uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen
C EN iRUMS

IAD

Gemeenteraad

l8 decembe¡ 2017
Gemeentedecreet - bevoegdheidsverdeling inzake het vaststellen van de wijze van gunnen
overheidsopdrachten en inzake het stellen van daden van beschikking over onroerende goederen

en het vaststellen van de

voorwaarden van

Aanwezig:
Odette VAN HAMME, voorzitter 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/voorzitter 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, PauIVERSTRAETE, 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 hiernavolgende bepalingen van het gemeentedecreet inzake het toevertrouwen door de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen
van de bevoegdheid voor het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten:
die passen binnen het begrip dagelijks bestuur - art. 43 S 2 - 1 1" a) ;
die nominatief in het vastgestelde budget zijn opgenomen - art. 43 S 2 - 11' b) ;

o
r

Overwegende dat, ingevolge het bepaalde in artikel 57 S 3 - 5" & 6" van het gemeentedecreet, het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de

vaststelling van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten als :
het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur, vermeld in artikel 43 S 2 - 9' GD ;
de opdracht nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen en de gemeenteraad de wijze van gunning en de voorwaarden niet zelf heeft vastgesteld

¡
.

;

Overwegende dat, in toepassing van art. 57 S 3, 8' b) van het gemeentedecreet, het college bevoegd is voor het stellen van daden van beschikking met betrekking
tot onroerende goederen, voor zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen, met uitzondering van het aangaan van dadingen;
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Gelet op het raadsbesluit van heden waarbij de inhoud van het begrip "dagelijks bestuur" geherdefinieerd werd;
Gelet op zijn beslissing van heden houdende vaststelling van het budget 2018;
Gelet op artikel 42 S2 van het gemeentedecreet, waarin wordt bepaald dat het beleid van de gemeente bepaald wordt door de gemeenteraad, die daartoe algemene
regels kan vaststellen;

Overwegende dat het vaststellen van de voorwaarden en het goedkeuren van bijzondere bestekken voor opdrachten van dagelijks bestuur of voor opdrachten van
beperkte omvang, binnen de krijtlijnen van de door de gemeenteraad goedgekeurde beleids- en strategische nota's, dienen te worden beschouwd als uitvoerende
taken;

Overwegende dat het bijgevolg opportuun is om de bevoegdheid voor het behandelen van dergelijke dossiers te delegeren aan het college van burgemeester en
schepenen;
Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeenteraad formeel bepaalt

.
.

voor welke nominatief in het voorgelegde budget opgenomen opdrachten hij zelf de wijze van gunnen en het vaststellen van de voorwaarden ervan zal bepalen,
en

deze waarvoor hij deze bevoegdheden aan het college van burgemeester en schepenen zal toevertrouwen

;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT

Artikel

I

De gemeenteraad vertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe voor het vaststellen van de lastvoorwaarden en de gunningswijze
van overheidsopdrachten:

a.
b.

Die passen binnen het begrip "dagelijks bestuur", zoals geherdefinieerd in zijn besluit van heden, 18 december 2017 en -art. 43 S 2 - 1 1' a) GD;
Die niet vallen onder de bepaling van a. hierboven, daarbij nominatief in het vastgestelde budget werden opgenomen en die in artikel 2 van onderhavig besluit
worden opgesomd;
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Artikel2
ln toepassing van artikel 1b. van onderhavig besluit delegeert de gemeenteraad de bevoegdheid tot het vaststellen van de wijze van gunning en þet vaststellen van
de voorwaarden van overheidsopdrachten, opgenomen in het investeringsbudget 2018, voor de volgende dossiers aan het college van burgemeester en schepenen;

Omschrijving
Duurzame renovatie van de Kunstacademie

BUD 2O18
€ 1.600.000,00

Realisatie milieuvriendelijk wagenpark

€

Verder uitbouwen van het lokaal fietsnetwerk

€,433.346,79

Heraanleg Tieltsesteenweg/Veldekens

€

350.OOO,OO

Heraanleg D. Goethalsstraat/deel Raverschootstraat/Korte Moeie/ljzerstraat

€

255.OO0,OO

Heraanleg Kaaistraat

342.OOO,OO

€ 50.000,oo

Stadsvernieuwing: creatie groenas (incl. fietspad) met waterberging

€ 200.ooo,00

Omgevingswerken Wilgenpark

€ 300.000,00

Ondersteuning werking en infrastructuur van de naschoolse kinderopvangplaatsen

€ 1.593.486,00

Renovatie CC De Herbakker en cultuurcafé De Bakkerei

€ 1.900.ooo,oo

Artikel3
De gemeenteraad behoudt de bevoegdheid voor het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen en voor het vaststellen van de
lastvoorwaarden en de gunningswijze van overheidsopdrachten voor de volgende dossiers, opgenomen in het investeringsbudget 2018:
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BUD 2018

Omschrijving
Omgevingswerken Jan Frans Willemsplein

€ 50.000,00

lnrichting bestaand recyclagepark

€ 50.000,00

Herinrichting Leopoldlaan en aansluiting op Brugsesteenweg

€ 92.655,53

€ 100.000,00

Realisatie stadspromenade in diverse fases

Namens de gemeenteraad
de voorzitter,
Odette Van Hamme

De stadssecretaris,
Meike Van Grembergen

Voor eensluidend uittreksel :
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
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