunt in.
Raadslid Julienne Gezels vraagt of die toestellen nu niet worden gecontroleerd. De
burgemeester antwoordt dat de ventielen die de zuurstof binnenbrengen, niet vervuild mogen
zijn. Het is trouwens een advies van de federale overheid om een dergelijk toestel aan te
kopen. Raadslid Karel Vander Mijnsbrugge wil weten of iemand van de brandweer zich
daarmee zal belasten. De burgemeester bevestigt dat een lid van het korps daartoe een
opleiding zal volgen.
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De raad,
Gelet op de brief d.d. 6 mei 2011 van de FOD
Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Civiele Veiligheid – Directie Materieel en Nieuwe
Technologieën met richtlijnen over het onderhoud van de ademhalingstoestellen;
Overwegende dat daarin de beschikbaarheid van een
testtoestel noodzakelijk wordt genoemd om de dichtheid en goede werking van de maskers,
longautomaten en ademhalingstoestellen te waarborgen;
Overwegende dat de aankoop wordt geraamd op € 5 500
en dat genoemd bedrag voorzien is in het budget 2011 onder artikelnummer 351/744-51;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten en de KB’s van 08/01/1996 en 26/09/1996 en latere wijzigingen;
Gelet op art. 43 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Voor de Brandweerdienst een controletoestel voor ademhalingstoestellen en
gelaatsstukken te kopen om de goede werking en de dichtheid van de maskers na te kunnen
gaan.
Art. 2 – De raming van € 5 500 voor genoemd controletoestel wordt goedgekeurd.
Art. 3 – Deze uitgave te betalen op het krediet 351/744-51 van het budget 2011.
Art. 4 – Deze uitgave te financieren met eigen middelen.

5.

Aankoop van een tractor - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Hij stelt dat een smallere tractor zal
worden aangekocht en dat de oude tractor zal worden overgenomen, wat in het bestek is
opgenomen.
Raadslid Julienne Gezels vraagt of de tractor ook kan worden ingezet voor het bestrijden van
onkruid en sneeuwruimen. De schepen antwoordt dat, als er voldoende budget is, een ruimer
zal worden aangekocht.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;

414

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl.
btw niet overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden,
opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat een tractor van de technische dienst van
het bouwjaar 1985 toe is aan vervanging;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop
van een tractor” een bijzonder bestek met nr. 2011/08 werd opgesteld door de Technische
Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 53.719,01 excl. btw of € 65.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te
gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien
is in het budget van 2011, op artikel 421/743-98 van de buitengewone dienst;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/08 en de raming
voor de opdracht “Aankoop van een tractor”, opgesteld door de Technische Dienst. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals
opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor
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aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 53.719,01 excl. btw
of € 65.000,00 incl. 21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2011, op artikel
421/743-98 van de buitengewone dienst.

6.

Nazicht en wettelijk keuren van brandblusapparaten en haspels in alle gebouwen
gedurende drie jaar - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

De burgemeester leidt dit agendapunt in.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl.
btw niet overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 3;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden,
opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Nazicht
en wettelijk keuren van brandblusapparaten en haspels in alle gebouwen gedurende drie jaar”
een bijzonder bestek met nr. 2011/11 werd opgesteld door de Technische Dienst;

416
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 3.344,00 excl. btw of € 4.046,24 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te
gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien
is in het budget van 2011, op artikel 421/125-06 van de gewone dienst;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/11 en de raming
voor de opdracht “Nazicht en wettelijk keuren van brandblusapparaten en haspels in alle
gebouwen gedurende drie jaar”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 3.344,00 excl. btw of € 4.046,24 incl. 21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2011, op artikel
421/125-06.

7.

Leveren en plaatsen van gietasfalt Bogaert, Krakeelstraat/Verhoogstraat en
Watermolenweg - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Al in het voorjaar zijn enkele wegen
hersteld. Nu blijkt dat nog een kleine 40 ton asfalt moet worden bijbesteld om slechte stukken
in de Bogaert, de Krakeelstraat en de Watermolenweg aan te pakken.
Raadslid Luc Van Herreweghe is blij dat wegen worden hersteld, maar vraagt naar een
planning om die wegen structureel aan te pakken. Een typisch voorbeeld van oplapwerk is de
Bogaert. Schepen Kristof De Smet antwoordt dat die straten in de planning van de
rioleringswerken zitten : Krakeelstraat en Verhoogstraat zijn opgenomen in de timing, dat is
ook voor de Bogaert mogelijk, dat nu een bovengemeentelijk project is. De burgemeester vult
aan dat, als Aquafin iets wil, het snel kan gaan.
Schepen Van Malderen stelt dat de Bogaert een weg is met weinig bewoning : daarom is
Aquafin daar niet gehaast. Als er tegen 50 km per uur wordt overgereden, is het geen
gevaarlijke weg. De bewoners willen ook niet dat er een autosnelweg van gemaakt wordt.
Raadslid Luc Van Leuven is van oordeel dat zoiets van de inrichting afhangt. Het voordeel
van de nieuwe plannen is dat er een losliggend fietspad is. Hij vraagt ook de
wegversmallingen te laten herplaatsen.
Raadslid Julienne Gezels vraagt waarom de Konkelstraat niet in het herstelprogramma is
opgenomen. Schepen Van Malderen antwoordt dat de drie hoofdwegen waarvan sprake
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prioritair zullen worden onder handen genomen. Raadslid Luc Van Herreweghe heeft ergens
gelezen dat de Krakeelstraat maar voor de helft zou worden hersteld. De genoemde schepen
repliceert dat eerst de Bogaert en de Watermolenweg worden uitgevoerd, omdat in de
Krakeelstraat onder het asfaltlaagje nog altijd een betonweg zit. Van echte putten is daar geen
sprake.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl.
btw niet overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden,
opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de gemeentewegen Bogaert,
Krakeelstraat/Verhoogstraat en Watermolenweg, dringend plaatselijk hersteld dienen te
worden met gietasfalt;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren
en plaatsen van gietasfalt Bogaert, Krakeelstraat/Verhoogstraat en Watermolenweg” een
bijzonder bestek met nr. 2011/13 werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 28.925,60 excl. btw of € 35.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te
gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien
is in het budget van 2011 bij budgetwijziging, op artikel 421/731-60(89435) van de
buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met een lening;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/13 en de raming
voor de opdracht “Leveren en plaatsen van gietasfalt Bogaert, Krakeelstraat/Verhoogstraat en
Watermolenweg”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 28.925,60 excl. btw of € 35.000,00 incl. 21%
btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2011 bij
budgetwijziging, op artikel 421/731-60(89435) van de buitengewone dienst.

8.

Renovatie kapel Bruinbeke Lot 1-4 - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze

Schepen Kristof De Smet leidt dit agendapunt in. Hij betreurt dat dit agendapunt opnieuw
behandeld moet worden. Het vijfde lot van de renovatie is nog in onderzoek. Kleinere
aannemers moeten gunstigere prijzen kunnen geven dan de grote in de vorige ronde hebben
ingeschreven.
Raadslid Luc Van Leuven waarschuwt voor een tweede grafmakershuisje. Je weet immers
niet wat je in een oud gebouw gaat vinden. Een renovatie moet qua prijs verantwoord zijn.
Als de prijzen te hoog zijn, moeten we ons vragen durven stellen bij het project zelf. De
burgemeester riposteert dat het over grote aannemers ging die grote werken uitvoeren, nu zal
bvb. een loodgieter ook kunnen inschrijven, er zijn potentieel meer inschrijvingen mogelijk.
Schepen De Smet vult aan dat coördinatie heel belangrijk zal zijn. De muren van de kapel zijn
stevig, maar het dak moet eraf. De burgemeester weet dat de renovatie niet goedkoop zal zijn,
maar een betere prijs is mogelijk.
Raadslid Julienne Gezels vraagt of op de gemeente liggingsplannen aanwezig zijn van de gasen elektriciteitsleidingen. Raadslid Luc Van Herreweghe vindt het niet onbelangrijk dat je lot
5 (technieken) ook al kent, want de prijs daarvan zal zeker de helft van het totaal bedragen.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden,
opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en
schepenen van 28 juni 2006 betreffende de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht
“Renovatie kapel Bruinbeke” aan Architect Van Steendam bvba, Gentbruggestraat 48 te 9040
Gent;
Gelet op de goedkeuring van de lastvoorwaarden en
gunningswijze voor de opdracht ‘Renovatie kapel Bruinbeke’ bestek 2010/16 door de
gemeenteraad d.d. 23 februari 2011;
Overwegende dat er voor deze overheidsopdracht slechts
drie offertes werden ontvangen voor de twee percelen;
Overwegende dat daarom het college in zitting van 17 juni
2011 heeft beslist om de opdracht niet te gunnen en het bestek te herwerken;
Overwegende dat er een nieuw bijzonder bestek met nr.
2011/14 werd opgesteld door de ontwerper, Architect Van Steendam bvba, Gentbruggestraat
48 te 9040 Gent;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende
percelen:
* Perceel 1 (lot 1 Aanneming/Werf-Onderbouw-Bovenbouw en Omgevingswerken), raming:
€ 66.092,66 excl. btw of € 79.972,12 incl. 21% btw
* Perceel 2 (Lot 2 Dakwerken), raming: € 65.243,23 excl. btw of € 78.944,31 incl. 21% btw
* Perceel 3 (Lot 3 Gevelsluiting), raming: € 23.348,82 excl. btw of € 28.252,07 incl. 21% btw
* Perceel 4 (Lot 4 Binnenafwerking), raming: € 30.280,04 excl. btw of € 36.638,85 incl. 21% btw;
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Overwegende dat het deel technieken op een later tijdstip
zal worden voorgelegd;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht
wordt geraamd op € 184.964,76 excl. btw of € 223.807,35 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te
gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien
is in het budget van 2011, op artikel 124/723-60(12401) van de buitengewone dienst en dat de
financiering gebeurt met een lening;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/14 en de raming
voor de opdracht “Renovatie kapel Bruinbeke”, opgesteld door de ontwerper, Architect Van
Steendam bvba, Gentbruggestraat 48 te 9040 Gent. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 184.964,76 excl. btw of € 223.807,36 incl. 21%
btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding.
Art. 3 – Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Art. 4 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2011, op artikel
124/723-60(12401) van de buitengewone dienst.
Raadslid Dirk Eekhaut vervoegt zich bij de zitting.

9.

Aanstellen ontwerper voor opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Grenscorrectie Steenakkerstraat’ - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze

Schepen Bart Segers leidt dit agendapunt in.
Raadslid Adolf Lammens vindt dit agendapunt een goede zaak voor de mensen die het
aanbelangt. Ook de argumentatie is goed. Anderen in de buurt kunnen terecht de vraag stellen
waarom zij hun eigendom niet kunnen herbestemmen. Hoe wordt de ‘stationsomgeving’
gedefinieerd ?
De burgemeester meent dat de redenering van genoemd raadslid op twee vlakken niet klopt.
Vooreerst is de spoorweg de grens tussen agrarisch en woongebied geweest bij de opmaak
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van het gewestplan. Daarnaast kun je visueel vaststellen dat er een knik in de lijn van het
woongebied zit ten noorden van de spoorweg. Aan de overkant zit in het agrarisch gebied
geen rare kronkel. Raadslid Lammens vindt dat de juiste afbakening van de stationsomgeving
nader onderzoek verdient. De burgemeester is van oordeel dat je dan ook moet aangeven waar
compensatie mogelijk is, je mag de mensen geen rad voor de ogen draaien. Hier gaat het over
een woning die er al staat. Raadslid Luc Van Leuven begrijpt dat er een correctie moet
komen, maar er wordt een doos van pandora geopend. Nader onderzoek van wat precies
bedoeld wordt met de stationsomgeving is er niet.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, §2, 1° a;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, §2;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden,
opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen;
Overwegende dat de grens tussen woongebied en
agrarisch gebied ten noorden van de stationsbuurt van Wichelen (Steenakkerstraat) een
onregelmatig verloop kent en dat rechtszekerheid gegeven dient te worden aan de eigenaars
van de betrokken percelen;
Overwegende dat volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan de herbestemming naar woongebied van zonevreemde woningen gelegen in de
nabijheid van een station verantwoord kan worden vanuit de gewenste ruimtelijke structuur;
Overwegende dat die herbestemming gecompenseerd kan
worden door de herbestemming van woongebied naar openbaarnutszone, meer bepaald het in
woongebied gelegen speelterrein naast het buurthuis van de Doornweg, enkele honderden
meter meer oostwaarts gelegen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘Aanstellen
ontwerper voor opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Grenscorrectie
Steenakkerstraat’’ een bijzonder bestek met nr. 2011/12 werd opgesteld door de Technische
Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 12 500, incl. 21 % BTW;
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Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te
gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht bij
budgetwijziging voorzien is op art. 930/733-60 (93014) van het budget 2011;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring te verlenen aan het bijzonder bestek met nr. 2011/12 en de raming voor
de opdracht ‘Aanstellen ontwerper voor opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
‘grenscorrectie Steenakkerstraat’’, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 12 500 incl. 21 % BTW.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is voorzien bij budgetwijziging op artikelnummer
930/733-60 (93014) van het budget 2011.

10. Ondergronds brengen openbare verlichtingsnet en elektriciteitsnet Hoekstraat
Schellebelle
Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. Het gaat om het deel van de
Hoekstraat vanaf de Trompstraat tot de Pijpoelstraat, zodat de hele weg uniform kan worden
ingericht en het zicht mooier is.
Raadslid Adolf Lammens stelt vast dat er iedere raad een dergelijk plan wordt voorgelegd.
Het gaat sneller als die werken in synergie met wegen- en rioleringswerken kunnen worden
uitgevoerd. Het dossier van de Brugstraat ligt zo al sedert 6 juni 2005 in de kast van de
voormalige burgemeester.
Raadslid Luc Van Leuven vraagt of de kabels in dat stuk van de Hoekstraat al gebundeld zijn.
Hij gaat ermee akkoord om die voor het zicht onder de grond te steken, maar betreurt dat dat
op d’Hulst niet is gebeurd. De eigenaar daar moet daarom regelmatig zijn bomen snoeien
zodat de openbare verlichting niet defect raakt. De burgemeester wijst erop dat zoiets heel
veel geld zou hebben gekost; voor Eandis was dat niet echt nodig. Schepen Van Malderen
vult aan dat het moeilijk is om de leidingen in de zijberm naast een open gracht te leggen.
De raad,
Overwegende dat Aquafin een collectorproject Hoekstraat
– Pijpoelstraat heeft gepland, waaraan ook een gemeentelijk aandeel is verbonden;
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Overwegende dat een deel van het openbare
verlichtingsnet en elektriciteitsnet in de Hoekstraat reeds eerder ondergronds is gebracht;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 maart 2011
houdende het ondergronds brengen van het kopernet in de Trompstraat en het elektriciteitsnet
in een deel van de Dendermondsesteenweg kaderend in hetzelfde vermelde collectorproject;
Gelet op de brief d.d. 3 mei 2011 van Imewo, Heistraat 88
9100 Sint-Niklaas inzake het ondergronds brengen van het openbare verlichtingsnet en
elektriciteitsnet in de Hoekstraat te Schellebelle;
Gelet op het bijgevoegde plan en de bijgevoegde raming;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Door Imewo/Eandis het openbare verlichtingsnet en elektriciteitsnet langsheen de
Hoekstraat tussen de Trompstraat en de Pijpoelstraat ondergronds te laten brengen en
eveneens volgende werken te laten uitvoeren :
plaatsen van 1 090 meter laagspanningskabel 4 x 150 °AL (515 LS – kabel valt ten
laste van Imewo)
- 38 m aftakkingen overkoppelen of vernieuwen
- slopen van 420 meter bundelnet
- plaatsen van 490 meter OV-net 4 x 10° Cu
- leveren, plaatsen en aansluiten van 16 rechte stalen lichtmasten (RAL 7001) met een
lichtpunthoogte van 8 meter en van 16 armaturen SAFFIER I – 70 W met
elektronische voorschakelapparatuur
tegen de totale prijs van € 73 589,47 (BTW en recupelbijdrage inbegrepen)
-

Art. 2 – Deze uitgaven te betalen van het krediet voorzien in het budget 2011 op het
artikelnummer 421/731-60 (89485) aan te passen bij budgetwijziging.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing wordt opgestuurd aan Eandis, c/o, Imewo, Heistraat 88
9100 Sint-Niklaas.

11. Aankoop van een frankeermachine voor het Sociaal Huis
De burgemeester licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005,
inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 3;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden,
opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het nodig is een nieuwe
frankeermachine aan te kopen aangezien het huidige toestel oud is en het onderhoudscontract
ervan stopgezet wordt;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als
voorwerp “Aankoop van een frankeermachine” wordt geraamd op € 3 500 btw incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te
gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze overheidsopdracht
voorzien is in budgetwijziging nr. 1 van 2011 op art. nr. 104/742-98 van de buitengewone
dienst;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Voor het sociaal huis een frankeermachine aan te kopen.
De kostenraming bedraagt € 3 500 incl. 21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
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Art. 3 – De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in budgetwijziging nr. 1 van
2011 op art. nr. 104/742-98 van de buitengewone dienst.
Art. 4 – Deze uitgave zal gefinancierd worden met eigen middelen.

12. Aankoop informaticamateriaal voor de technische dienst
De burgemeester licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005,
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer
bepaald de artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden,
opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat 2 PC’s en één printer op de technische
dienst defect zijn en dienen vervangen te worden;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als
voorwerp “Aankoop informaticamateriaal technische dienst ” wordt geraamd op € 3.500 incl.
21 % BTW ;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht
te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
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Gelet op de kredieten voorzien bij budgetwijziging nr. 1
van 2011 op artikel 104/742-53 van de buitengewone dienst;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 –Volgend informaticamateriaal aan te kopen :
- 2 PC’s met DVD lees en schrijver, klavier, optische scroll muis en de bijhorende software
- 1 laserprinter met recto verso mogelijkheid
De installatie en het overzetten van data, van de toepassingen, het her configureren van de
mail cliënt en de herinstallatie van de antivirus software van de bestaande naar de nieuwe
PC’s zal in regie gefactureerd worden.
De kostenraming bedraagt € 3.500 incl. 21 % btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Art. 3 – De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden op artikel 104/74253 van de buitengewone dienst van het dienstjaar 2011, voorzien bij budgetwijziging nr. 1.
Deze uitgave wordt gefinancierd met eigen middelen.

13. Aankoop percelen grond Schoolstraat Serskamp met het oog op bebossing
Schepen Kristof De Smet leidt dit agendapunt in. De aankoop wordt uitgevoerd om 1,3 ha bos
te kunnen aanplanten, naast 0,5 ha boomgaard. De precieze invulling daarvan zal ook worden
voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de aankoopakte na 1 juli 2011 wordt verleden, verleent
het Agentschap Natuur en Bos een subsidie van 80 %.
De raad,
Overwegende dat in het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan de uitbreiding van de bossengordel rond de deelgemeente Serskamp als
actiepunt naar voren is geschoven;
Overwegende dat zich de kans voordoet om in de buurt
van de Eetgoedbossen, naast het bosje in de Schoolstraat dat al eigendom is van de gemeente,
twee percelen grond aan te kopen, kadastraal bekend als Wichelen, 2de afdeling, sectie D, nrs
144/2 en 144d met een respectieve oppervlakte van 1ha32a30ca en 52a90ca;
Gelet op het schattingsverslag d.d. 2 april 2010 van de
Ontvanger van Registratie en Domeinen te Wetteren;
Gelet op de brief d.d.20 december 2010 van de eigenares
van de betrokken grondpercelen waarin zij haar akkoord bevestigt met de voorgestelde prijs
van € 47 000;
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Gelet op het ontwerp van aankoopakte opgemaakt door
notaris De Lafonteyne te Wichelen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere
wijzigingen;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – De percelen grond gelegen in de buurt van de Schoolstraat te Serskamp, kadastraal
bekend als Wichelen, 2de afdeling, sectie D, nrs. 144/2 en 144d met een respectieve
oppervlakte van 1ha32a30ca en 52a90ca aan te kopen van mevrouw Ingrid Dobbenie,
Veeweg 12 9940 Evergem tegen de prijs van € 47 000.
Art. 2 – Deze aankoop te betalen op het krediet 879/711-60 van het budget 2011.
Art. 3 – Deze uitgave te financieren met een lening en uit opbrengsten van verkopen van
andere eigendommen.
Art. 4 – Een afschrift van deze beslissing wordt aan de notaris en de gemeenteontvanger
bezorgd.

14. Uitbreiding schoolgebouw gemeenteschool Wichelen via promotieopdracht Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Schepen Kristof De Smet leidt dit agendapunt in. Hij legt het principe van de
promotieopdracht uit. De subsidie van Agion komt er na 6-7-8 jaar en wordt bepaald door drie
factoren. Het gebouw wordt na de afwerking opnieuw geschat : de maximale subsidie
bedraagt 70 %. In het bestek is nu toch een duidelijke plaats toegewezen om de inschrijvingen
gemakkelijker te kunnen vergelijken. Het gebouw zal twee bouwlagen tellen, de
buitenafwerking is er inbegrepen. De huidige speelplaats zal voor een deel moeten worden
verlegd.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
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Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 16;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden,
opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de gemeenteschool Wichelen, Margote
114 nood heeft aan een uitbreiding van de schoolgebouwen, aangezien de gehuurde lokalen
van de voormalige meisjesschool in het naastgelegen klooster verlaten dienen te worden voor
de verdere realisatie van het BPA;
Gelet op de brief d.d. 20 januari 2011 van AGIOn, Koning
Albert II-laan 35 bus 75 1030 Brussel, waarin AGIOn zich principieel akkoord verklaart met
de realisatie van deze werken via een promotieopdracht, na verwerving van het gebouw en
nadat de wachttijd doorlopen is wordt het dossier afgehandeld overeenkomstig de bestaande
subsidiëringsprocedure “aankoop”;
Overwegende dat in het kader van de opdracht
“Uitbreiding schoolgebouw gemeenteschool Wichelen via promotieopdracht” een bijzonder
bestek met nr. 2011/09 werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te
gunnen bij wijze van de algemene offerteaanvraag;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/09 en de raming
voor de opdracht “Uitbreiding schoolgebouw gemeenteschool Wichelen via
promotieopdracht”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag.
Art. 3 – Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
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15. Aankoop meubilair GIBO opvang en kleuterafdeling Schellebelle - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005,
inzonderheid artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer
bepaald de artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten van aanneming van werken, leveringen en
diensten en latere wijzigingen, inzonderheid art. 17, § 2, 1° a;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 3 §2;
Overwegende dat de opvang en kleuterafdeling
Schellebelle van het GIBO nood heeft aan 4 tafels, 8 stoelen en 5 garderobebanken;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als
voorwerp ‘aankoop meubilair opvang en kleuter afdeling Schellebelle van het GIBO’ wordt
geraamd op € 2 000, BTW inclusief;
Overwegende dat bijgevolg voorgesteld wordt de opdracht
te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op artikelnummer 722/741-98 van de buitengewone
dienst voorzien bij begrotingswijziging nr. 1 2011;
Met algemene stemmen.
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Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt gehecht aan de raming voor de opdracht met als voorwerp
‘aankoop meubilair opvang en kleuter afdeling Schellebelle van het GIBO’. De kostenraming
bedraagt € 2 000 incl. BTW.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Art. 3 – De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal worden gefinancierd met het krediet dat
voorzien is in de budgetwijziging nr. 1 2011 onder artikelnummer 722/741-98 van de
buitengewone dienst.
Art. 4 – Deze uitgave wordt gefinancierd met eigen middelen.

16. Aankoop schoonmaaktoestel - GIBO afdeling Serskamp
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005,
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer
bepaald de artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden,
opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
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Overwegende dat de schuurmachine die gebruikt wordt in
de GIBO afdeling Serskamp defect is en dient vervangen te worden;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als
voorwerp “Aankoop schoonmaaktoestel voor de GIBO afdeling Serskamp” wordt geraamd op
€ 5.000 incl. 21 % BTW;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht
te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het krediet voorzien in begrotingswijziging nr. 1
2011 op artikel 722/744-51 van de buitengewone dienst;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Voor de GIBO afdeling Serskamp een schoonmaaktoestel aan te kopen.
De raming van deze opdracht bedraagt €5.000 incl. BTW.
Art. 2 – Deze opdracht zal gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – Deze uitgave te betalen op het krediet 722/744-51 voorzien bij budgetwijziging nr. 1
2011.
Art. 4 – Deze uitgave zal gefinancierd worden met eigen middelen.

17. Beeldenstroom editie 2012 - Samenwerkingsovereenkomst Cultuuroverleg
Scheldeland en Verbeke Foundation - Volmachtverlening
Schepen Yvan De Coninck licht dit agendapunt toe. Beeldenstroom of Cultuuroverleg
Scheldeland is geen rechtspersoon, vandaar de noodzaak tot volmachtverlening.
De raad,
Overwegende dat binnen de interlokale vereniging
Cultuuroverleg Scheldeland is besloten om in 2012 een nieuwe editie van Beeldenstroom te
organiseren die een bovenlokale aantrekkingskracht uitstraalt;
Overwegende dat aansluitend is overeengekomen om voor
Beeldenstroom editie 2012 samen te werken met Verbeke Foundation;
Gelet op voorliggend ontwerp van
samenwerkingsovereenkomst tussen Cultuuroverleg Scheldeland en Verbeke Foundation,
Hulsterstraat Noord 1 9190 Kemzeke (Stekene);
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Overwegende dat de interlokale vereniging Cultuuroverleg
Scheldeland niet over rechtspersoonlijkheid beschikt en dat daarom wordt gevraagd om
volmacht te geven aan de gemeente Wetteren om in naam van de vereniging de
samenwerkingsovereenkomst te tekenen;
Overwegende dat de sigmawerken aan de Scheldedijken in
onze regio in de zomermaanden van 2012 hoogstwaarschijnlijk niet volledig uitgevoerd zullen
zijn en dat Beeldenstroom daarom georganiseerd zal worden in de Kalkense Meersen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Volmacht te geven aan het gemeentebestuur van Wetteren om in naam van de
interlokale vereniging Cultuuroverleg Scheldeland bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst
met Verbeke Foundation met het oog op de organisatie van Beeldenstroom editie 2012 te
ondertekenen.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit toe te sturen aan het college van burgemeester en schepenen
van de gemeente Wetteren, Laarne en Berlare.

18. Goedkeuring tussentijdse evaluatie sportbeleidsplan 2008-2013
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. In het sportbeleidsplan zijn we nu goed
over halfweg. Van de 61 opgesomde maatregelen zijn er 48 gerealiseerd, dat is 78%. Vooral
de bouw van de sporthal verhindert een nog betere score. Hij dankt het dagelijks bestuur van
de sportraad voor de medewerking bij de uitvoering.
Raadslid Adolf Lammens stelt vast dat het sportbeleidsplan inderdaad grotendeels
gerealiseerd is. Er is geen sporthal, ze komt niet op de juiste plaats en dat is toch wel een
leemte.
De raad,
Gelet op het decreet sport voor allen-beleid van 9 maart
2007;
Gelet op de uitvoeringsbesluiten over dit decreet,
goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 19 juli 2007;
Overwegende dat het sportbeleidsplan 2008-2013 op de
algemene vergadering van de sportraad van 14 november 2007 is vastgesteld;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 19 december 2007
houdende de goedkeuring van het sportbeleidsplan 2008-2013;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19
september 2008 waarin de bepalingen voor het verkrijgen van de impulssubsidies werden
opgenomen;
Gelet op artikel 17 van het decreet sport voor allen-beleid
dat stelt dat er na 3 jaar sportbeleidsplan een evaluatie moet komen over het bereiken van de
doelstellingen en de beoogde beleidseffecten;
Gelet op artikel 14 §1 van de uitvoeringsbesluiten bij het
decreet dat bepaalt dat de evaluatie van het sportbeleidsplan ingediend moet worden vóór
1 september van het jaar dat volgt op de eerste drie jaar van het plan;
Gelet op hetzelfde artikel 14 § 1 dat stelt dat de
tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan plaats vindt in overleg met de sportraad en
goedgekeurd moet worden door de gemeenteraad;
Gelet op het voorliggende document tussentijdse evaluatie
sportbeleidsplan 2008 – 2013;
Gelet op het positief advies bij de tussentijdse evaluatie
van het sportbeleidsplan door de algemene vergadering van sportraad op 7 juni 2011;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art.1 – De tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan 2008-2013 wordt goedgekeurd.
Art.2 – De tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan wordt samen met het advies van de
gemeentelijke sportraad, voor 1 september 2011 verstuurd naar Bloso, afdeling subsidiëring,
Zandstraat 3, 1000 Brussel.

19. Interlokale vereniging "De Leesdijk" - Goedkeuring jaarrekening 2010
Schepen Yvan De Coninck licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 22 december 2004
waarbij de oprichtingsovereenkomst van de interlokale vereniging “De Leesdijk” werd
goedgekeurd;
Gelet op artikel 18 van genoemde overeenkomst waarin
wordt bepaald dat de rekening goedgekeurd is als de gewone meerderheid van de
gemeenteraden van alle leden die goedkeurt;
Gelet op bijgevoegd ontwerp van jaarverslag 2010 met
inbegrip van de jaarrekening 2010;
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Overwegende dat daaruit blijkt dat in 2010 voor een
bedrag van € 113 232,91 inkomsten en uitgaven werden genoteerd;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – De jaarrekening 2010 van de interlokale vereniging “De Leesdijk” goed te keuren.
Art. 2 – Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de beherende gemeente van
“De Leesdijk”, p.a. Krijgshof 2 9200 Dendermonde.
Raadslid Julienne Gezels vraagt meer uitleg over de beslissing van de intercommunale
Westlede over de kostprijs van crematies voor behoeftigen. Gemeenteraadsvoorzitter Ann
Van Wesemael die de gemeente daar in de algemene vergadering vertegenwoordigt,
antwoordt dat in 2010 110 crematies voor behoeftigen zijn uitgevoerd voor een totale
kostprijs van € 46 158. Daarbij waren er geen voor onze gemeente, maar wel 7 voor Aalst, 46
voor het OCMW van Gent en 21 voor de stad Gent. Een crematie kost € 424,53.
Raadslid Karel Vander Mijnsbrugge maakt een opmerking over moeilijk berijdbare fietspaden
wegens niet gesnoeide hagen die ze overdekken. De burgemeester antwoordt dat hij daarvoor
de wijkagent of de milieuambtenaar moet aanspreken : het snoeien ervan is immers de
verantwoordelijkheid van de mensen zelf.
Raadslid Adolf Lammens vraagt naar de stand van zaken van de promenade langsheen de
Schelde tegenover het Sociaal Huis en het project Trage Wegen. Schepen Kristof De Smet
stelt dat de trage wegen in ere worden hersteld in overleg met de aangelande landbouwers,
wat heel wat tijd vergt. Genoemd raadslid stelt vast dat het bestuur begonnen is met vijf
wegen aan te pakken, nu probeert de schepen er pas een vierde weg bij te krijgen via subsidies
van het Regionaal Landschap. De burgemeester merkt op dat de wegels eerst ook moeten
worden opgemeten.
Wat de promenade betreft, deelt de burgemeester mee dat de overeenkomst met de
Zeeschelde op vraag van het gemeentebestuur even is blijven liggen, er werden onder andere
centen gevraagd voor de exploitatie van het Veer. Binnenkort zullen beide partijen
samenzitten. Bij de opening van de nieuwe veerdam in april 2011 had de burgemeester een
zeer positief gesprek met de leidend ambtenaar van de afdeling Zeeschelde. Raadslid
Lammens herinnert eraan dat de eerste vraag over de promenade reeds in juli 2009 is gesteld.
Raadslid Lammens weet ook dat in februari 2011 is gevraagd wanneer en onder welke
voorwaarden tussen de H. Geeststraat en de Bruinbekestraat een fietspad langsheen de
spoorweg kan worden aangelegd evenals de vraag naar bijkomende parkeerplaatsen aan het
station van Wichelen. Hij heeft gelezen dat bij de NMBS tegenkanting zou zijn voor de
aanleg van het fietspad. Schepen Daniël Praet belooft een rappelbrief te zullen sturen.
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20. Eervol ontslag ambulancier Gemeentelijke Brandweerdienst
De raad,
Overwegende dat Sabine Van Wassenhove reeds jaren
deel uitmaakt van het Bijzonder Kader van onze Vrijwillige Brandweerdienst in de
hoedanigheid van ambulancierster;
Gelet op het schrijven d.d. 7 juni 2011 van betrokkene
waarbij zij haar ontslag aanbiedt als ambulancierster bij de Vrijwillige Brandweerdienst;
Gelet op art. 23,3° van het organiek reglement;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Enig artikel : Met ingang van 1 september 2011 eervol ontslag te verlenen aan Sabine Van
Wassenhove, Bohemen 83 bus 4 9260 Wichelen als ambulancierster bij de Vrijwillige
Brandweerdienst.
Er wordt afgesproken dat de volgende zitting van de gemeenteraad zal plaatshebben op dinsdag 30 augustus
2011 om 20.30 uur.

Over de notulen van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen gemaakt en bijgevolg
worden ze als goedgekeurd beschouwd.
De zitting wordt gesloten te 21.27 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens.

De voorzitter,

A. Van Wesemael.

