ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 april 2017 om 20 uur.
Aanwezig:

Raf De Vos, voorzitter,
Danny Claeys, burgemeester,
Thomas Van Ongeval, Christiaan Van herzeele, Luc Deschamps, Viviane De Preester
(vanaf pt. 2), Ria Vercruysse en Annemie De Gussem (toegevoegd voorzitter OCMW),
schepenen,
Karin Zoeter, Geert Vander Plaetsen, Ivan Schaubroeck, Linda De Backer, Dirk Vos,
Freddy Vertriest, Dirk Le Roy, Frank Dhaenens, Carla Verstraete, Koen Dewaele,
Sylvie Baert, Dirk Verlinden, Nathalie Dhondt en Kurt Van Collie, raadsleden
en Steven Van de Velde, secretaris

In openbare zitting vergaderd;
De gemeenteraad,

Agendapunt nr. 1
Algemeen bestuur. Proces-verbaal van de gemeenteraadszitting van 13 maart 2017.
Goedkeuring.
Gelet op het proces-verbaal van de zitting van 13 maart 2017, dat ten minste 8 dagen vóór de
vergadering op het gemeentesecretariaat ter beschikking gehouden is van de raadsleden;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel – Het proces-verbaal van de gemeenteraadszitting van 13 maart 2017 wordt
goedgekeurd.

Agendapunt nr. 2
Algemeen bestuur. Integratie OCMW/gemeente. Personeel. Organogram OCMW-gemeente.
Vaststelling. Advies aan OCMW.
Gelet op de artikelen 42 en 43 en 270 en 271 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere
wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op artikel 75 van het gemeentedecreet dat stelt dat de gemeenteraad het organogram vast stelt;
Gelet op artikel 87 §4 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat de secretaris in overleg met het
managementteam zorgt voor een voorontwerp van organogram;
Gelet op het traject integratie gemeente - OCMW opgestart in 2015, waaruit de strategische pijlers
digitalisering, ontmoeting en slimme samenwerking zijn gekomen;
Dat op basis van deze strategische uitgangspunten en om te kunnen voldoen aan de eisen van een
dynamische en performante organisatie een geïntegreerd organogram gemeente – OCMW wordt
voorgelegd;
Gelet op de bespreking ervan in de globale raadscommissie van 27 februari 2017;
Gelet op de bespreking in het BOC/HOC van 1 maart (informeel) en 12 april 2017 met een gunstig
advies tot gevolg;
Dat het geïntegreerd organogram gemeente – OCMW en de bijhorende personeelsformatie ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan de OCMW-raad van 2 mei 2017;
Gelet op de tussenkomst van raadslid De Backer waarbij ze de onthouding van de Open Vld-fractie
motiveert door het feit dat er geen nieuw dienstverleningsmodel zit achter deze personeelswijzigingen.
Ze stelt daarbij dat de burger weinig meerwaarde haalt uit dit vernieuwd organogram;

De burgemeester antwoordt dat dit organogram belangrijk is voor de organisatie en er in de toekomst
wel degelijk initiatieven zullen genomen worden om de dienstverlening naar de burger nog te
verbeteren;
Besluit: met 17 ja-stemmen en 2 onthoudingen (raadsleden De Backer en Verlinden)
Artikel 1- Stelt het geïntegreerd organogram gemeente – OCMW zoals in de bijlage hieraan
toegevoegd vast voor gemeente en OCMW.
Art. 2 – Stelt de personeelsformatie vast als volgt:
Statutair:
• DG – gemeentesecretaris: 1 VTE
• DG – financieel beheerder: 1 VTE
Contractueel:
• A4a-A4b - groepsverantwoordelijken: 2 VTE
• A1a-A3a – teamverantwoordelijken: 4 VTE
• B4-B5 – bibliothecaris: 1 VTE
• B1-B3 – deskundigen: 20,4 VTE
• C4-C5 - locatieverantwoordelijken BKO: 1,6 VTE
• C1-C3 - medewerkers: 19,1 VTE
• C1-C2 - BKO-begeleiders: 8,52 VTE (waarvan 3,26 VTE C1-C3 uitdovend)
• D1-D3 - assistenten: 31,07 VTE.
Art. 3 – Stelt de uitdovende statutaire personeelsformatie vast als volgt:
• A1a-A3b - groepsverantwoordelijken: 2 VTE (omgeving en mens)
• A1a-A3a – teamverantwoordelijken: 3 VTE (communicatieambtenaar, stafmedewerker,
milieuambtenaar)
• B4-B5 – bibliothecaris: 1 VTE
• B1-B3 – deskundigen: 4,5 VTE (deskundige onderwijs/coördinator BKO, dienstleider
bibliotheek en assistent dienstleider bibliotheek, sportgekwalificeerd ambtenaar, diensthoofd
bevolking)
• C4-C5: hoofdmedewerker secretariaat: 1 VTE
• C1-C3: medewerkers: 9 VTE (onthaalverantwoordelijke, adm. mw. vrije tijd, adm. mw.
secretariaat, magazijnier, adm. mw. financiën, 2 adm. mw. bevolking, adm. mw.
stedenbouw, adm. mw. personeel)
• D1-D3: assistenten: 2 VTE: technisch assistenten.
Art. 4 - De organieke personeelsformatie bestaat, met uitzondering van de decretale graden, volledig
uit contractuele betrekkingen met dien verstande dat de statutaire personeelsleden in dienst op datum
van inwerkingtreding van deze personeelsformatie hun statutaire hoedanigheid behouden zolang zij in
dienst blijven van het bestuur (ongeacht eventuele bevorderingen, mobiliteit, aanstellingen in een
hogere functie via aanwerving,…). Hiertoe wordt naast de organieke contractuele personeelsformatie
ook een identieke statutaire personeelsformatie voorzien die enkel kan ingevuld worden door de op
datum van inwerkingtreding van deze personeelsformatie indienstzijnde statutaire personeelsleden en
waarbij de betrekkingen die statutair zijn ingevuld niet contractueel kunnen worden ingevuld en
omgekeerd:
•
•
•
•
•
•
•
•

A4a-A4b - groepsverantwoordelijken: 2 VTE
A1a-A3a – teamverantwoordelijken: 4 VTE
B4-B5 – bibliothecaris: 1 VTE
B1-B3 – deskundigen: 20,4 VTE
C4-C5 - locatieverantwoordelijken BKO: 1,6 VTE
C1-C3 - medewerkers: 19,1 VTE
C1-C2 - BKO-begeleiders: 8,52 VTE (waarvan 3,26 VTE C1-C3 uitdovend)
D1-D3 - assistenten: 31,07 VTE.

Art. 5 – Adviseert het geïntegreerd organogram gemeente – OCMW en de daarbijhorende
personeelsformatie voor het OCMW-personeel positief naar de OCMW-raad.

Art. 6 - Van deze beslissing wordt een beknopte omschrijving opgenomen op de lijst van beslissingen
die conform artikel 252 van het gemeentedecreet binnen de twintig dagen wordt toegezonden aan de
provinciegouverneur.

Agendapunt nr. 3
Algemeen bestuur. Personeel.
Vaststelling. Advies aan OCMW.

Rechtspositieregeling

gemeente-

en

OCMW-personeel.

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 met betrekking tot de
rechtspositieregeling voor lokale besturen en latere wijzigingen;
Gelet op zijn beslissing van 16 maart 2009 houdende de goedkeuring van de rechtspositieregeling
voor het gemeentepersoneel en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van
onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet;
Gelet op het besluit Vlaamse Regering van 2 december 2016 tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en
het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris
en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en
het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en
houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van
bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft
verloven en afwezigheden;
Overwegende dat de voornaamste wijzigingen zijn:
•

Integratie RPR OCMW §2-personeel in gemeentelijke RPR (RPR OCMW §6-personeel (WZC) is
apart document gelet op de toekomstige toetreding tot de Zorgband)

•

Wettelijke aanpassingen: wijziging decreten
1)
Wijziging bevoegdheid aanstellende overheid MAT-leden naar college (wijziging
gemeentedecreet 3 juni 2016) (artikel 2 en 8)
2)
Wijziging artikel 105 OCMW-decreet (artikel 2, 18)
3)
Schrapping artikel 104 §2 gemeentedecreet en artikel 103 §2 OCMW-decreet (artikel 5 en
99)
4)
Wijziging verwijzing eedaflegging (wijziging gemeente- en OCMW-decreet) (artikel 31)
5)
Schrapping artikel 113 gemeentedecreet en artikel 112 OCMW-decreet (artikel 39)
6)
Schrapping artikel 114 gemeentedecreet en artikel 113 OCMW-decreet (artikel 39, 48
en 53)
7)
Wijziging artikel 115 gemeentedecreet en artikel 114 OCMW-decreet (artikel 50)
8)
Opname vervangingsregeling decretale graden (wijziging gemeente- en OCMWdecreet) (regeling vroeger decreet opgenomen + minstens niveau B) (artikel 83 en
85bis)

•

Aanpassing gewijzigde verlofsystemen
1)
Wijziging regeling loopbaanonderbreking + regeling zorgkrediet (BVR 26.07.2016)
(artikel 68, 212, 213, 214, 216, 234-237, 239, 239a-n en 268 (270 OCMW)) (geen
uitsluiting)
2)
Verlenging palliatief verlof (artikel 215, 215 en 220)
3)
Onbetaald verlof als gunstmaatregel (artikel 200-203) (geen uitsluiting) + 10 dagen
verlof om dwingende redenen (artikel 203bis)
4)
Onbetaald verlof als recht (artikel 210-210 en 268bis (270bis OCMW)) (uitsluiting DG +
uitsluiting vermindering tot 50% voor niveau A en B)

•

Diverse wijzigingen
1)
Extra inhaalrust voor zaterdag, zondag en nachtprestaties voor prestaties binnen het
uurrooster kan ook worden uitbetaald (artikel 145)
2)
Hospitalisatieverzekering: schrapping bepaling van het moment van het afsluiten (art.
160)
3)
Jaarlijkse vakantiedagen: gewijzigde berekeningswijze voor contractuelen (art. 176)
4)
Nieuwe
rang
Ax
voorzien,
inclusief
bevorderingsmogelijkheden,
mobiliteitsmogelijkheden, salarisschalen (artikel 9, 11, 73, 78, 80, 111, bijlage II);

Gelet op de bespreking van deze wijzigingen in het managementteam van 1 februari 2017;
Gelet op het gunstig advies door de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 maart 2017;
Gelet op het verslag van het BOC/HOC van 12 april 2017 waarop een protocol van akkoord is bereikt
over deze rechtspositieregeling;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 – Stelt de geïntegreerde rechtspositieregeling van OCMW (§2) en gemeentepersoneel, zoals
in bijlage hieraan toegevoegd, vast, voor wat betreft de bepalingen die betrekking hebben op het
gemeentepersoneel en heft alle voorgaande bepalingen inzake de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel op.
Art. 2 - Adviseert deze gunstig aan het OCMW, voor wat betreft het personeel van het OCMW die een
betrekking bekleden specifiek voor het OCMW. (artikel 104, §2 van het OCMW-decreet).
De rechtspositieregeling voor het personeel bedoeld in artikel 104, §6 van het OCMW-decreet, zoals
in bijlage toegevoegd, word eveneens gunstig geadviseerd.
Art. 3 – Stuurt een kopie van deze beslissing naar de provinciegouverneur.

Agendapunt nr. 4
Algemeen bestuur. Personeel. Arbeidsreglement gemeentepersoneel. Vaststelling.
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, zoals gewijzigd door de wet
van 18 december 2002 en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
Gelet op het traject integratie OCMW / gemeente waarbij het personeel van beide juridische
rechtspersonen baat heeft bij uniforme arbeidsreglementen opdat er heldere en een aantal essentiële
gelijke afspraken zijn voor werkgever en werknemer van alle entiteiten;
Overwegende dat de sociale wetgeving voorschrijft dat iedere rechtspersoon verplicht een apart
arbeidsreglement behoeft; waardoor er in casu 2 arbeidsreglementen zijn voor één geïntegreerde
organisatie (OCMW + gemeente), maar dat er geopteerd is voor een 3de arbeidsreglement voor het
OCMW-personeel §6 (WZC) anticiperend op de opname in de Zorgband:
1. gemeentepersoneel
2. OCMW personeel §2 (sociaal huis)
3. OCMW personeel §6 (WZC);

Overwegende dat het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel het uitgangspunt was / de basis
vormde voor de andere arbeidsreglementen wegens meest recent aangepast, nl. in zijn zitting van 1
februari 2016, waarvan de belangrijkste wijzigingen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artikel 1: “X” toegevoegd
Artikel 15: schrapping overdracht vakantieverlof;
Artikel 15: recht op 2 weken aaneensluitend verlof voor iedereen, meer kan cf.
Dienstnoodwendigheden
Artikel 15: uitbreiding mogelijkheid opname vakantieverlof per uur
Artikel 16: geen verplichte verlofopnames voor het poetspersoneel
Artikel 17: meedelen verblijfplaats bij ziekte
Artikel 18: enkel gewoon geneeskundig getuigschrift nog vereist
Artikel 19: uitzonderingen op woning niet verlaten toegevoegd
Artikel 21bis: bepaling deelname jury geschrapt
Bijlage 1: schrapping gebruik privé-gsm
Bijlage 1: schrapping verbod internetradio
Bijlage 3: wijziging uurroosters
Bijlage 3: verruiming glijtijd en mogelijkheid om ruimer positief saldo te behouden
Bijlage 3: opname recuperatieverlof per uur mogelijk
Bijlage 3: schrapping bijkomende uren;

Overwegende dat in 2de instantie zal gewerkt worden aan aangepaste uurroosters voor het personeel
dat niet onder de regeling van bijlage 3 valt; dat in overgang de huidige regeling wordt behouden voor
dat personeel;
Gelet op de bespreking van deze wijzigingen in het managementteam van 1 februari 2017;
Gelet op het verslag van het BOC/HOC van 12 april 2017 waarop een gunstig advies is bekomen over
dit arbeidsreglement;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel – Het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel, zoals in de bijlage hieraan
toegevoegd, wordt vastgesteld met ingang van 1 september 2017 en heft alle voorgaande bepalingen
op.

Agendapunt nr. 5
Wegen en mobiliteit. Voorstel lokaal functioneel fietsroutenetwerk. Goedkeuring.
Gelet op het reglement van de Provincie Oost-Vlaanderen van 8 oktober 2014 met betrekking tot het
toekennen van subsidies voor de aanleg en verbetering van fietspaden op het lokaal functioneel
fietsnetwerk;
Gelet op het reglement van de Provincie Oost-Vlaanderen van 8 oktober 2014 met betrekking tot de
aanleg van kunstwerken gelegen op een functioneel fietsnetwerk;
Gelet op het schrijven van de Provincie Oost-Vlaanderen van 29 januari 2015 houdende de gewijzigde
provinciale subsidiereglementen;
Gelet op de beslissing van de provincieraad van 2 september 2015 houdende het akkoord met het
ontwerp fietssnelwegen;
Gelet op het verslag van de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) van 19 november 2015
houdende de wenselijke aanpassingen aan het bovenlokaal en lokaal functioneel fietsroutenetwerk;
Gelet op het besluit van de Deputatie van 28 juli 2016 waarin alle wijzigingen werden aanvaard
behalve de opname van de Spoorwegstraat vanaf de fietssnelweg tot de Steenweg aansluitend op de
Stationsstraat;

Overwegende dat op basis van bovenstaand besluit ook aanpassingen aan het lokaal functioneel
fietsroutenetwerk gebeuren, waardoor volgende straten hierin zijn opgenomen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kallemoeie – Soeverijnstraat - Karrewegstraat
Marollestraat – Schoolstraat
Oudenaardseheerweg – Schraaienstraat tot aan het Spoorwegpad
Dorp – Langemunt - Kasteelstraat, Ommegangstraat, Leegzakstraat, Ouwegemstraat
Groendreef – Eeckhoutsdreef – Ten Edestraat tot aan het Spoorwegpad
Oudenaardseheerweg tussen Roombaardstraat en de grens met De Pinte
Bosstraat
Langedreef – deel Deurlestraat tot aan het Spoorwegpad
Steenweg vanaf Stationstraat tot Nieuwe Steenweg (N60)
Ventweg langsheen de N60 tussen Steenweg en Spoorwegpad
Pontweg
Landuitstraat

Overwegende dat de gemeenteraad het voorstel tot Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk moet
goedkeuren vooraleer de Deputatie dit kan goedkeuren;
Gelet op de collegebeslissing van 21 september 2016 houdende voorlegging van de wijzigingen aan
de Commissie Grondgebondenzaken en pas daarna aan de gemeenteraad;
Gelet op het verslag van de Commissie Grondgebondenzaken van 22 november 2016;
Gelet op de collegebeslissing van 10 april 2017 houdende voorlegging van het voorstel Lokaal
Functioneel Fietsroutenetwerk ter goedkeuring aan de gemeenteraad in zitting van 24 april 2017;
Overwegende dat een goedkeuring van de Deputatie noodzakelijk is voor het verkrijgen van de
provinciale subsidies;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 – De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het voorstel tot vastlegging van het lokaal
functioneel fietsroutenetwerk Nazareth.
Art. 2 – Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het provinciebestuur Oost-Vlaanderen,
dienst mobiliteit.

Agendapunt nr. 6
Wegen en mobiliteit. Aanvullend
Voorrangsregeling. Goedkeuring.

verkeersreglement

kruispunt

Bernstraat/Eikenstraat.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16
maart 1968;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het artikel 119 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het artikel 57 het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit,
Sociale Economie en Gelijke Kansen over de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie
over het wegverkeer;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010;
Overwegende dat de huidige regeling voorrang van rechts geeft aan de bestuurders van de
Eikenstraat zodat bestuurders komende van de Bernstraat voorrang moeten verlenen aan bestuurders
van de Eikenstraat;
Overwegende dat sinds de sluiting van de doorsteek N60 aan de Bernstraat er vrij veel verkeer in de
Eikenstraat is en dit voor gevaarlijke situaties zorgt;
Gelet op het advies van commissaris Luc De Vos van 15 maart 2017: sinds de sluiting van de
doorsteek N60 aan de Bernstraat is er vrij veel verkeer in de Eikenstraat. Momenteel geldt hier een
voorrang van rechts. De plaatsing van een STOP in de Eikenstraat zal veel duidelijker zijn gezien het
verkeer in de Bernstraat de voorrang momenteel niet verwacht;
Overwegende dat het wenselijk is om deze toestand als volgt aan te passen:
- Bestuurders van de Eikenstraat moeten stoppen voor verkeer komende van de Bernstraat
(beide richtingen);
Overwegende dat deze maatregel zal gesignaleerd worden door de borden:
- B5
- B15f;
Overwegende dat deze borden conform het bijgevoegde plan zullen worden geplaatst;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;
Gelet op het voorstel van het College;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 – De voorrangsregeling op het kruispunt Eikenstraat - Bernstraat als volgt te regelen: De
Bernstraat wordt een voorrangsweg, bestuurders van de Eikenstraat moeten stoppen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- B5
- B15f.
Art. 2 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis
voor de Verkeersveiligheid.

Agendapunt nr. 7
Wegen en mobiliteit. Aanvullend
Voorrangsregeling. Goedkeuring.

verkeersreglement

kruispunt

Veldstraat/Zandstraat.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16
maart 1968;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het artikel 119 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

Gelet op het artikel 57 het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009 van de Vlaamse minister van Mobiliteit,
Sociale Economie en Gelijke Kansen over de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie
over het wegverkeer;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010;
Overwegende dat de huidige regeling voorrang van rechts geeft aan de bestuurders van de Veldstraat
zodat bestuurders komende van de Ten Edestraat op de Zandstraat voorrang moeten verlenen aan
bestuurders van de Veldstraat ;
Overwegende dat door de huidige regeling er soms wagens stilstaan op de spoorweg, wat
onvermijdelijk voor gevaarlijke situaties zorgt;
Overwegende dat de fietsers op het spoorwegpad ook voorrang moeten verlenen aan het verkeer van
de Zandstraat;
Gelet op het verslag van de Commissie Grondgebonden zaken van 1 februari 2017;
Gelet op het advies van commissaris Luc De Vos van 15 maart 2017: momenteel is er een voorrang
van rechts, een STOP in de Veldstraat zal duidelijker zijn en voorkomen dat voertuigen in de
Zandstraat mogelijks halthouden op de sporen. Dit is trouwens volledig in overeenstemming met het
fietspad dat ook uitgerust is met een STOP;
Overwegende dat het wenselijk is om deze toestand als volgt aan te passen:
- Bestuurders van de Veldstraat moeten stoppen voor verkeer komende van de Zandstraat
(beide richtingen);
Overwegende dat deze maatregel zal gesignaleerd worden door de borden:
- B5
- B15f;
Overwegende dat deze borden conform het bijgevoegde plan zullen worden geplaatst;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;
Gelet op het voorstel van het College;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 – De voorrangsregeling op het kruispunt Veldstraat - Zandstraat als volgt te regelen: De
Zandstraat wordt een voorrangsweg, bestuurders van de Veldstraat moeten stoppen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- B5
- B15f.
Art. 2 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis
voor de Verkeersveiligheid.

Agendapunt nr. 8
Wonen en werken. Verkoop perceel grond met elektriciteitscabine. Goedkeuring.
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de vraag van Eandis om een perceel grond te kunnen aankopen via de afdeling
vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid van 24 november 2016;
Overwegende dat het een perceel betreft gelegen te Nazareth 2de afdeling, sie B, nr. 83S, 92 ca groot,
met daarop een elektriciteitscabine;
Gelet op de principiële goedkeuring door schepencollege van 28 november 2016 voor een prijs van
4.500 euro;
Gelet op de ontwerpakte zoals in de bijlage hieraan toegevoegd;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 – Keurt de verkoop van de elektriciteitscabine en perceel grond gelegen te Nazareth, 2°
afdeling, sie B, nr. 83S voor en mits een prijs van € 4.500,00 aan Eandis goed.
Art. 2 – Keurt de ontwerpakte zoals in bijlage hieraan toegevoegd hiertoe goed.
Art. 3 - Machtigt de burgemeester en de secretaris om de gemeente te vertegenwoordigen bij het
verlijden van de akte.
Art. 4 – Er wordt ontslag van ambtshalve inschrijving verleend bij de overschrijving van de akte.
Art.
5
–
Deze
ontvangst
wordt
voorzien
op
artikelnr.
2017/Z-21.01.09/020000/22000100/BESTUUR/ODO/0/BELPROJWEG/O van het budget 2017 bij budgetwijziging.

Agendapunt nr. 9
Wonen en werken. Tracé en ontwerp wegenis en riolering uitbreiding van het bestaande
bedrijventerrein “De Prijkels”, aanleg wegen- en fietsinfrastructuur, Deinze, Nazareth,
Kruishoutem. Goedkeuring.
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en
zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de adviesaanvraag, ontvangen op 27 januari 2017, van Ruimte Vlaanderen houdende een
stedenbouwkundige aanvraag bijzondere procedure voor de uitbreiding van het bestaande
bedrijventerrein “De Prijkels” – Deinze, Nazareth, Kruishoutem, aanleg wegen- en fietsinfrastructuur;
Overwegende dat huidige aanvraag de aanleg van wegen- en fietsinfrastructuur, infrastructuur voor
waterhuishouding en groenaanleg voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Groot Prijkels te
Deinze, Nazareth en Kruishoutem betreft. Het project omvat:
•
•
•
•
•

aanleg van interne wegenis
herinrichting van de kruispunten Karreweg/N35 en Karreweg/N494
inrichting van de noordelijke groenbuffer
inrichting van het openbaar domein met onder andere waterbuffer- en infiltratiebekkens,
collectieve parkings,
groenbuffering,...

Overwegende dat de gemeente Nazareth op 27 januari 2017 de adviesaanvraag ontving van het
departement Ruimte Vlaanderen met het verzoek het openbaar onderzoek op te starten conform het
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 en latere wijzigingen;
Overwegende dat het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 3 februari 2017 tot en met 6
maart 2017, en dat er geen bezwaren werden ingediend;
Gelet op het bijgevoegd ontwerp wegenis- en rioleringsplan met bijhorende berekeningsnota voor wat
betreft de riolering, de raming en het bestek;

Gelet op de bijgevoegde verbintenis van Algemeen Directeur Sofie Vandelannoote, namens Veneco,
om de in deze aanvraag aangegeven openbare wegen, aanhorigheden en openbare
nutsvoorzieningen, alsook de gronden waarop ze komen, vrij en onbelast en zonder kosten voor
Nazareth, gratis aan Nazareth af te staan op een door Nazareth vast te stellen datum en in elk geval
bij de eindoplevering van de werken;
Overwegende dat de aanleg van alle nutsvoorzieningen, inclusief de plaatsing van openbare
verlichting, ten laste valt van de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning;
Gelet op de collegebeslissing van 12 juli 2010 houdende de verplichting om bij nieuwe projecten
waarbij openbare verlichting is voorzien, te kiezen voor electronische voorschakelapparatuur en
dimbare lampen;
Overwegende dat aan de aanvrager in het kader van de goedkeuring van het wegenis- en
rioleringsdossier de verplichting wordt opgelegd te voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarde
voor wat betreft de openbare verlichting;
Gelet op voorgaande stedenbouwkundige vergunningen;
Gelet op het vooradvies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 5 april 2017;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 – Kennis te nemen van het openbaar onderzoek van 3 februari 2017 tot en met 6 maart
2017 m.b.t. het tracé en ontwerp wegenis en riolering uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein
“De Prijkels”, aanleg wegen- en fietsinfrastructuur, Deinze, Nazareth, Kruishoutem, m.n. dat er geen
bezwaren zijn ingediend.
Art. 2 - Het tracé en ontwerp van wegenis- en rioleringsdossier m.b.t. de stedenbouwkundige
aanvraag bijzondere procedure voor de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein “De Prijkels” –
Deinze, Nazareth, Kruishoutem, aanleg wegen- en fietsinfrastructuur voor de terreinen gelegen te
9800
Deinze,
9810
Nazareth
en
9770
Kruishoutem,
tussen
Kakelstraat/Deinsesteenweg(N494)/Gaversesteenweg(N35)/E17 ter hoogte van afrittencomplex
Deinze/Nazareth en met kadastrale omschrijving:
•

•

•

Nazareth, 1ste afdeling, sectie A nrs
o 10A, 118F4, 118M4, 120H, 121E2, 12B, 132B5, 132X4, 132Y4, 14A, 17E, 1B, 20M,
24D, 24E, 26B, 275G, 275H, 276E, 279A, 27C, 27D, 281A, 281B, 283F, 28C, 30D,
36H, 36K, 3D, 5B, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 86C, 8A3, 8Z2, 9N, 9P, 9R, 9S, 9T
Deinze, 3de afdeling, sectie B nrs
o 713B, 714B, 719A, 720, 721A, 723A, 726B, 727B, 727C, 729C, 729D, 732F, 732G,
734B, 735B, 799G, 808E, 808H, 811B, 812A, 814K, 814L, 814P, 814R, 815A, 816A,
817A, 818B, 822C, 823C, 824, 825B, 826P, 826R, 826S, 827, 828, 829D, 836/2,
836A/52, 836B/52, 844E, 844F, 850A, 853
Kruishoutem, 1ste afdeling, sectie A nrs
o 102B, 103/2, 103B, 10A, 12P, 12R, 12S, 12W, 15D, 15E, 16L, 16M, 16N, 18E, 1N,
23E, 26B, 26E, 26F, 27C, 28/2, 28A, 2K, 2L, 2M, 32D, 46K, 89B, 8A, 97/2, 97A

worden goedgekeurd mits goedkeuring van de stedenbouwkundige aanvraag en mits voldaan wordt
aan volgende voorwaarden:
•
•
•
•

•

De voorstellen m.b.t. alle nutsleidingen moeten vooraf voorgelegd worden aan het College
Er moet gebruik gemaakt worden van elektronische voorschakelapparatuur en dimbare
lampen bij het plaatsen van de openbare verlichting. Het ontwerp moet voor de uitvoering van
de wegeniswerken door het College goedgekeurd worden.
De nutsleidingen moeten aangelegd worden buiten de rijweg.
De nieuwe wegenis moet uitgerust worden met een gescheiden riolering, huisaansluitputjes,
greppels en alle nutsleidingen. De aanleg van alle nutsleidingen (water, telefoon, elektriciteit,
kabel-TV, aardgas, openbare verlichting…) en de uitrustingswerken van de wegenis vallen ten
laste van de bouwheer.
De bouwheer moet op zijn kosten de nodige signalisatie en straatnaamborden aanbrengen
langs de wegenis voor de voorlopige oplevering van de wegenis.

Art. 3 – De wegenis met grond, riolering, groenzones en aanhorigheden (voetwegen) zullen na de
definitieve oplevering ten kosteloze titel afgestaan worden aan de gemeente. Dit houdt geen afstand
in van de 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemers van de werken.
Art. 4 – Afschrift van onderhavige
stedenbouwkundig ambtenaar.

beslissing

wordt

overgemaakt

aan

de

gewestelijk

Agendapunt nr. 10
Wegen en mobiliteit. Nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.
Goedkeuring.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, onder andere artikel 2, artikel 42, artikel 43, artikel 57
en 58, artikel 64 en artikel 192;
Gelet op de Nieuwe Gemeenteweg onder andere artikel 119 en artikel 135;
Gelet op de e-mail van 10 februari 2017 houdende de oproep om de nieuwe code voor infrastructuur
en nutswerken langs gemeentewegen goed te keuren;
Overwegende dat de gemeente en netwerkbeheerders partners zijn bij de aanleg van infrastructuur in
het gemeentelijk openbaar domein en dat gemeentewerken en nutswerken onderling een continu
afstemming en overleg vergen;
Overwegende dat een eerste code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen in 2001
door de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN) en de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten werd opgesteld, met afspraken tussen de nutsbedrijven en gemeenten voor werken in het
openbaar domein;
Overwegende dat vanuit de ervaringen op het terrein de vraag naar actualisatie van de code kwam,
omdat niet alle doelstellingen voldoende werden gehaald;
Overwegende dat er ook nood is aan een betere afdwingbaarheid;
Overwegende dat de ervaring en de vraag naar het ‘minder hinder’ concept toe nam;
Overwegende dat er digitale tools ontstonden die de afspraken uit de code kunnen ondersteunen;
Overwegende dat de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten en de Vlaamse Raad van
Netwerkbeheerders;
Overwegende dat deze vernieuwde code wil zorgen voor duurzaam beheer en inrichting van het
openbaar domein en van de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur; kwaliteitsvolle uitvoering
van werken (inclusief puntwerken) in het openbaar domein; een goed herstel van het openbaar
domein na nutswerken; een betere afstemming van werken; een betere communicatie; aandacht voor
omwonenden en (zwakke) weggebruikers en een performante opvolging voor meldingen en klachten;
Overwegende dat in de code afspraken staan over de handhaving ervan;
Overwegende dat bij het opstellen van deze code ernaar werd gestreefd om een behoorlijk bestuur
door de overheid en minimale hinder voor de burger zoveel mogelijk te associëren met een goede
dienstverlening aan de klanten van de nutsbedrijven;
Overwegende dat deze code tot stand kwam na intensieve besprekingen tussen een delegatie van
nutsbedrijven, een delegatie van gemeenten (van klein tot groot), de Vlaamse Raad van
Netwerkbeheerders, de VVSG, TedeWest en Igemo;
Overwegende dat de VVSG alle gemeenten en nutsbedrijven oproept om deze code te
onderschrijven;

Overwegende dat door een standaardisering van de afspraken de nutsmaatschappijen de afspraken
beter zullen kunnen laten doorwerken in hun organisatie en de afspraken beter zullen kunnen
afgedwongen worden bij de uitvoerders op het terrein;
Gelet op de goedkeuring van De Raad van Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten van de Code voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen in de zittingen van
3 februari 2016 en 2 maart 2016;
Overwegende dat het de doelstelling is van de Code voor infrastructuur-en nutswerken langs
gemeentewegen toepasselijk te maken op alle nutsbedrijven werkzaam op het grondgebied van onze
gemeente;
Overwegende dat de ondertekening van de code op zich geen financiële gevolgen heeft en geen
gevolgen voor het personeelsbestand;
Gelet op de kennisname van deze nieuwe code door het College op 6 maart 2017;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 – De gemeenteraad keurt de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen
goed. Deze code is opgenomen als bijlage bij dit besluit.
Art. 2 – De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf 1 januari 2018.
Deze bepalingen gelden voor elke opdrachtgever die de code heeft goedgekeurd en die werken
uitvoert op het grondgebied van de gemeente.
Art. 3 – Dit besluit wordt opgestuurd aan:
- De bestendige deputatie van de provincieraad.
- De griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank;
- De toezichthoudende overheid;
- De VVSG vzw.

Agendapunt nr. 11
Vrije tijd. Principiële goedkeuring investeringsuitgave kunstgrasvelden VC Nazareth-Eke.
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op artikel 18 van de beheersovereenkomst met het AG Nazareth dat bepaalt dat het autonoom
gemeentebedrijf Nazareth slechts investeringen kan verrichten met een gunningsbedrag van méér
dan 85.000 euro exclusief btw na goedkeuring door de gemeenteraad, ongeacht de financieringswijze
van deze investeringen;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van het AG Nazareth van 13 maart 2017 tot
goedkeuring van de opdrachtdocumenten, raming en wijze van gunnen voor de aanleg van
kunstgrasvelden t.b.v. VC Nazareth-Eke;
Gelet op de raming van 350.000 euro excl. btw;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel – Keurt de investeringsuitgave voor een geraamd bedrag van 350.000 euro excl. btw in
de kunstgrasvoetbalvelden t.b.v. VC Nazareth-Eke door het Autonoom gemeentebedrijf principieel
goed.

Agendapunt nr. 12
Leren en welzijn. Busvervoer 2017-2018 en 2018-2019 voor de gemeentelijke diensten en voor
de basisscholen. Opdrachtdocumenten. Wijze van gunnen. Goedkeuring.
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over
het welzijn op het werk;
Gelet op het Koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het reizigersvervoer over de weg;
Gelet op het Reglement van 27 augustus 2007 houdende vaststelling van de modaliteiten van
gemeentelijke tussenkomst voor alle onderwijsnetten in het schoolzwemmen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 oktober 2013 aangaande de engagementsverklaring
2014-2019 met alle onderwijsnetten;
Gelet op het verslag van het scholendirectieoverleg van 20 februari 2017, waarin het budgettair verlies
op de gemeentelijke toelage voor busvervoer voor het schoolzwemmen voor de vrije basisscholen
Nazareth en Eke aangekaart wordt;
Gelet op het financieel overzicht 2013-2017 van uitgaven voor gemeentelijke busvervoer;
Gelet op het voorstel voor een efficiëntere aanpak van dossiers voor busvervoer en een economisch
voordeliger prijsbeding via een globaal openbaar bestek;
Geelt op het principieel Collegeakkoord van 20 maart 2017 om als opdrachtencentrale een bestek uit
te schrijven in functie van busvervoer voor andere aanbestedende overheden binnen de gemeente;
Gelet op de opdrachtdocumenten “Organisatie busvervoer voor de gemeentelijke diensten en voor de
basisscholen voor het schooljaar 2017-2018 en zijn verlenging 2018-2019”;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 – Keurt de opdrachtdocumenten en de wijze van gunnen goed voor diensten met als
voorwerp “Organisatie busvervoer voor de gemeentelijke diensten en voor de basisscholen voor het
schooljaar 2017-2018 en zijn verlenging 2018-2019”.
Art. 2 – Het College wordt gemachtigd om deze opdracht te gunnen.
Art. 3 – Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de directies van de scholen.

Agendapunt nr. 13
Leren en welzijn. Engagementsverklaring duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Goedkeuring.
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en
zijn uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de Collegebeslissing van 27 maart 2017 waarin de engagementsverklaring duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen en de kandidaatstelling piloottraject duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
goedgekeurd werden;
Overwegende dat de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties een
internationaal overeengekomen moreel kader vormen, dat universeel geldend is en waar ook de
Vlaamse gemeenten hun schouders onder zetten;
Overwegende dat ze verschillende domeinen van een lokaal beleid bestrijken: gaande van
armoedebestrijding en onderwijs over gezondheid tot lokale economie en duurzame infrastructuur. Het
gaat om duurzaamheid in de brede zin van het woord, met aandacht voor ecologische, economische,
sociale en culturele aspecten;
Overwegende dat de onderschrijving van de engagementsverklaring noodzakelijk is voor de deelname
aan een piloottraject duurzame ontwikkelingsdoelstellingen;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel - Keurt de engagementsverklaring duurzame ontwikkelingsdoelstellingen goed, zoals in
de bijlage hieraan toegevoegd.

Agendapunt nr. 14
Leren en welzijn. Noodhulp n.a.v. humanitaire crisis in Noordoost-Nigeria, Zuid-Soedan,
Somalië en Jemen. Goedkeuring.
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en
zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de hongersnood die 20 miljoen mensen bedreigt in Zuid-Soedan, Jemen, Nigeria en
Somalië;
Gelet op de oproep voor financiële hulp van verschillende hulporganisaties, verenigd in Consortium
12-12, het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituatie;
Overwegende dat dit geld zal gebruikt worden voor het verdelen van voedsel en drinkwater, het
verlenen van gezondheidszorg en het verbeteren van de hygiënische omstandigheden;
Overwegende dat er genoeg krediet is op volgend artikel van het exploitatiebudget:
2017/C1.3.3/0160-00/64920030/BESTUUR/NZS/800/IE-GEEN;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 – Een bedrag van € 1.500,00 over te maken aan Consortium 12-12 op het rekeningnummer
BE19 0000 0000 1212 met vermelding ‘hulpactie 12 12’.
Art. 2 – Wijst deze uitgave aan op volgend artikel van het exploitatiebudget 2017/C1.3.3/016000/64920030/BESTUUR/NZS/800/IE-GEEN.
Art. 3 – Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst.

Agendapunt nr. 15
Algemeen bestuur. Informatieveiligheid. Adviezen en beleidsdocumenten. Kennisname.
Gelet op de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens van 8 december 1992;
Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli
2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de veiligheidsconsulenten, vermeld in
artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;
Gelet op het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator van
13 juli 2012;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Wet van 8 december 1992
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens;
Gelet op het advies van de veiligheidsconsulent van 10 januari 2017 met kenmerk 00188/NZH/02/AV
zoals in de bijlage hieraan toegevoegd;
Gelet op het informatieveiligheidsbeleid zoals in de bijlage hieraan toegevoegd, eveneens opgemaakt
door de informatieveiligheidsconsulent;
Dat deze documenten ook nog worden voorgelegd aan de OCMW-raad, maar in principe gelijk lopen
met deze van de gemeente; er is immers ook 1 geïntegreerde informatieveiligheidscel;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel – Neemt kennis van het advies 00188/NZH/02/AV van de veiligheidsconsulent alsook van
het informatieveiligheidsbeleid zoals in de bijlages hieraan toegevoegd.

Agendapunt nr. 16
Algemeen bestuur. Vernieuwing serverpark. Aankoop servers en toebehoren via ITraamcontract stad Brugge voor fase 1. Goedkeuring.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 maart 2017 houdende vaststelling van begrip dagelijks
bestuur conform artikel 43 §2, 9° van het gemeentedecreet, waarin gesteld is dat alle
investeringsverbintenissen van meer dan 25.000 euro onder bevoegdheid vallen van deze raad;
Gelet op de wet op overheidsopdrachten van 15 juni 2006, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de meer intense digitalisering van de gemeentelijke werking zowel in de interne als in de
externe dienstverlening;
Overwegende dat we hiervoor een voldoende betrouwbaar netwerk nodig hebben en dat een
performant serverpark met voldoende opslagcapaciteit hierbij onontbeerlijk is;
Dat het aangewezen is om bij een voorval binnen de 15 minuten te kunnen herstarten zonder
gegevensverlies;
Overwegende dat in het budget 2017, 76.000 euro voorzien is; Dat dit te weinig is, gelet op de
gedetailleerde raming in de bijlage van 20 maart 2017 van 90.100 euro incl. btw;
Dat voorgesteld is om de vernieuwing van het serverpark in 2 fases aan te pakken en fase 1
(73.048,61 euro raming) uit te voeren met het budget dat nu beschikbaar is en fase 2 (21.795,92 euro
raming) uit te voeren na goedkeuring van de e.k. budgetwijziging;
Dat aan deze raad bij de eerstvolgende budgetwijziging extra krediet zal gevraagd worden;

Overwegende dat deze servers en toebehoren kunnen gegund worden via het IT-raamcontract van
stad Brugge die hier optreedt als opdrachtencentrale, waartoe de gemeente is toegetreden bij
collegebeslissing van 20 maart 2017;
Gelet op de bespreking van het managementteam van 18 januari 2017 en 1 maart 2017;
Gelet op de motivatienota zoals voorgelegd aan het schepencollege van 20 maart 2017;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 – Gaat principieel akkoord met de vernieuwing van het serverpark gemeente en OCMW en
de hieraan verbonden investeringsuitgave/-raming van 90.100 euro incl. btw.
Art. 2 – Gaat akkoord dat fase 1 voor een raming van 73.048,61 euro wordt gegund via de
opdrachtencentrale van stad Brugge (IT-raamcontract).
Art.
3
–
Wijst
deze
uitgave
aan
op
artikelnummer
2017/Z-02.03.07/011901/24000100/BESTUUR/ICT/0/VERVINV2/U van het investeringsbudget 2017.
Art. 4 – Voorziet bij de eerstvolgende budgetwijziging voldoende krediet voor de uitvoering van fase 2.

Agendapunt nr. 17
Mondelinge vragen gemeenteraadsleden.
Nihil.

Agendapunt nr. 18
Mondelinge vragen inwoners m.b.t. de in openbare zitting behandelde punten.
Nihil.

Agendapunt nr. 19
Mededelingen van de voorzitter.
-

Globale raadscommissie: maandag 22 mei 2017
Eerstvolgende gemeenteraad: 29 mei 2017
Commissie algemene zaken: 7 en 20 juni 2017.

Aldus beslist in zitting van heden.
De voorzitter sluit de vergadering om 22 uur.

Namens de raad,

Steven Van de Velde
Raf De Vos
secretaris
voorzitter
_________________________________________________________________________________

