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eke.be-bestuur-geme

onder

EE

Voor aanvang van de zitting wordt door raadslid
aadslid
dslid Annemieke D
Dhaese voorgesteld om agendapunt 7:
“Openbare veiligheid, openbare orde en rust
st - Stalhillebrug
lhillebrug - aan
aanl
aanlegsteiger - aanvullend GAS-reglement met
betrekking tot de beperking van de duur van het aanleggen - goedkeuring
g
aanmeerplan” te verdagen naar
een volgende zitting.
1 Goedkeuring verslag vorige zitti
zitting

Aan de gemeenteraad
d wordt het verslag van
v de vorige zitting voorgelegd, houdende de notulen van de
genomen beslissingen
ngen
en en het op de website
web
we
van de gemeente gepubliceerde audioverslag.
BESLUIT:

E

Enig artikel
rtikel
De gemeenteraad geeft zzonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 5 juli 2021.

G

2 Intergemee
Intergemeentelijke
ntergemee
samenwerking - IVBO - buitengewone algemene vergadering - 3
november
ovember 2
2021
A. RAA
RAADSBESLUIT m.b.t. AGENDA VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
BEHANDELING:
Wettelijk kader
• Artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur
• Artikel 431 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de algemene
vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen
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door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald
wordt voor elke algemene vergadering;
Aanleiding
Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene
vergadering van IVBO die bijeengeroepen wordt op 3 november 2021 per aangetekend schrijven van
9 juli 2021;

AA
D

Motivering
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale voor vuilverwijdering
erwijdering en
e verwerking in Brugge en Ommeland, afgekort tot IVBO.
BESLUIT:

EE

N

TE

R

Artikel 1:
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van deze algemene vergadering
ergadering
rgadering en d
de daar
daarbij horende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1 Beslissing tot verlenging van de duur van de vennootschap met achttien (18) jaar
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen
assen aan de bepaling
bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen'
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap
p aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4. Wijziging van het voorwerp en bespreking van
ann het verslag van het bestuursorgaan.
5. Aanpassing van artikel 15 van de statuten door
door toevoeging
evoeging van de werkingskosten voor de GFTverwerking
6. Wijziging van de bepalingen bij benoeming
oeming
eming van de stemge
stemgerechtigde bestuurders en aanpassing van
artikel 21 van de statuten
7. Wijziging met betrekking tot de aanstelling
aanstellin van ttwee ondervoorzitters, samenstelling van het
bureau, wijze van bijeenroeping
ping van de raad van
va bestuur, bijeenkomsten op afstand en aanpassing
van artikel 28 van de statuten
uten
8. Vermelding van de datum
atum van de jaarvergadering,
jaarve
toepassing van de elektronische algemene
vergadering en aanpassing
passing van artikel 42
9. Aanneming van volledig nieuwe statut
statuten

G
EM

Artikel 2:
De vertegenwoordiger
nwoordiger van de ge
gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering
van IVBO
O van 3 november 22021 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen
men in de gemeentera
gemeenteraad
gemeenter
in verband met de te behandelen agendapunten;
Artikel
el 3:
Het college van burgemeester
b
en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissing
slissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de
intercommunale
intercommu
tercomm
IVBO, Pathoekeweg 41 te 8000 Brugge.
B. A
AANDUIDING VAN VOLMACHTDRAGERS
BEHANDELING:
Wettelijk kader
• Artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur
• Artikel 431 en 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de algemene
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vergadering voor de gemeente samengesteld is uit vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen
door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald
wordt voor elke algemene vergadering;
Aanleiding
Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene
vergadering van IVBO die bijeengeroepen wordt op 3 november 2021 per aangetekend schrijven
n va
van
9 juli 2021;

AA
D

Motivering

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de Intercommunale voor vuilverwijdering
uilverwijdering
verwijdering en verwerking in Brugge en Ommeland, afgekort tot IVBO.
BESLUIT:

R

Artikel 1:
Gemeenteraadslid Wim Vandenberghe aan te duiden als volmachtdrager
tdrager van de gemeente
gemee
gem
om deel te
nemen aan de algemene vergadering van IVBO op 3 november 2021;

TE

Artikel 2:
Gemeenteraadslid Joël Acke aan te duiden als plaatsvervangend
ervangend volmachtdrager
volmachtd
van de gemeente om
deel te nemen aan de algemene vergadering van IVBO
BO op 3 november 220
2021;

N

Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen
nen te belasten
bela
b sten
n met
me de
d uitvoering van de hierbij genomen
beslissing en onder meer kennisgeving
ng hiervan te verrichten
verri
verric
aan de het secretariaat van de
intercommunale IVBO, Pathoekewegg 41 te 8000 Brugge
Brugge.

G
EM
EE

3 Leefmilieu - intergemeentelijke
eentelijke samenw
samenwerking WVI - samenwerkingsovereenkomst
ENERGIEhuis
Gelet op het feit dat de gemeente W
WVI bij gemeenteraadsbeslissing 8 november 2010 heeft
voorgedragen alss lokale
okale entiteit om ssamen te werken met het Fonds ter Reductie van de Globale
Energiekost. Daarbijj werd de sam
samenwerkingsovereenkomst tussen WVI en de gemeente en het
OCMW goedgekeurd.
oedgekeurd.
edgekeurd.
Sinds 1 mei 2011 fungeer
fungeert WVI als aanspreekpunt voor energieleningen aan particulieren voor de
gemeente.
meen
meente.
Gelet op de zesd
zesde staatshervorming waarbij de bevoegdheid over het Fonds ter Reductie van de
Globale
obale Energi
Energie
Energiekost (FRGE) van de federale overheid naar de Gewesten werd overgedragen en men
sindsdien
ndsdien spreekt
sp
over de Vlaamse Energielening verstrekt door een Energiehuis (i.p.v. lokale entiteit).
De wederzijdse
wede
rechten en plichten tussen Energiehuis WVI en Vlaams Energieagentschap werden
vastgelegd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst die in voege trad op 01-10-2017. Sindsdien is
vastge
vastgel
dee w
waarborgregeling vervangen door een kwijtscheldingprocedure ten aanzien van WVI. Er is geen
borgstelling van de gemeente in kader van de verstrekte energieleningen.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 en gepubliceerd op 11 januari
2019. Het besluit voorziet wijzigingen van de Vlaamse Energielening en uitbreiding taakstelling
Energiehuizen. Op basis hiervan moeten de energiehuizen vanaf 2019, naast het verstrekken en
beheren van de Energielening, bijkomend een aantal basistaken opnemen in elke gemeente van het
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werkingsgebied. Voortaan fungeert het Energiehuis WVI ook als laagdrempelig energieloket, waar ze
inwoners informeert, begeleidt en ontzorgt bij hun energetische renovatie.
Gelet op het feit dat de huidige samenwerkingsovereenkomst tussen WVI en de gemeente binnenkort
vervalt en een actualisatie van de taakstelling zich opdringt werd een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst opgesteld.
Gelet op het feit dat WVI de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring wenst voor
or tte
leggen aan de 33 gemeenten van het werkingsgebied waarin het Energiehuis WVI werkzaam is.

AA
D

BESLUIT:

Artikel 1:
De samenwerkingsovereenkomst, tussen enerzijds het Energiehuis WVI en anderzijds
zijds het lokal
lokale
bestuur wordt goedgekeurd.

R

Artikel 2:
Als gemeentelijke afgevaardigde voor de beleidsgroep (een effectief
ef lid en plaats
plaatsverva
plaatsvervanger) wordt
aangeduid: schepen Claudia Coudeville (effectief lid) en raadslid Ilse
se Vandenbroucke (plaatsvervanger).
(pl

N
TE

Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de ondertekenin
onderteken
ondertekening en uitvoering van deze
samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds het Energiehuis
ergiehuis WVI en anderzijds
and
het lokale bestuur.
4 Leefmilieu - Vlaamse overheid - Lokaal
all Energie- en Klim
Klimaatpact - ondertekening
De gemeenteraad

EE

Er is het Vlaams Energie- en Klimaatplan
aatplan 2021-203
20212021-2030
0 en het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering
2019-2024 waarin de nodige doelstellingen
oelstellingen opgenomen
opgenom zijn om de omslag naar een klimaatneutrale en
opgeno
duurzame samenleving in te zetten.

G
EM

De effecten van de klimaatverandering
imaatverandering wo
worden steeds zichtbaarder en tegelijk ook meer en meer
confronterend. De ontregeling van het kklimaat vergroot de kans op extreme weersomstandigheden
waardoor het belangrijk
elangrijk
ngrijk is om op ko
korte termijn concrete acties te ondernemen voor een krachtig
klimaatbeleid.
Er is het
et Decreet Lokaal B
Bestuur, in het bijzonder artikel 2 §2 dat bepaalt dat “de gemeenten
overeenkomstig
eenkomstig artikel 41 van de grondwet bevoegd zijn voor de aangelegenheden van gemeentelijk
belang.
lang.
ang. Voor de verwez
verwe
verwezenlijking daarvan kunnen ze alle initiatieven nemen. Ze beogen om bij te dragen
aan de duurzame on
ont
ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.”
Er is het neer
neergelegde voorstel van de Vlaamse minister Bart Somers, bevoegd voor Binnenlands
Bestuur,
stuur, Bestuurszaken,
Bes
B
Inburgering en Gelijke Kansen om in Vlaanderen samen met de lokale besturen
de handen
hande in elkaar te slaan om zo de nodige transitie in het energie-en klimaatbeleid waar te maken.
Het
et betreft hier een voorstel van een partnerschap dat in dienst staat van het realiseren van de reeds
bestaande doelstellingen binnen de diverse Vlaamse beleidsplannen.
Er is de principiële goedkeuring door de gemeenteraad op 7 oktober 2019 tot ondertekening van het
Burgemeestersconvenant 2030 aangaande de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen;
Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact wil Vlaanderen steden en gemeenten financieel ondersteunen
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om samen tegen 2030 heel concrete doelstellingen te realiseren:
- Laten we een boom opzetten (vergroening)
- Verrijk je wijk (energetische renovatie en hernieuwbare energie)
- Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar (koolstofvrije (deel)mobiliteit)
- Water, het nieuwe goud (droogteproblematiek)
Deze doelstellingen zijn bepaald voor Vlaanderen, waarbij de gemeente niet wordt aangesproken op
het niet behalen van een doelstelling op gemeentelijk niveau.
Overwegende dat het wenselijk is dat de gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact ondertekent
ndertekent
en de gewenste en mogelijke acties uitvoert zodat de gemeente recht heeft op bijkomende
ndee fina
financiële
ondersteuning van de Vlaamse overheid door middel van trekkingsrecht.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLUIT

ER

Enig artikel:
De gemeente beslist om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te ondertekenen.
ndertekene
ndertekenen.
5 Leefmilieu - ruimtelijke planning - Varsenare-Noord
Noord - samenwe
samenwerk
samenwerkingsovereenkomst FASE 5 - aannemingscontract - aanvaarding
Door de gemeente Jabbeke werd op 24 juni 20133 een samenwerkings
samenwerkingso
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de
verkavelaars van Varsenare Noord. Daarbij werd
erd afgesproken dat de
d verkavelaars meteen ook zorgen
voor de uitrusting van de gemeentelijke verkaveling
erkaveling
aveling (verkaveling
(verkave
(verkavelin 1 – 30 loten). Aldus werd ook een
participatie van 11,64% afgesproken in het
et geheel
geheel van de kos
kost
kosten van de verkaveling.
Intussen is het ganse project Varsenare
enare Noord gevorde
gevorderd als volgt:
x In de zone tussen Legeweg, Popstaelstraat en H
Ho
Hof van Straetendreef:
- Verkaveling 1 (gemeentelijke
ntelijke verkaveling) – uitgerust en gedeeltelijk te koop aangeboden
- Verkaveling 2 en 3 (verkavelin
(verkavelingen
gen Matex
Matexi, Durabrik, Danneels) – waarbij intussen ongeveer 127
vergunningen voor
oor
or individuele woning
wonin
woningen verleend werden – 68 reeds bewoond
- Verkaveling 4 (sociale huisvesting Vivendo
V
– 40 loten) – hier is de stand van het dossier dat de
ontwerperr werd aangesteld do
door Vivendo en dat in de komende periode de realisatie van het
project verwacht
cht wordt vana
vanaf 2023
x In de zone
one
ne tussen Legeweg,
Legeweg H
Hof van Straetendreef en Westernieuwweg:
De verkavelingen 5 en
e 6 (waarvan 30 loten vooral onder de vorm van meergezinswoningen
bestemd voor Viv
Vivendo) – in deze zone gaan de verkavelaars over tot het starten van de
uitrustingswerken.
uitrustingswerk
trustingswer
Hiervoor hebben zij een aannemingsovereenkomst aangegaan met (…)
voor een bedrag
be
van 1.692.613 euro (waarvan 11,64% of 197.020 euro voor het aandeel van
de gemeente
gemee
Jabbeke).

G

Omdat
mdat de gemeente
g
Jabbeke in het kader van de participatie-overeenkomst hierin participeert en er
voor het budgettaire aspect reden is om hiervoor te rapporteren aan de gemeenteraad, wordt de
stand van het dossier aldus voorgelegd. Onder 527234_kostprijsberekening werd berekend dat over
het geheel van het project Varsenare Noord de kosten/baten voor rekening van de gemeente Jabbeke
op vandaag nog steeds ruim in evenwicht zijn. De gemeentelijke participatie over het geheel van
verwerven grond, uitrustingskosten en andere beloopt 3,26 miljoen euro die verhaald wordt via de
verkoop van de loten bouwgrond.
Gaat over tot de stemming over dit agendapunt:
Voor:
Daniël Vanhessche, Frank Casteleyn, Claudia Coudeville, Annemieke Dhaese, Chris
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Bourgois, Ilse Vandenbroucke, Carine Vandermeersch, Joël Acke, Jan Pollet, Geert
Deprée, Wim Vandenberghe
Onthouding: Nadia Hendrickx, Reinhart Madoc, Peter-Jan Hallemeersch, Geert Orbie, Marleen
Vanden Broucke, Werner Coudyzer, Olivier Fourier, Piet Berton, Han Vermaut
BESLUIT:

R
AA
D

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de stand van het dossier Varsenare Noord, voor het onderdeel
derdeel
participatie gemeente Jabbeke en verleent goedkeuring aan de nota zoals opgemaakt door dee financieel
directeur (527234_kostprijsberekening).

Artikel 2:
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de verderzetting van de samenwerking
erking in de uitrustin
uitrusting
van de globale verkaveling – onderdeel 5 en 6 – participatie van 11,64%
4% op de voo
voorligge
voorliggende
aannemingsovereenkomst voor een bedrag van 197.020 euro.

6 Openbare werken - Duineweg - ondergronds brengen
n van laagspanni
laagspanning
laagspanningsnet en OV ontwerp

TE

Aan de gemeenteraad wordt door Fluvius het ontwerp voorgesteld
oorgesteld voor he
het ondergronds
o
brengen en
de aanpassing van het elektriciteitsnet en het kabeldistributienet
stributienet en het aaa
aanpassen van de openbare
verlichting in de Duineweg en dit op het grondgebied
ed van de gemeente Jabbeke.
J

N

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel
tikel 42 en volgende van het gemeentedecreet, dat stelt
dat de gemeenteraad beschikt over de volheid
heid
d van bevoegdheid
egdhe en artikel 43 §2, 11° -.in verband met
het vaststellen van de wijze waarop opdrachten
drachten voor aanneming
aannem van werken en levering van diensten
worden toegewezen en het vaststellen
n van de voorwaar
voorwaarde
voorwaarden ervan.

EE

Onderhavige offertes omvat enerzijds
nerzijds de kosten vvoor aanpassing en ondergronds brengen van de
distributienetten zijnde laagspanning
spanning
panning en kabeltelevisie
ka
k beltelev
ltelev
en openbare verlichting.
De kosten aanpassing middenspanning word
wo
worden
rd gedragen door de netbeheerder.

G
EM

De kosten voor het
et aanpassen en ond
ondergronds brengen laagspanning Kabel TV worden gedragen door
de gemeente en worden
rden geraam
geraamd
do
op 50.897,36 euro (incl. BTW).
De kosten
ten
en van het deel openbare
ope
open
verlichting worden integraal opgenomen in het aan de gemeente
toegekende
ekende
kende forfait "Licht als
a dienst" en worden geraamd op 22.297,43 euro ( incl. BTW).
BESLUIT:
UIT:

Artikel
ikel 1:
Er wordt goedkeuring
go
gegeven aan het ontwerp zoals voorgelegd door Fluvius voor het ondergronds
brengen een de aanpassing van het elektriciteitsnet en het kabeldistributienet in de Duineweg en dit
voor eeen geraamde kostprijs van 50.897,36 euro, inclusief BTW.
Artikel 2:
Er wordt goedkeuring gegeven aan het ontwerp zoals voorgelegd door Fluvius voor de aanpassing en
het ondergronds brengen van het OV-net in de Duineweg en dit voor een geraamde kostprijs van
22.297,43 euro, inclusief BTW waarbij dit deel gefinancierd wordt met het aan de gemeente
toegekende forfait "Licht als dienst".
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7 Openbare veiligheid, openbare orde en rust - Stalhillebrug - aanlegsteiger - aanvullend
GAS-reglement met betrekking tot de beperking van de duur van het aanleggen goedkeuring aanmeerplan
Dit agendapunt wordt verdaagd naar een volgende zitting.


De gemeenteraad

AA
D

8 Patrimonium - Constant Permekelaan 22A - politiegebouw - liftinstallatie - vervanging
anging

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels
tikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
bestuurshandeling
bestuurshande
en
latere wijzigingen.

R

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

TE

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
en, meer bepaald art
arti
artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering,
ring,
ri
ng, de informatie en
e de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor
orr werken,
werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.

N

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten,
eidsopdrachte meer bepaald artikel 42, §1, 1°a) (de goed te
eidsopdrachten,
keuren uitgave excl. BTW bereikt de drempel van 144.0
144.000
144.000,00 euro niet).

EE

Het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot b
bep
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere
ere wijzigingen.
wijziginge
Het Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende
betr
plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen,
n,, meer bepaald artike
artikel 90, 1°.

G
EM

Aan de gemeenteraad
nteraad
d wordt voorge
voorgesteld om over te gaan tot vervanging van de traplift aan het kantoor
van de Lokale
ale
le Politie Constant P
Permekelaan 22a.
Naar aanleiding van het la
laatste
l
van onderhoud werden opmerkingen gemaakt door de zowel de
onderhoudsfirma
derhoudsfirma
erhoudsfirma als de
d gebruikers van het gebouw. Het betreft een lift bouwjaar 1996 (25 jaar oud)
waarvoor
voor geen stuk
stukken meer worden gemaakt. Daar het een buitenlift betreft heeft deze zeker afgezien
stukke
door weersomsta
weersomstandigheden waardoor binnenwerk is geërodeerd. Kortom de lift is niet meer
betrouwbaar
rouwbaar in haar werking.
De uitgave
uitgav voor het vervangen van deze lift wordt geraamd op 15.000 euro incl. 21% BTW.
Err w
wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
BESLUIT:
Artikel 1:
Er wordt goedkeuring gegeven aan het vervanging van de traplift aan het politiegebouw in de Contant
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Permekelaan 22a
Artikel 2:
Het budget hiervoor wordt vastgelegd op 15.000 incl. 21% BTW.
Artikel 3:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

AA
D

9 Overheidsopdrachten - dienst gemeentewerken - vervanging dienstvoertuigen
tuigen
gen door
elektrische wagens - ontwerp

Binnen de dienst gemeentewerken is er dringend nood aan de vervanging van het
et wagenpark
enpark dat bijn
bijna
volledig meer dan 10 jaar oud is.

R

Enkele jaren geleden was er vanuit de intergemeentelijke samenwerking
king dee suggestie om voor de
bestelwagens te werken met CNG-oplossingen. Op vandaag en in het kader
ka
van
v
het de
milieudoelstellingen is het zo dat een voorstel kan gedaan worden
orden om resoluut
resoluu tte kiezen voor
elektrische bestelwagens.

TE

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om nu dringend
ingend
ngend over te ga
gaan tot twee elektrische
bestelwagens, waarbij dan de prijsvraag ook kan aanleiding
ing zijn voor een herh
herhalingsopdracht vanaf 2022.
Daarnaast wordt ook voorgesteld om in een afzonderlijke
onderlijke
ond
erlijke opdracht over
o
te gaan tot de noodzakelijke
vervanging van het dienstvoertuig voor de leiding
ding van de dienst gem
gemeentewerken.

De gemeenteraad

N

A. AANKOOP 2 BESTELWAGENS VOOR
OR DE DIENST GEM
GEMEENTEWERKEN

EE

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en la
lat
latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden
eden
ed
en van de gemeent
gemeente
gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
n.

G
EM

Het Bestuursdecreet
rsdecreet van 7 december
dece
de
2018.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met
2644 betreffende het be
bestuurlijk
bes
toezicht.
De wet van 17 juni
j
2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten,
overheidsopdra
erheidsopdr
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere
ere wijzig
wijzigingen.
wijz
De wet
we van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, §1, 1°a) (de goed te
keuren
eu
uitgave excl. BTW bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet).
Het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
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Aan de gemeenteraad wordt in het kader van deze vervanging het bestek voorgelegd en dit voor de
aankoop van twee grote elektrische bestelwagens.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 60.000 euro, excl. 21% BTW/wagen.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

AA
D

BESLUIT:
Artikel 1:
Het bestek met en de raming voor de opdracht aankoop 2 grote elektrische bestelwagens
wagens
agens voor dienst
gemeentewerken worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
d zoals voorzien in het
he
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
verheidsopdrachten
erheidsopdrach
vvoor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 60.000
.000
00 euro/wagen (excl.
(exc
(
21%
BTW).

TE

R

Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsp
onderhande
onderhandelingsprocedure
lingsp
zonder
voorafgaande bekendmaking.
B. AANKOOP VAN EEN ELEKTRISCHE DIENSTWAGEN
WAGEN VOOR DE DIENST
D
GEMEENTEWERKEN
– TYPE PERSONENWAGEN
De gemeenteraad

N

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijz
w
wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeente
gemeenteraad.

EE

De wet van 29 juli 1991 betreffende
treffende de uitdrukkelijke
uitdrukk
motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreett van 7 december 20
2018.

G
EM

Het Gemeentedecreet
tedecreet
eet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met
264 betreffende
fende
nde het bestuurlijk
bestuurlij ttoezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten,
erheidsopdrachten,
rheidsopdrachten, bbepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere
atere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, §1, 1°a) (de goed te
keuren
uren uitga
uit
uitgave excl. BTW bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet).
Het K
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten,
ve
en latere wijzigingen.
Het Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Aan de gemeenteraad wordt in het kader van deze vervanging het bestek voorgelegd en dit voor de
aankoop een personenwagen voor de dienst gemeentewerken.
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De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 40.000 euro, excl. 21% BTW/wagen.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
BESLUIT:

TE
R
AA
D

Artikel 1:
Het bestek met en de raming voor de opdracht aankoop elektrische bestelwagen voor
oor dienst
gemeentewerken worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien
oorzien
rzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
opdrachten
pdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 40.000 euro (excl.
excl. 21% BTW).
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
ande
delingsprocedure
lingsprocedur zzonder
voorafgaande bekendmaking.
10 (Geheime zitting) Vrije tijd - VC Jabbeke - gerance
erance - dadingsovereenkomst
dadingso
beëindiging
(Wegens het geheim karakter van dit agendapunt wordt
rdt
dt geen verdere toeli
toelichting verschaft).

De voorzitter,
W. Vandenberghe

G
EM

EE

De algemeen directeur,
G. Acke.

N

Gedurende deze raadszitting werden geen verdere
rdere bezwaren in
ingebracht tegen de redactie van de ter
tafel liggende notulen van de zitting van 5 juli 2021. De volgende
volge
gemeenteraadszitting wordt gepland
op maandag 4 oktober 2021. De vergadering
gadering
adering wordt
wordt opge
opgesc
opgeschort om 20u40 en herneemt om 20u50. De
gemeenteraad wordt beëindigd om
m 21 uur.
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