uz
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CENTRUMSTAD

Gemeenteraad
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2017

Samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen voor de aanleg van een
fietssnelweg tussen de R43 en de Opeisingstraat - goedkeuring van de voon¡vaarden
aanwezig

Odette VAN HAMME, voozitter van de gemeenteraad;
Koen LOETE, burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE
CONINCK, Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voozitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D'AUBIOUL, Filip
LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE,
Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE
GRAEVE, Sofie VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris

De gemeenteraad,
Gelet op de brief van de provincie Oost-Vlaanderen dd" 4 juli2017 met kenmerk R03/F0422017-017/AMS;

Overwegende dat een samenwerkingsovereenkomst dient afgesloten te worden met de
provinc¡e Oost-Vlaanderen alvorens het project van start kan gaan;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen reeds kennis nam van deze
overeenkomst in zitting van 18 juli2Q17;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikels 42 en 43, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikels 182 tot 183bis betreffende de
ondertekening van stukken en akten;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tol en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;

BESLUIT:
Artikel I
De raad hecht haar goedkeuring aan de vooruvaarden van de samenwerkingsovereenkomst en
het ontwerp voor de aanleg van een fietssnelweg tussen de R43 en de Opeisingstraat.
Namens de

gemeenteraad,

¡

Odette Van Hamme
voorzitter

Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Voor eensluidend u ittreksel
voor de burgemeester,
de stadssecretaris

:

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt
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eeklo
CTI']TRUMSTAD

SCHEPENCOLLEGE VAN
18 juli2017

Algemeen bestuur/mobiliteit - samenwerkingovereenkomst voor de aanleg van een fietssnelweg
tussen de R43 en de O
Het college neemt kennis van de samenwerkingsoverkomt tussen het stadsbestuur van Eeklo en het
provinciebestuur van OosþVlaanderen voor de aanleg van een fietssnelweg tussen de R43 en de
Opeisingstraat.

Deze overeenkornst zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 18 september 2017 worden
voorgelegd.

STAD EEKLO

(6ort-vtaanderen
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KABINET SECRETARIS
Het College van Burgemeester
en Schepenen
lndustrielaan 2

uw kenmerk :
ons kenmerk : R03/F042-201 7-0'l TIAMS
bijlagen :2
betrefr : aanleg fietspad
inlichtingen : Anne-Marie Stevesyns
tel. :09-267 77 53
fax : 09 267 77 99
e-mail : anne-marie.stevesyns@oostvlaanderen.be

99OO EEKLO

directie Ruimte
dienst Mobiliteit

Gent,

g4

JtJLt 2017

Geacht College
Door ons bestuur wordt de aanleg van een fietspad gepland op het
grondgebied van uw gemeente. Meer bepaald zal een fietspad aangelegd
worden tussen de R43 en de Opeisingstraat.

Vooraleer dit project van start kan gaan is het nodig dat er een
samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen de provincie en uw
bestuur.
Gevraagd wordt een gemeenteraadsbesluit te treffen houdende
goedkeuring van de voon¡vaarden van de samenwerkingsovereenkomst en het
ontwerp.
De samenwerkingsovereenkomst dient in uitvoering van het
gemeenteraadsbesluit ondertekend te worden door het College van
Burgemeester en Schepenen.

'

U gelieve ons zo spoedig mogelijk in het bezit te stellen van het
desbetreffend gemeenteraadsbesluit en I exemplaar van de ondertekende
samenwe rkingsovereenkomst.

Hoogachtend
namens de deputatie
i.o.v. de Provinciegriffier

Derudder
diensthoofd
b-CI -

Cromheecke
directeur
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www.oost-vlaanderen.be
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HnelwrSselrng
Aan de deputatie van de
Provincie Oost-Vlaanderen
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Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een
fietssnelweg tussen de R43 en de Opeisingstraat
Fietssnelwegen, FO42

FO42-2017-O17
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TUSSEN VOLGENDE PARTNERS:

De Provincie Oost-Vlaanderen, met zetel te Provinciehuis, Gouvernementstraat 1,
9000 Gent, hier vertegenwoordigd door de gedeputeerde voor Mobiliteit, de heer
Peter Hertog en de provinciegriffier, de heer Albert De.Smet;

De stad Eeklo, met zetel te

Gemeentehuis, Markt

34, gg00 Eeklo

hier
vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer Koen Loete en de stadssecretaris,
mevrouw Meike Van Grembergen ;
Hierna genoemd 'alle partijen', wordt overeengekomen wat volgt:

ARTIKEL 1 . VOORWERP EN DOEL VAN DE OVEREENKOMST
Deze overeenkomst heeft tot doel de rechten en plichten vast te leggen tussen de
partijen die zich verbinden om samen een fietssnelweg te realiseren onderdeel van
het fietssnelwegen netwerk. Het project omvat de aanleg van een fietspad in
asfaltverharding tussen de R43 en de Opeisingstraat over een afstand van 2300 m.
De werken omvatten hoofdzakelijk

-

:

het verwezenlijken van het grondverzet
het aanleggen van een steenslagfundering
het aänleggen van een asfaltverharding, bestaande uit een onderlaag van
6 cm en een toplaag van 4 cm.

ARTIKEL 2 . ROL EN BEVOEGDHEDEN VAN DE PARTNERS
Voor de aanleg van de fietsverbinding zijn volgende stappen nodig:

-

aanvraag fietssnelweg verbinding door de gåmeente;
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door de betrokken partijen;
opmeting van het tracé door de Provincie;

de relevante plannen (b.v. bestaande rooilijnplannen, eigendomsgrenzen lnfrabel,

e.a.) en geplande werken worden door de partners bezorgd/gemeld aan de
Provincie;

-

het uithangen van de bekendmaking
aanvraag voor de gemeente;

in het kader van de stedenbouwkundige

verwerving van de gronden doorlde gemeente:

'

Gronden kunnen verworven worden door aankoop, huur, ondertekening
bezettingsovereenkomst, e.a. ;

'

lndien noodzakelijk wordt door de Provincie een rooi- en onteigeningsplan
opgemaakt dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad;

'

De Provincie zal instaan voor de onderhandelingen met betrekking tot het
verwerven van de gronden op basis van een schattingsverslag. Ztj zal
'hiervoor een verkoopsbelofte afsluiten met de betrokken eigenaars;

Overeen kom s L F 0 42-2OI7 -Ot7

p2/7

.

Bij aankoop zal de gemeente tevens instaan voor het verlijden van de akte
door een notaris of door de burgemeester.

-

doorlopen van de procedure fietsfonds, conform de bepalingen van het besluit
Vlaamse Regering van 25 januari 2013 met de Provincie als initiatiefnemer, indien
fietspas onderdeel van het Bovenlokaal Functioneel Fietroutenetwerk is of
gelegen is op de hoofdroute ;

-

opmaak ontwerp

en

aanvraag bouwvergunning door

de

Provincie met

goedkeuring van het ontwerp door de provincieraad en de gemeenteraad;

-

aanbestedingsprocedure, uitvoering en oplevering
beschreven in Artikel 4van deze overeenkomst.
ART¡KEL 3 . KOSTENVERDELING

van de werken zoals

De kostprijs voor de realisatie van de fietsverbinding en bijhorende aansluitingen met
de wegen wordt op volgende wijze verdeeld over de partners:

- . de Frovincie Oost-Vlaanderen draagt 100o/o van de kosten voor de aanleg van het
fietspad

.

-

de Provincie betaalt, als er consensus bestaat om verlichting te plaatsen langs de
fietsinfrastructuur maximaal 50 000 EUR per km, inclusief btw. De plaatsing van
de verlichting zal voorwerp uitmaken van een aparte overeenkomst en opdracht.

-

de gemeente draagt de kosten van eventuele werken die niet de aanleg van het
fietspad uitmaken.

-

studiekosten, inclusief de kosten voor de procedure van het Fietsfonds worden
gedragen door de Provincie.

ARTIKEL 4 - AANBESTEDINGSPROCEDURE, UITVOERING EN OPLEVERING
VAN DE WERKEN

Artikel4.l
De Provincie en de gemeente beslissen om voor de totale opdracht de Provincie aan

te duiden om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de
opdracht als opdrachtgever op te treden, overeenkomstig artikel 38 van de wet van
15 juni 2006.

Artikel4.2
$ 1. Alle partijen staan in voor de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de
ópdracht'dat overeenstemt met hun aandeel. De partijen nemen tegenover het
opdrachtgevend bestuur de volledige veranhroordelijkheid voor dit ontwerp, de
administratieve en technische bepalingen die zij ter zake in het bestek laten inlassen,
en alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk
blijken en verband houden met de uitvoering van de werken te hunne laste.

$ 2. Het opdrachtgevend bestuur staat in voor het verwerven van de vergunningen
die nodig zijn voor de uitvoering van de gezamenlijke werken.
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Artikel4.3
De werken ten laste van de Provincie en deze ten laste van de gemeente, worden in
het bestek en de opmetingen telkens onder een afzonderlijk deel vermeld en maken
het voonrerp uit van afzonderlijke door de aannemer op te stellen vorderingsstaten.
lnzonderheid in artikel 15 van de administratieve bepalingen van het bijzonder bestek
zal de speciale aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden.
Artikel4.4
Als opdrachtgevend bestuur voert de Provincie de aanbestedingsprocedure, staat in
voor de opening van de inschrijvingen, maakt het gunningsverslag op en wijst de
opdracht toe. Hierbijwordt wel rekening gehouden met het feit dat de aanneming één
ondeelbaar geheel uitmaakt en dat alle werken dus moeten toevertrouwd worden
aan de laagste regelmatige bieder voor de totaliteit van de werken (alle onderdelen
samen).
De Provincie zal de kennisgeving van de goedkeuring van de gezamenlijke werken
slechts betekenen nadat alle partijen hebben ingestemd met het gunningsvoorstel en
op ondubbel2innige wijze een verklaring hebben afgelegd dat zij akkoord gaan met
het gedeelte van de werken ten laste van hen en dat zij voor de betaling ervan de
nodige financiële middelen hebben voorzien.
Desnoods verzoekt de Provincie de aannemers om een verlenging van de
geldigheidsduur van de inschrijvingen in afi¡rachting van het akkoord van de andere
partlj. ln elk geval zullen zij dit akkoord geven binnen de twee maanden nadat ze
hierom werden verzocht. Zoniet kan de partij die verantwoordelijk is voor de
vertraging de financiële gevolgen ervan ten laste gelegd worden.

Artikel4.S - Borqtocht
De Provincie verzoekt de aannemer de borgtocht te stellen. Deze heeft betrekking op
de totaliteít van de werken. Het opdrachtgevend bestuur kan dus eventueel beslag
leggen op de volledige borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk
aanwenden ten voordele van deze partijen ten aanzien van wie de aannemer tekort
geschoten is en dit in verhouding tot de werkelijke kostprijs
Artikel 4.6

- Leidinq van de werken - coördinatie

verwezenliikino

$ 1. De Provincie is opdràchtgevend bestuur en stelt de leidend ingenieur ter

beschikking.
De leidend ingenieur neemt de leiding der werken waar. Dit betekent dat hij alleen
gemachtigd is om voor alle werken - wie ze ook ten laste neemt voorstellen te
formuleren om opdrachten te geven aan de aannemeri proces-verbaal van
vaststelling m.b.t. ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van vaststelling
m.b.t. de voorlopige en definitieve oplevering op te maken, voor te stellen de werken
te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te
stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, enzovoort.
Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van (een) andere
partij(en) zal de leidend ingenieur voorafgaandelijk aan zijn beslissing advies vragen
aan de andere partij(en). lndien er geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeieñ is
dit advies bindend. ln elk geval dient dit advies te worden gegeven binnen een
termijn die noodzakelijk is voor de vlotte vooruitgang der werken.

-
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De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, ook financieel, voor onder
meer het tijdig verlenen van dit advies.
Artikel 4.7- Toezicht van de werken
Het opdrachtgevend bestuur staat in voor het toezicht van alle werken en draagt
daarvan de kosten.
De andere partijen mogen gemandateerde waarnemers aanstellen die de werken ten
laste van hen mee mogen opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen
advies geven aan de toezichter en/of leidend ingenieur. Dit advies is eveneens
bindend tenzij er tegenstrijdigheden zouden kunnen uit voorvloeien.
De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze
gemandateerde waarnemers verstrekken en staan ook in voor de kosten hiervan.

Artikel4.S
lndien de Provincie tijdens de uitvoering een belangrijke wijziging van de opdracht of
de plans voor het gedeelte ten laste van één of meerdere andere partijen
noodzakel'rjk acht, wordt vóór de betekening aan de aannemer de goedkeuring van
de betrokken partij bekomen over de voorgestelde wijzigingen en verrekeningen.
Artikel4.9
Behoudens ingeval van een zr¡tare fout of nalatigheid vanwege het opdrachtgevend
bestuur, verbindt de andere partij zich ertoe om, met betrekking tot de werken ten
laste van hun, het opdrachtgevend bestuur volledig te vrijwaren en in alle geschillen
vrijwillig tussen te komen. Het opdrachtgevend bestuur verstrekt alle inlichtingen ten
behoeve van de gerechtelijke procedure.
Voor zover niet kan worden uitgemaakt of geschillen betrekking hebben op de
werken ten laste van deze of gene partrj, zullen het opdrachtgevend bestuur en de
andere partijen, elk voor gelijke delen gebeurlijke aansprakelijkheid op zich nemen,
en elk voor gelijke delen instaan voor eventuele financiële gevolgen van deze
aansprakelijkheid.

Artikel4.10 - Betalinq van de werken
De werken Worden uitgevoerd deels voor rekening van de Provincie en eventueel
deels voor rekening van de gemeente.
Per deel worden afzonderlijke betalingsaanvragen, vorderingsstaten en facturen
opgemaakt. Alle betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ingediend bij het
opdrachtgevend bestuur. Afzonderlijke betalingsaanvragen en vorderingsstaten per
deel worden ingediend bij de betreffende gemeenten.
De Provincie beschikt over 25 kalenderdagen om de vorderingsstaten na te zien en
eventueel te verbeteren.
Bij de eindafrekening wordt deze termijn op 50 kalenderdagen gebracht.
Het opdrachtgevend bestuur ziet de stukken na binnen deze termijn en nodigt de
aannemer uit om zijn factuur in te dienen bij de respectievelijke partijen. Het
opdrachtgevend bestuur bezorgt een afschrift van deze uitnodiging ter facturatie aan
de andere partijen.
De Provincie en de gemeente zullen instaan voor de betaling aan de aannemer
binnen de termijn voorzien in artikel 95 van het koninklijk besluit van 14januari 2013
en verbinden zich ertoe de vereiste maatregelen te nemen en te beschikken over de
nodige kredieten voor de betaling van hun respectievelijk aandeel.
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ln geval van laattijdige betaling door één van de partijen staat deze in voor de daaruit
voortvloeiende venruijlintresten en andere schadevergoedingen en zal deze de
andere vrijwaren.

Artikel.4.11 - Boetes en kortinqen weqens minwaarde
De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een
bepaald aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes (van
algemene aard) en/of kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar
zijn aan een bepaald deel, worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de
verschillende delen verdeeld over de verschillende partijen.

Artikel4.12 - Vóorlopiqe en definitieve opleverino - Vriiqave borotocht
Aangezien het één globale aanneming betreft, wordt de voorlopige en definitieve
oplevering verleend voor de volledige aanneming. De voorlopige en de definitieve
oplevering worden door de leidend ingenieur voorgesteld.
De vrijgave van de borgtocht heeft betrekking op de volledige aanneming.
De werken worden voorlopig en definitief opgeleverd door de deputatie en een
afschrift wordt overgemaakt aan alle betrokken partijen.
Voor het plaatsbezoek met het oog op de oplevering dienen alle betrokken partijen
tijdig uitgenodigd te worden. ledere partij dient aldus de mogelijkheid geboden te
worden om, tegensprekelijk, haar opmerkingen te formuleren en desnoods te laten
opnemen in het proces-verbaal van oplevering.
lndien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden geven zij
hierover een duidelijke motivatie. De leidend ingenieur beoordeelt en de deputatie
neemt op basis hiervan een beslissing.
Artikel4.13
Tijdens de waarborgperíode zullen de partijen aan het opdrachtgevend bestuur elk
schadegeval ten gevolge van eventuele gebrekkige uitvoering rapporteren. Het
opdrachtgevend bestuur zal vervolgens met de aannemer de nodige contacten
nemen in verband met de herstellingswerken.
Artikel4.14
De gemeente verklaart zich akkoord om, vanaf de voorlopige oplevering van de
werken het beheer en het onderhoud van de aangelegde infrastructuur te hare laste
te nemen.
Artikel4.15
De gemeente engageert zích om bij de definitieve oplevering het fietspad in
eigendom over te nemen in de staat zoals het zich bevindt en dit zonder bijkomende
vooruaarden.
Artikel4.16
De gemeente verbindt er zich toe de bestemming van de werken beschreven in deze
overeenkomst niet te wijzigen zonder de toelating van de deputatie. '
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In geval van bestemmingswijziging zonder toelating van de deputatie dient de
gemeente het totaalbedrag aan op haar grondgebied geïnvesteerde middelen door
de Provincie in het project terug te betalen aan de Provincie.
ARTIKEL 05 . RECHTSGELDIGHEID
Deze overeenkomst wordt maar rechtsgeldig als ze ondertekend wordt door alle
betrokken partijen.
Opgemaakt in iweevoud te Eeklo op:
Voor de stad Eeklo
namens het schepencollege
de Secretaris,

de Burgemeester,

Meike Van Grembergen

Koen Loete

Voor de Provincie Oost-Vlaanderen
namens de deputatie
.
de bevoegde Gedeputeerde,
de Prövinciegriffier,

AI

Peter

Smet
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