BEVOEGDHEID
De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 41, tweede lid, 17° decreet lokaal bestuur.
JURIDISCH KADER
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
MOTIVERING
Voorafgaand aan de asfalteringswerken op de N9 werden de boordstenen van de middenbermen en de
grond van de middenbermen verlaagd. Het vervangen van de boordstenen valt ten laste van het
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het verlagen van de grond van de middenbermen is ten laste
van Stad Eeklo.
AWV stelde zijn onderhoudsaannemer, Trafiroad nv, Nieuwe Dreef 17, 9160 Lokeren, aan om de
boordstenen te vervangen. Met het oog op één aannemer voor de totaliteit van de werken, werd in zitting
van 14 mei 2019 door het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de afgraving en de
nivellering van de grond van de middenbermen ook beroep te doen op Trafiroad nv, waarbij Trafiroad
nv de werken rechtstreeks aan stad Eeklo factureert op basis van de prijzen in het onderhoudscontract
van AWV.
Tegen voornoemd collegebesluit werd de vernietigingsbeslissing van de gouverneur van 25 juli 2019
ontvangen, omdat die werkwijze de wet overheidsopdrachten schendt. De stad is immers geen
contractpartij in het onderhoudscontract van AWV. De stad diende een nieuwe
overheidsopdrachtenprocedure uit te schrijven en een nieuwe marktbevraging te organiseren. De
opdracht past niet binnen het dagelijks bestuur, zoals vastgelegd door de gemeenteraad in zitting van
28 januari 2019, en de opdracht werd niet nominatief toevertrouwd aan het college van burgemeester
en schepenen. Er blijkt uit het collegebesluit van 14 mei 2019 dat er geen budget was voorzien voor
uitvoering van deze opdracht.
Evenwel kan de gemeenteraad vaststellen dat de werken werden uitgevoerd. Teneinde de uitvoerder
van deze werken te vergoeden voor de uitgevoerde werken, weliswaar zonder besluitvorming van het
bevoegde bestuursorgaan, is het aangewezen onder de vorm van een dading tot de uitbetaling van de
gemaakte koste over te gaan.
Om die redenen wordt vorderingsstaat 1 van 24 september 2019 van Trafiroad nv ten bedrage van
84.386,00 euro exclusief of 102.107,06 euro inclusief btw ook ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
ADVIES
Advies dienst openbare werken en mobiliteit:
Het voorstel van vorderingsstaat werd zowel door Agentschap Wegen en Verkeer, district Eeklo als stad
Eeklo nagezien en correct bevonden. De te vorderen hoeveelheden werden aangetoond met de nodige
verwerkingsbonnen. Hierdoor geeft de dienst openbare werken en mobiliteit gunstig advies tot
goedkeuring van deze vorderingsstaat.
FINANCIËLE VERANTWOORDING
Een verschuiving van 100.000 euro van het onderhoudsbudget wegen 2019/G-WEGEN/020000/224000/CBS/STAD/IE-9 naar de actie A-3.9.3 realisatie stadspromenade dringt zich op.
BESLISSING
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met het ontwerp van dadingsovereenkomst zoals in bijlage.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt in uitvoering van in artikel 1 vermelde dadingsovereenkomst de vorderingsstaat
van 24 september 2019 van aannemersbedrijf Trafiroad nv uit Lokeren goed, voor de grondwerken aan
de middenbermen zone station-ovonde, voor een bedrag van 84.386,00 exclusief of 102.107,06 euro
inclusief btw.

