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De gemeenteraad,
OPENBAAR

Algemeen bestuur
1. Proces-verbaal van 19 december 2018. Goedkeuring

Aanleiding
Het proces-verbaal van de zitting van 19 december 2018, dat ten minste 8 dagen vóór de vergadering
op het gemeentesecretariaat ter beschikking gehouden is van de raadsleden.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Vanheel stelt dat de Open-vld fractie dit verslag niet gaan goedkeuren gezien niemand van
de fractie toen in de gemeenteraad zetelde.
Besluit: Met 16 stemmen voor (Dirk Le Roy, Danny Claeys, Thomas Van Ongeval, Viviane De
Preester, Peter Versnaeyen, Ivan Schaubroeck, Annemie De Gussem, Christiaan Van herzeele,
Femke Colenbie, Koen De Bleeckere, Yves Ghyselinck, Joke De Raeve, Carla Verstraete, Nele Le
Roy, Frank Dhaenens, Anja De Jans), 4 onthoudingen (Daan Vanheel, Céline Van Thienen, Matthias
Ghijs, Simon Van Poucke)
Artikel 1 - Het proces-verbaal van de zitting van 19 december 2018 wordt goedgekeurd.

2. Proces-verbaal van 2 januari 2019 en 10 januari 2019. Goedkeuring.
Aanleiding
Het proces-verbaal van de zittingen van 2 januari 2019 en 10 januari 2019, dat ten minste 8 dagen
vóór de vergadering op het gemeentesecretariaat ter beschikking gehouden is van de raadsleden.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Vanheel vraagt om in het verslag van 10 januari 2019 zijn varia punt betreffende de
Kasteeldreef op te nemen.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Het proces-verbaal van de zittingen van 2 januari 2019 en 10 januari 2019 wordt
goedgekeurd.

3. Verantwoordelijkheden leden College van burgemeester en schepenen. Aktename.
Aanleiding
De verantwoordelijkheidsverdeling van het College van burgemeester en schepenen, zoals
vastgesteld in zitting van het College van 7 januari 2019.
Juridische overwegingen
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 42, 43, 44 en 49.
De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale
bestuursperiode.
Besluit:
Artikel 1 - De gemeenteraad neemt akte van de verantwoordelijkheidsverdeling van het College van
burgemeester en schepenen:
Burgemeester

Danny Claeys
algemeen beleid
personeel
communicatie, inspraak en participatie
intercommunales
politie
brandweer
erediensten
regionale economie
ruimtelijke ordening en stedenbouw

1° Schepen

Thomas Van Ongeval
financiën en begroting

bevolking, burgerlijke stand en begraafplaatsen
jeugd
cultuur en erfgoed
internationale contacten
2° Schepen

Viviane De Preester
landbouw, tuinbouw en plattelandsbeleid
handel, middenstand en markten
gezondheid
kinderopvang
toerisme en recreatie
evenementen

3° Schepen

Peter Versnaeyen (01/01/2019 - 31/12/2021)
Dirk Vos (01/01/2022 - 31/12/2024)
onderwijs
milieu en openbare netheid
energie
duurzaamheid
dierenwelzijn
kwaliteitsbeleid en klachtenbeheer
administratieve vereenvoudiging

4° Schepen

Ivan Schaubroeck
openbare werken
mobiliteit
sport
informaticabeleid en smart city

5° Schepen

Annemie De Gussem
voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale
dienst
welzijn
wonen
sociale tewerkstelling
ouderenbeleid
noord-zuidbeleid

4. Vaststelling van de fractie N-VA.
Aanleiding
De gemeenteraad wordt ingedeeld in vier fracties volgens de verschillenden lijsten die aan de
verkiezingen deelnamen.
Op de installatievergadering van 2 januari 2019 werd voor N-VA nog geen fractieleider aangeduid.
E-mail van 15 januari 2019 m.b.t. de bevestiging van aanduiding van Frank Dhaenens als
fractievoorzitter.
Juridische overwegingen
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 36.
Omzendbrief KB/ABB2018/3 van 26 oktober 2018 - start van de lokale en provinciale bestuursperiode.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Voor de fractie N-VA, de heer Frank Dhaenens, als fractieleider vast te stellen.

5. Toekenning titel van ere-schepen aan Christiaan Van herzeele. Goedkeuring.
Aanleiding
Het voorstel om de voorwaarde tot toekenning van de titel van ere-schepen te gebruiken die het
besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 voorschrijft, namelijk: “Een aftredende schepen, die

zijn mandaat gedurende een legislatuur of ten minste zes jaar in dezelfde gemeente heeft
uitgeoefend” kan de titel van ere-schepen toegekend krijgen.
Context / feiten / argumenten
Betrokkene heeft geen bezwaar tegen de toekenning van de titel.
De heer Van herzeele is schepen geweest vanaf 2 januari 2001 tot 31 december 2018.
Juridische overwegingen
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 148 §2
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De titel van ere-schepen wordt toegekend aan de heer Christiaan Van herzeele.

6. Toekenning titel van ere-schepen aan Ria Vercruysse. Goedkeuring.
Aanleiding
Het voorstel om de voorwaarde tot toekenning van de titel van ere-schepen te gebruiken die het
besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 voorschrijft, namelijk: “Een aftredende schepen, die
zijn mandaat gedurende een legislatuur of ten minste zes jaar in dezelfde gemeente heeft
uitgeoefend” kan de titel van ere-schepen toegekend krijgen;
Context / feiten / argumenten
Betrokkene heeft geen bezwaar tegen de toekenning van de titel.
Mevrouw Vercruysse was schepen vanaf 2 mei 2005 tot 31 december 2012 en vanaf 2 januari 2016
tot en met 31 december 2018.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De titel van ere-schepen wordt toegekend aan mevrouw Ria Vercruysse.

7. Toekenning titel van ere-schepen aan Luc Deschamps. Goedkeuring.
Aanleiding
Het voorstel om de voorwaarde tot toekenning van de titel van ere-schepen te gebruiken die het
besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 voorschrijft, namelijk: “Een aftredende schepen, die
zijn mandaat gedurende een legislatuur of ten minste zes jaar in dezelfde gemeente heeft
uitgeoefend” kan de titel van ere-schepen toegekend krijgen.
Context / feiten / argumenten
Betrokkene heeft geen bezwaar tegen de toekenning van de titel.
De heer Deschamps was schepen vanaf 2 januari 2013 tot 31 december 2018.
Juridische overwegingen
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 148 §2.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De titel van ere-schepen wordt toegekend aan de heer Luc Deschamps.

Algemene financiering
8. Overeenkomst renteloze lening aan AG Nazareth - investeringen 2018. Goedkeuring.
Aanleiding
Financiering van het negatief investeringssaldo 2018 van het AG Nazareth, geraamd op -653.880,38
euro.

Context / feiten / argumenten
De transactiekredieten 2018 worden geraamd op 653.880,38 euro uitgaven en 0 euro ontvangsten.
Derhalve is het investeringssaldo geraamd op -653.880,38 euro.
De liquiditeitspositie van het AG Nazareth laat geen integrale en onmiddellijke financiering van de
transactiekredieten toe; het is aangewezen dat de gemeente ter financiering een lening toestaat aan
het AG Nazareth.
Voorafgaande beslissing nr. 2010.047 van 30 maart 2010 bevestigt dat het renteloze karakter van een
lening die wordt verstrekt door een gemeente aan een AGB niet wordt aangemerkt als een verkregen
abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het AGB.
Financiële impact
De gemeente Nazareth ontleent ter financiering van het investeringssaldo 2018 maximaal 653.880,38
euro aan het AG Nazareth, opname is beperkt tot het werkelijke investeringssaldo 2018. Deze lening
zal terugbetaald worden via jaarlijkse aflossingen. Er is geen rente verschuldigd door het AG
Nazareth.
Juridische overwegingen
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen.
Gemeenteraadsbeslissing van 14 september 2015 waarin de oprichting en de statuten van het
Autonoom gemeentebedrijf Nazareth, afgekort AG Nazareth werden goedgekeurd.
Ministerieel Besluit van 21 december 2015 met goedkeuring van de Gemeenteraadsbeslissing van 14
september 2015 door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en
Inburgering.
Beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB.
Aanpassing MJP 2015-2019 en Budget 2018 van 20 december 2017.
Budgetwijziging 2018/1 van 25 juni 2018.
Budgetwijziging 2018/2 van 19 december 2018.
Prijssubsidiereglement dat werd goedgekeurd op 20 december 2017 en 1 oktober 2018.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Keurt de renteloze leningsovereenkomst tussen de Gemeente en het AG Nazareth, zoals
toegevoegd in bijlage, goed.

9. Prijssubsidie - AG Nazareth. Goedkeuring.
Aanleiding
Meerjarenplan 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth bestaande uit een strategische
nota, een financiële nota en een toelichting bij de financiële nota, goedgekeurd door de Raad van
Bestuur van 21 januari 2019 en goed te keuren door deze vergadering.
Context / feiten / argumenten
Om economisch rendabel te zijn is het nodig dat het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth vanwege
de Gemeente Nazareth prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot de
sportinfrastructuur, de eigen culturele programmatie en de verhuur van culturele zalen te Nazareth.
De exploitatiekost voor bovenvermelde activiteiten is verschoven van de gemeente naar het AG
Nazareth.
De berekende prijssubsidiefactor voor de periode 1 februari 2019 tot 31 december 2019 bedraagt
2,70.
Financiële impact
De geraamde prijssubsidie voor 2019 bedraagt 445.000 euro (excl. btw); op 337.121,21 euro wordt
6% btw betaald door de gemeente. De totale prijssubsidie (incl. btw) en ten laste van het
gemeentebudget 2019 bedraagt 465.227,27 euro.
Juridische overwegingen
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten
Gemeenteraadsbeslissing van 14 september 2015 waarin de oprichting en de statuten van het
Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth, afgekort AG Nazareth, werden goedgekeurd.
Meerjarenplan 2019 van het AG Nazareth, goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zitting van 21
januari 2019 en goed te keuren in deze zitting.
Meerjarenplan 20119 van het lokaal bestuur Nazareth, goed te keuren in deze zitting.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Keurt het prijssubsidiereglement, vermeld in artikel 2 van huidige beslissing, ten voordele
van het AG Nazareth goed met ingang van 1 februari 2019.
Artikel 2 - PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AG NAZARETH
Het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth heeft haar inkomsten en uitgaven gebudgetteerd voor het
kalenderjaar 2019 (zie meerjarenplan 2019). Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom
Gemeentebedrijf Nazareth vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2019 de inkomsten voor haar
verschillende activiteiten voor minstens € 445.000,00 exclusief btw moeten bijgepast worden via
prijssubsidies om economisch rendabel te zijn.
Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth vanaf 1 februari
2019 de voorziene toegangsprijzen (exclusief btw) te vermenigvuldigen met een factor 2,70. Deze
factor zal toegepast worden op alle toegangsprijzen, m.u.v. de verhuur van zalen met schenken van
dranken en de concessies.
De Gemeente Nazareth erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth, op basis van deze
ramingen, de voorziene toegangsprijzen (exclusief btw), m.u.v. de verhuur van zalen met schenken
van dranken en de concessies, zal vermenigvuldigen met een factor 2,70.
Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de vrijetijdsinfrastructuur wenst de
Gemeente Nazareth dat er tijdens het kalenderjaar 2019 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden
ten aanzien van de gebruikers van de vrijetijdsinfrastructuur. De Gemeente Nazareth wenst immers de
toegangsgelden te beperken opdat de vrijetijdsinfrastructuur toegankelijk is voor iedereen. De
Gemeente Nazareth verbindt er zich toe om voor de periode 1 februari 2019 tot en met 31 december
2019 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de Gemeente Nazareth voor recht op toegang
bedraagt de prijs (exclusief btw) die de bezoeker voor recht op toegang betaalt vermenigvuldigd met
een factor 2,70; waardoor de klant 1 euro betaalt en de Gemeente Nazareth 2,70 euro betaalt.
De gesubsidieerde toegangsgelden (exclusief btw) kunnen steeds geherevalueerd worden in het
kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het Autonoom
Gemeentebedrijf Nazareth. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de
Gemeente Nazareth deze steeds documenteren.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth moet op de 5de werkdag van elke maand de Gemeente
Nazareth een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers waaraan recht op toegang is verleend
tijdens de voorbije maand tot de vrijetijdsinfrastructuur. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te
betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels de
uitreiking van een debetnota die het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth uitreikt aan de Gemeente
Nazareth. De Gemeente Nazareth dient deze debetnota te betalen aan het Autonoom
Gemeentebedrijf Nazareth binnen de 5 werkdagen na ontvangst.
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2020 zal worden onderhandeld tussen de Gemeente
Nazareth en het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth vóór 30 januari 2020.
Artikel 3 – Heft, vanaf 1 februari 2019, het prijssubsidiereglement zoals goedgekeurd in zitting van 1
oktober 2018 op en vervangt dit door het prijssubsidiereglement zoals vermeld in artikel 2 van
onderhavig besluit.

10. Meerjarenplan 2019 - AG Nazareth. Goedkeuring.
Aanleiding
Eenjarig meerjarenplan 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth bestaande uit een
strategische nota, een financiële nota en een toelichting bij de financiële nota, goedgekeurd door de
Raad van Bestuur van 21 januari 2019 en nu ter goedkeuring voorliggend aan de gemeenteraad
Financiële impact

Juridische overwegingen
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten, m.
b. artikel 243.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals aangepast tot
op heden.
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals aangepast tot op heden.
Gemeenteraadsbesluit van 14 september 2015 betreffende de oprichting van het AG Nazareth en de
goedkeuring van haar statuten.
Besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2019 met goedkeuring van het Meerjarenplan 2019.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Vanheel stelt dat de Open-VLD fractie ook in de vorige legislatuur vragen had bij de
oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf. De vraag is om te evalueren of de doelstellingen bij de
oprichting werden behaald. Het is zeker niet efficiënter in de besluitvorming. Het mag niet alleen een
financiële operatie zijn. De fractie blijft kritisch bij de hele operatie.
Burgemeester en schepen Van Ongeval beloven deze evaluatie de komende maanden voor te
leggen.
Besluit: Met 16 stemmen voor (Dirk Le Roy, Danny Claeys, Thomas Van Ongeval, Viviane De
Preester, Peter Versnaeyen, Ivan Schaubroeck, Annemie De Gussem, Christiaan Van herzeele,
Femke Colenbie, Koen De Bleeckere, Yves Ghyselinck, Joke De Raeve, Carla Verstraete, Nele Le
Roy, Frank Dhaenens, Anja De Jans), 4 onthoudingen (Daan Vanheel, Céline Van Thienen, Matthias
Ghijs, Simon Van Poucke)
Artikel 1 - Keurt het Meerjarenplan 2019 van het AG Nazareth, in bijlage toegevoegd, goed.
Artikel 2 - Afschrift van deze beraadslaging wordt, samen met de beleidsrapporten, verstuurd via het
Digitaal Loket Mijn Binnenland binnen de 20 dagen.

11. Meerjarenplan 2019. Goedkeuring.
Aanleiding
Eenjarig meerjarenplan voor 2019 van de Gemeente en OCMW Nazareth bestaande uit een
strategische nota, een financiële nota en een toelichting bij de financiële nota.
Juridische overwegingen
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals aangepast tot
op heden.
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals aangepast tot op heden.
Meerjarenplan 2014 - 2019 “Nazareth van A tot Zet - het ABCD van de meerjarenplanning 2014 2019”, zoals vastgesteld in zijn zitting van 16 december 2013.
Voorstel van het College van burgemeester en schepenen ter agendering van het éénjarig
meerjarenplan 2019 gemeente en ocmw Nazareth op de Gemeenteraad en OCMW-Raad, van 7
januari 2019.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Dhaenens Frank stelt dat het plan een goed resultaat geeft. Het is te vergelijken met
vroegere plannen. Wel zijn er volgende opmerkingen:
- de dubbele belastingen voor zelfstandigen - blijft een extra belasting
- zelfde voor de belastingen op ongeadresseerd drukwerk.
- werkingssubsidies voor terrasreglement konden worden opgetrokken om het dorpsplein levendiger
te maken
N-VA fractie zal zich onthouden.
Burgemeester licht de herkomst van de bedrijfsbelastingen toe. Er zijn geen nationale gemeentelijke
belastingen voor bedrijven. De bedrijven maken ook gebruik van gemeentelijke diensten: bv.
afvalverwerking, wegenis.
Belastingen op ongeadresseerd drukwerk is er gekomen door de papiercrisis. Het ophalen van papier
is wel een kost.
Terrasreglement staat nog niet ver en moet nog worden beoordeeld.
Raadslid Vanheel Daan stelt dat de Open-VLD fractie zich ook zal onthouden. Er is momenteel
onvoldoende informatie om het meerjarenplan te kunnen beoordelen. De financieel directeur heeft het
plan duidelijk toegelicht. Er kan in dit jaar geleerd worden. Er is in dit plan wel weinig tekst en
toelichting. Er moet misschien wel wat meer aandacht besteed worden aan de strategische doelen en
minder aan de cijfers. De burger kan beter worden geïnformeerd met leesbare zaken (infographic).
Schepen Van Ongeval bevestigt dat het voor nieuwe mensen inderdaad niet gemakkelijk moet zijn.
We zullen dit meenemen om de gemeenteraad en de burger voldoende te informeren op de best
mogelijke manier.
Raadslid Van Poucke Simon vraagt naar meer structuur in de documenten. Momenteel is het een te
lijvig document.
Besluit: Met 12 stemmen voor (Dirk Le Roy, Danny Claeys, Thomas Van Ongeval, Viviane De
Preester, Peter Versnaeyen, Ivan Schaubroeck, Annemie De Gussem, Christiaan Van herzeele,
Femke Colenbie, Koen De Bleeckere, Yves Ghyselinck, Joke De Raeve), 8 onthoudingen (Carla
Verstraete, Nele Le Roy, Frank Dhaenens, Anja De Jans, Daan Vanheel, Céline Van Thienen,
Matthias Ghijs, Simon Van Poucke)
Artikel 1 – Keurt het eenjarig meerjarenplan 2019 - gemeente & ocmw, zoals in bijlage toegevoegd,
goed.
Artikel 2 - Afschrift van deze beslissing wordt, samen met de beleidsrapporten, verstuurd via het
Digitaal Loket Mijn Binnenland binnen de 20 dagen.

Wegen en mobiliteit
12. Grondverwerving project Weefstraat. Goedkeuring.
Aanleiding
Heraanleg van de Weefstraat.

Context / feiten / argumenten
Ter hoogte van Weefstraat 6 wordt een ondergrondse inneming gedaan over een lengte van ong. 24m
met een maximale breedte van 3m, hetzij een benaderende oppervlakte van 68m² te nemen in het
perceel gelegen te Eke en kadastraal bekend als 2e afdeling, sectie A, nr. 332D.
Tevens wordt er ook een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte van ong. 17m² ingenomen
in hetzelfde kadastraal perceel.
Deze extra inname kwam er nadat bleek dat er geen dienstriolering aanwezig was, anders dan werd
vermoed. Volgende werken werden uitgevoerd ten laste van Farys door Besix in het wegenis- en
rioleringsproject Weefstraat:
- thv woning Weefstraat 4 wordt, tlv Farys, de bestaande (en in slechte toestand verkerende)
rioleringsbuizen opgebroken vanaf de door Besix geplaatste put R100 en nieuw aangelegd met
betonbuizen di 400mm, helling 1mm/m afstromend richting van put R100, tot aan nr. 4 met
toegankelijke eindput.
- Huisaansluiting RWA van nr. 4 en naastliggend bouwlot (Weefstraat 6) aan te sluiten dmv. di. 200
aan bovenvermelde betonbuizen. DWA, septiek van nr. 4 en van bouwlot aan te sluiten aan
dienstriolering bij collector onder de rijweg.
Financiële impact
De ondergrondse inname wordt bepaald op 10.200 euro. De inname in volle eigendom wordt
verkregen mits een prijs van 5.100 euro.
De wederbeleggingsvergoeding hierop bedraagt 3.457,8 euro.
Wat een totaal geeft van 18.757,80 euro.
Juridische overwegingen
Collegebesluit van 7 januari 2018 houdende positief advies en agendering op de gemeenteraad van
21 januari 2019.
Verkoopbelofte in bijlage.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De ondergrondse inneming en de inneming in volle eigendom ter hoogte van Weefstraat 6
goed te keuren.
Artikel 2 - De gemeenteraad gelast het College met de verdere afhandeling van deze aankoop.

Vrije tijd
13. Organisatie busvervoer voor schooljaren 2019-2020 en 2020-2021. Goedkeuring raming,
bestek en gunningswijze.
Aanleiding
Opstarten van de overheidsopdracht "Organisatie busvervoer voor de schooljaren 2019-2020 en
2020-2021", de raming, opdrachtdocumenten en gunningswijze.
Context / feiten / argumenten
In het kader van de opdracht “Organisatie busvervoer voor 2019-2020 en 2020-2021” werd een
bestek met nr. TECH2019-003 (FAC) opgesteld door de dienst facility.
In bijlage een toelichting van de aanpassingen die werden doorgevoerd in het nieuwe bestek door
Sonia Dhondt.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* perceel 1 - organisatie voorschools busvervoer voor de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang
Ter Meeren 2019/2020 en 2020/2021
* perceel 2 - organisatie voorschools busvervoer voor de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang
Ter Biesten 2019/2020 en 2020/2021
* perceel 3 - Organisatie naschools busvervoer voor de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang
Ter Meeren schooljaar2019/2020 en 2020/2021
* perceel 4 - Organisatie naschools busvervoer voor de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang
Ter Biesten schooljaar 2019-2020 en 2020-2021
* perceel 5 -Organisatie busvervoer voor de gemeentelijke brede school activiteit voor alle scholen
van Nazareth: boerderijbezoek Pierlepijn Hof Ter Zickele schooljaar 2019-2020 – 2020-2021
* perceel 6 - Organisatie busvervoer voor de gemeentelijke basisschool afdeling Nazareth en afdeling
Eke voor openluchtklassen schooljaar 2019-2020 en 2020-2021
* perceel 7 - Organisatie busvervoer voor het schoolzwemmen gemeentelijke basisschool, afd
Nazareth en Eke schooljaar 2019-2020 en 2020-2021

* perceel 8 - Organisatie busvervoer voor het schoolturnen gemeentelijke basisschool afdeling Eke in
Sporthal Nazareth schooljaar 2019-2020 en 2020-2021
* perceel 9 - Organisatie busvervoer voor openluchtklassen van de gemeenschapsschool, School van
Morgen, Stropstraat 21 te Nazareth schooljaar 2019-2020 – geen openluchtklassen in 2020-2021
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
Financiële impact
De uitgave van deze opdracht wordt geraamd op € 249.545,00 incl. 6% btw of € 235.419,00 excl. btw.
Juridische overwegingen
De wet van 17 juni 2013 houdende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
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 houdende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen.
Artikel 56, § 3, 5° en 6° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en zijn
uitvoeringsbesluiten.
Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het
welzijn op het werk
Het Koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het reizigersvervoer over de weg.
Het Reglement van 27 augustus 2007 houdende vaststelling van de modaliteiten van gemeentelijke
tussenkomst voor alle onderwijsnetten in het schoolzwemmen.
De gemeenteraadsbeslissing van 21 oktober 2013 aangaande de engagementsverklaring 2014-2019
met alle onderwijsnetten.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Van Poucke Simon vindt het goed dat de milieuaspecten worden meegenomen.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 – Keurt het bestek met nr. TECH2019-003 (FAC) en de raming ten bedrage van €
249.545,00 incl. 6% btw of € 235.419,00 excl. btw goed voor de opdracht “Organisatie busvervoer
voor 2019-2020 en 2020-2021”, opgesteld door de dienst facility. 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.
Artikel 2 – Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van openbare procedure, de bekendmaking van
de opdracht wordt Europees als nationaal gepubliceerd (E-tendering).
Artikel 3 – Het College wordt gemachtigd tot verdere opvolging, gunning en afhandeling van
bovengenoemd dossier.

Varia
14. Mondelinge vragen inwoners m.b.t. de in openbare zitting behandelde punten.
Nihil.

15. Mondelinge vragen gemeenteraadsleden.
Mondelinge vragen gemeenteraadsleden
- Raadslid Verstraete stelt dat er een 50 km/uur staat geschilderd in de Drapstraat net voor de
Stropstraat. Dit is verwarrend.
- Raadslid Dhaenens stelt dat de zijbelijning in de Klapstraat thv van bos in slechte staat is en er is
daar geen openbare verlichting. Schepen De Preester stelt dat dit misschien kan worden
meegenomen bij de ruilverkaveling.
- Raadslid Vanheel stelt dat de link niet werkt naar de collegeverslagen. Tevens de oproep naar tijdig
beschikbaar stellen van de collegeverslagen.

- Raadslid Vanheel stelt dat ook de problematiek van het sluipverkeer moet worden bekeken.
Toelichting van een minderhinderplan zou aangewezen zijn.
- Raadslid Van Poucke stelt dat overal het sluipverkeer globaal moet worden aangepakt.

16. Mededelingen van de voorzitter.
Burgemeester licht participatietraject - bevraging toe.
Raadslid Dhaenens - Vertegenwoordigers moeten gemeenteraadsleden zijn? Ja
Raadslid Vanheel - De campagne is belangrijk en met de resultaten moet iets gedaan worden. Moet
een permanent proces zijn.
Aldus beslist in zitting van heden.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.
Namens de raad,

Steven Van de Velde
algemeen directeur

Dirk Le Roy
voorzitter

