BIJEENROEPING GEMEENTERAAD
Het College van Burgemeester en Schepenen verzoekt de gemeenteraad te
vergaderen in de raadzaal van het gemeentehuis op maandag 3 april 2017 om 20u.
Openbare zitting
01. Goedkeuring verslag vorige vergadering
02. Kennisname verslagen intercommunales
03. Interlokale Vereniging Sportregio Kempen: goedkeuring jaarverslag en
jaarrekening 2016
04. Belasting op de afgifte van administratieve stukken
Goedkeuring
05. Belasting op omgevingsvergunningsaanvragen
Goedkeuring
06. Retributiereglement op verkoop van afvalzakken, maxair-afvalbakje,
biobags, stickers voor grof vuil en compostvaten, -zakken en -bakken
07. Principebeslissing tot het vervangen van de huidige schoolraad
08. Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen
Goedkeuring
09. Heraanleggen voetpad tussen Kievitlaan en Vinkenlaan
Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en aan te schrijven firma’s
10. Het uitvoeren van herinrichtingswerken in de Mgr. Donchelei
Goedkeuring bestek, raming en gunningswijze
11. Het leveren van schoolbenodigdheden kleuter- en lagere school
gemeentelijke basisschool de Knipoog - dienstjaren 2017, 2018 en 2019.
Goedkeuring bestek, raming, gunningswijze en uit te nodigen firma’s.

Namens het College:
i.o.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Elly Beirinckx

Eddy Steijnen

ONTWERPNOTULEN
3 april 2017

Openbare zitting
01. Goedkeuring verslag vorige vergadering
De gemeenteraad van Vorselaar,
Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 06 maart 2017 goed.

02. Kennisname verslagen intercommunales
De gemeenteraad van Vorselaar,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking
en latere wijzigingen;
Gelet op het schrijven van 30 september 2009 van de gouverneur omtrent de
rapportering over het beleid van de dienstverlenende en opdrachthoudende
verenigingen;
Overwegende dat de leden van de betreffende raden van bestuur minstens
tweemaal per jaar verslag uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en
toelichting verschaffen bij het beleid van de verenigingen;
Gelet op het collegebesluit van 19 oktober 2010 dat stelt voortaan de verslagen van
de verschillende raden van bestuur van de dienstverlenende en opdrachthoudende
verenigingen ter kennisname en bespreking op de gemeenteraadsagenda te
plaatsen.
Neemt kennis van
Artikel 1
Onderstaande verslagen van de volgende vergaderingen:
-

Verslag raad van bestuur van 19 december 2016 van Pidpa
Verslag directiecomité van 09 januari 2017 van Pidpa
Verslag raad van bestuur van 20 december 2016 van IVEKA

-

Verslag directiecomité van 16 januari 2017 van IVEG
Verslag raad van bestuur van 25 januari 2017 van IVEG
Verslag directiecomité van 30 januari 2017 van IVEG
Verslag Regionaal Bestuurscomité West van 26 januari 2017 van IVEKA

03. Interlokale Vereniging Sportregio Kempen: goedkeuring jaarverslag en
jaarrekening 2016
De gemeenteraad van Vorselaar,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 04/06/2007 houdende de
goedkeuring van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale
vereniging Sportregio Kempen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 26/01/2015 houdende de
goedkeuring van de statuten van interlokale vereniging Sportregio Kempen;
Gelet op de bepalingen van de goedgekeurde statuten betreffende de controle van
de financiën;
Overwegende dat de jaarrekening is goedgekeurd indien de gewone meerderheid
van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ze goedkeurt;
Overwegende dat de jaarrekening is goedgekeurd indien de gemeenteraad niet
reageert binnen de 60 dagen na voorlegging;
Overwegende dat het beheerscomité in vergadering van 28/02/2017 overging tot de
voorlopige vaststelling van de jaarrekening 2016 en de goedkeuring van het
jaarverslag 2016;
Gelet op de overgemaakte rekening en de bijhorende verantwoordingsstukken van
het voorgaande jaar;
Gelet op de toelichting van Paul Laeremans, schepen van sport.
Besluit unaniem
Artikel 1
De jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016 van de interlokale vereniging
Sportregio Kempen worden goedgekeurd.

04. Belasting op de afgifte van administratieve stukken
Goedkeuring
Toelichting
Vanaf 1 juli 2017 gelden nieuwe federale retributies voor het afleveren van
elektronische identiteitskaarten via de spoedprocedure. Op 1 januari werden de
bedragen ook reeds lichtjes aangepast.
We hebben er, omwille van administratieve continuïteit, voor geopteerd om slechts
een keer onze belasting aan te passen, en deze aanpassing te koppelen aan de
noodzakelijke aanpassing in functie van de omgevingsvergunning.
Volgende aanpassingen voert FOD door:
Tot 1/1/2017
Spoedprocedure:
118,6 €
Zeer dringende procedure:
184 €
Extreme spoed gedecentraliseerd (=nieuw)

na 1/1/2017
100 €
188,3 €

Voorstel voor aanpassing:
tot heden
Spoedprocedure:
120 €
Zeer dringede procedure
190 €
Extreme spoed gedecentraliseerd (=nieuw)

vanaf 1/7
85 €
125 €
95 €

na 1/7/2017
79 €
120 €
90 €

De gemeenteraad van Vorselaar,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en de
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en latere
aanvullingen en wijzigingen terzake;
Overwegende dat de aflevering van allerlei administratieve stukken voor de
gemeente zware lasten meebrengt, is het aangewezen hiervoor een gematigde
belasting in te vorderen;
Overwegende dat de tarieven van de FOD Binnenlandse Zaken, voor de
identiteitskaarten, gewijzigd zijn;
Gelet op de budgettaire noodwendigheden van de gemeente.
Besluit …

Met ingang van 1 juli 2017 de beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2013
betreffende de belasting op administratieve stukken op te heffen en te hernemen als
volgt:
Artikel 1
Met ingang van 1 juli 2017 en eindigend op 31 december 2019 wordt, ten behoeve
van de gemeente een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften en andere
administratieve stukken. De belasting is verschuldigd door de personen of
instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op hun verzoek of ambtshalve
worden uitgereikt.
Artikel 2
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
a)
Op de afgifte van een Kids e-ID:
- Gewone procedure: 7,00€
- Dringende procedure: 115,00 €
- Dringende procedure vanaf 2°kind van hetzelfde gezin,
ingeschreven op hetzelfde adres, bij gelijktijdige aanvraag: 55,00 €
- Zeer dringende procedure: 180,00 €
- Zeer dringende procedure vanaf 2°kind van hetzelfde gezin,
ingeschreven op hetzelfde adres, bij gelijktijdige aanvraag: 55,00 €
b)

Op de afgifte van elektronische identiteitskaarten aan Belgen en
vreemdelingen en op de afgifte van een attest immatriculatie aan
vreemdelingen:
- Elektronische identiteitskaarten gewone procedure: 18,00 €
- Elektronische identiteitskaarten dringende procedure: 85,00 €
- Elektronische identiteitskaarten zeer dringende procedure: 125,00 €
- Elektronische identiteitskaarten extreme spoed (gedecentraliseerd):
95,00 €
- Attest immatriculatie: 6,00 €

c)

Op de afgifte van reispassen (internationale paspoorten) :
- Internationaal paspoort -18 jaar: gewone procedure: 35,00 € (zijnde
het tarief van FOD Buitenlandse Betrekkingen)
- Internationaal paspoort -18 jaar: dringende procedure: 210,00 €
(zijnde het tarief van FOD Buitenlandse Betrekkingen)
- Internationaal paspoort +18 jaar gewone procedure: 70,00 €
- Internationaal paspoort +18 jaar dringende procedure: 245,00 €

d)

Op de afgifte van (voorlopige en definitieve elektronische en internationale)
rijbewijzen: 25,00 €

Hogervermelde bedragen bestaan uit het tarief van de FOD Binnenlandse Zaken
(identiteitskaarten) of FOD Buitenlandse Betrekkingen (paspoorten) of FOD Mobiliteit
en Vervoer (rijbewijzen) aangevuld met een gemeentebelasting.
e)

Op de afgifte van een milieuvergunning
- klasse II: 50,00 €
- klasse I: 500,00 €

e)

Op de uitreiking van een conformiteitsattest:
- inzake de normen voor huurwoningen 62,00 €
- inzake kamerwoningen 62,00 € verhoogd met 12,00 € per kamer en
met een maximum van 1.200,00 €

f)

Op het afleveren van een trouwboekje: 20 €

Artikel 3
De belasting wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbaar stuk.
De betaling moet blijken uit een kwijtschrift. De aan de belasting onderworpen
personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen van een of ander stuk
indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de belasting in
bewaring geven tegen afgifte van een ontvangstbewijs, indien dit document niet
onmiddellijk bij de aanvraag kan worden afgegeven.
Artikel 4
Zijn van de belasting vrijgesteld de gerechtelijke overheden, de openbare besturen,
en de daarmede gelijkgestelde instellingen, alsmede de instellingen van openbaar
nut.
Artikel 5
De particulieren en privé-instellingen die wensen dat de gevraagde bescheiden hun
per post zouden toegezonden worden, dienen het bedrag van de verzendingskosten
vooraf te vereffenen.
Artikel 6
De belastingen op administratieve stukken worden voorzien op volgende
budgetartikelen van het exploitatiebudget:
- Kids e-ID
BV0020 – 7315100
- e-ID
BV0020 – 7315100
- attest immatriculatie
BV0020 – 7318300
- Reispassen
BV0020 – 7315200
- Rijbewijzen
BV0020 – 7318200

- Milieuvergunningen
- Conformiteitsattesten
- Trouwboekje

BV0020 – 7318100
BV0020 – 7318300
BV0020 – 7315300

Artikel 7
De vestiging en de invordering van de belasting, evenals de regeling van de
geschillen terzake, gebeurt volgens de modaliteiten vervat in, het decreet van 30 mei
2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen. Latere aanvullingen of wijzigingen zijn eveneens
van toepassing. De belasting, alsmede de eventuele belastingverhoging, wordt
ingevorderd door de financieel beheerder.

05. Belasting op omgevingsvergunningsaanvragen
Goedkeuring
Toelichting
Naar aanleiding van het Omgevingsvergunningsdecreet moeten de huidige
gerelateerde belastingen herbekeken worden.
Tot heden werd een belasting geheven voor de afgifte van een milieuvergunning, nl.
50,00 € voor een inrichting klasse II en 500,00 € voor een inrichting klasse I.
De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning,
de milieuvergunning en de verkavelingsvergunning. Om die lijn door te trekken, wordt
een gewijzigd belastingreglement voorgesteld. Dit voorstel kwam in zeer nauwe
samenwerking en afstemming met IOK tot stand.
De gemeenteraad van Vorselaar,
Gelet op art. 170, §4 van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2015, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning;
Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid (DABM)

Gelet op het decreet van 25 april 2014 (B.S. 23 oktober 2014) betreffende de
omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet of OVD);
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 (B.S. 23 februari
2016) tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit of OVB);
Overwegende dat de omgevingsvergunningsprocedures voor de gemeente werden
uitgesteld tot 1 juni 2017, conform artikel 397 van het Omgevingsvergunningsdecreet
en het ministerieel besluit van 17 februari 2017 houdende aktename van de
collegebeslissingen inzake de instap in de omgevingsvergunning (B.S. 23 februari
2017);
Overwegende dat de omgevingsvergunningsprocedures wel reeds van toepassing zijn
voor het Vlaamse en provinciale niveau;
Overwegende dat ook reeds mededelingen kunnen worden gedaan met vraag tot
omzetting van een milieuvergunning voor 20 jaar naar een vergunning van onbepaalde
duur (art. 390 Omgevingsvergunningsdecreet);
Overwegende dat het Omgevingsvergunningsdecreet noch het Omgevingsvergunningsbesluit een bepaling bevatten die op algemene wijze de termen
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning en milieuvergunning
vervangt door omgevingsvergunning;
Overwegende dat de gemeenteraadsbeslissing van 7 december 2015 houdende het
belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken momenteel een belasting
op de afgifte van een milieuvergunning klasse I en II voorziet, maar dat een nieuwe
regeling zich opdringt, gelet op het bovenstaande;
Overwegende dat het bestuur bijkomend kosten maakt voor een vlotte en efficiënte
vergunningsverlening; Dat de belasting verschilt naargelang de aard van het dossier
en enkel betrekking heeft op de aanvraag die in eerste aanleg worden ingediend;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 december 2014, houdende het
retributiereglement op administratieve dienstverlening;
Gelet op de algemene retributie voor de organisatie openbaar onderzoek bij
vergunningsaanvragen die ongewijzigd blijft:
 aangetekende brieven: 10,00 € per stuk
 publicaties: werkelijke kostprijs zoals vermeld op de factuur van het betreffende
blad;

Besluit
Artikel 1
Met ingang van 1 juni en eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de
gemeente een belasting gevestigd op omgevingsvergunningsaanvragen.
Artikel 2
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
 aanvragen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
stedenbouwkundige handelingen: 50,00 € per woongelegenheid voor projecten
vanaf minimum 2 woongelegenheden
 aanvragen van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een
ingedeelde inrichting of activiteit klasse I: 500,00 €
 aanvragen van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een
ingedeelde inrichting of activiteit klasse II: 50,00 €
 aanvragen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden:
50,00 € per lot
 aanvragen tot afwijking, wijziging, verandering of bijstelling van bovenstaande
vergunningen: 50,00 €
 mededelingen met vraag tot omzetting van een milieuvergunning naar een
omgevingsvergunning van onbepaalde duur: 50,00 € voor klasse II en 500,00 €
voor klasse I
Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de aanvraag
indient.
Artikel 4
Zijn van de belasting vrijgesteld: de gerechtelijke overheden, de openbare besturen,
en de daarmee gelijkgestelde instellingen, alsmede de instellingen van openbaar nut.
Artikel 5
De belasting wordt contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebrek aan
contante inning wordt de belasting ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 6

De belasting op de afgifte van een milieuvergunning, zoals voorzien in de
gemeenteraadsbeslissing van 7 december 2015 houdende het belastingreglement op
de afgifte van administratieve stukken, wordt opgeheven vanaf heden.

06. Retributiereglement op verkoop van afvalzakken, maxair-afvalbakje,
biobags, stickers voor grof vuil en compostvaten, -zakken en -bakken
Toelichting
De compostzakken werden altijd tegen kostprijs (nl. 2 euro) verkocht. De prijs voor
compostzakken fijne compost bij IOK is verdubbeld en wordt bijgevolg aangepast in
het retributiereglement naar 4 euro. De zakken zijn nu 40l groot in plaats van 25l.
De gemeenteraad van Vorselaar,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 4 februari 2013 houdende goedkeuring van
de retributieverordening op het afhalen van plastiekafval, PMD, GFT en grofvuil;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 4 november 2013 houdende het
retributiereglement voor verkoop van afvalzakken, maxair-afvalbakje, biobags,
stickers voor grof vuil en compostvaten, -zakken en –bakken;
Overwegende dat de compostzakken bij IOK tot op heden werden aangekocht aan
een prijs van 2,00 € per zak. Aangezien de aankoopprijs verdubbeld naar 4,00 € per
zak dient de retributie voor compostzakken te worden afgestemd op de nieuwe
kostprijs.
Besluit …
Artikel 1
Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een retributie geheven voor het afleveren van zakken en andere recipiënten:
 Zakken voor plastiekafval: 0,25 € per zak;
 Zakken voor PMD-afval: 0,25 € per zak;
 Biobags 10 liter: 0,12 € per zak;
 Biobags 120 liter: 0,60 € per zak;
 Compostzakken fijne compost 40 liter: 4,00 €/stuk;
 Compostvat: 30% korting ten opzichte van IOK-verkoopprijs;
 Compostbak: 30% korting ten opzichte van IOK-verkoopprijs;
 Maxair-afvalbakje: 3,50 €/stuk;



Sticker 1 m³ grof huisvuil: 30,00 €/stuk.

Artikel 2
Elke inwoner van de gemeente Vorselaar kan overgaan tot aanvraag van een
compostvat of compostbak. In deze retributie is de aflevering ten huize van de
besteller inbegrepen. De invordering van de retributie van de compostbakken en
compostvaten gebeurt vooraf door middel van betaling aan de onthaalbalie van het
gemeentehuis of door middel van overschrijving.
Het maxair-afvalbakje, zakken voor plastiekafval, voor PMD afval en de biobags van
10 en 120l kunnen direct na betaling aan de onthaalbalie van het gemeentehuis
worden meegenomen.
Compostzakken fijne compost van 40 liter worden op het containerpark aangeboden,
deze retributie moet ter plaatse betaald worden tegen afgifte van een kwitantie,
afgeleverd door de containerparkwachter.
Artikel 3
Voor het afhalen van grofvuil dient men minstens 1 week op voorhand te verwittigen.
(Per 1m³ grof vuil dient men een sticker van 30 € aan te kopen op het gemeentehuis.
Elk gezin kan maximaal 3m³ per ophaling buiten zetten. Voor elke m³ dient men een
sticker aan te kopen. Deze sticker wordt op het grof vuil aangebracht om te
controleren of de retributie betaald is. Zonder sticker zal het grof vuil niet opgeladen
worden.)
Onder “gezin” dient te worden verstaan:
a) hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft;
b) hetzij een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door
familiebanden gebonden, gewoonlijk éénzelfde woning of
woongelegenheid betrekken en er samen leven.
Artikel 4
De retributie wordt ingeschreven op budgetartikel:
BV0300 – 7000002 voor verkoop afvalzakken
BV0300 – 7000099 voor verkoop stickers voor de ophaling van grof vuil
BV0309 – 7000006 voor verkoop compostbakken, compostvaten en maxair-bakjes
BV0309 – 7000005 voor verkoop compostzakken

07. Principebeslissing tot het vervangen van de huidige schoolraad

De gemeenteraad van Vorselaar,
Gelet op het gemeentedecreet en de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de
Vlaamse Onderwijsraad, inzonderheid artikel 12;
Overwegende dat de huidige mandaten van de schoolraad doorgaans aflopen op 31
maart 2017;
Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij
door aanduiding vanuit de ouderraad, de pedagogische raad en de leerlingenraad;
Overwegende dat de gemeentelijke basisschool De Knipoog over een ouderraad
beschikt;
Overwegende dat vertegenwoordiging geleding ouders in de schoolraad bijgevolg
door aanduiding zal worden samengesteld.
Besluit
Artikel 1
De ouderraad te machtigen om hun vertegenwoordiging in de schoolraad in de
gemeentelijke basisschool De Knipoog aan te duiden.

08. Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen
Goedkeuring
De gemeenteraad van Vorselaar,
Aanleiding en context
De gemeente en netwerkbeheerders zijn partners bij de aanleg van infrastructuur in
het gemeentelijk openbaar domein. Gemeentewerken en nutswerken en nutswerken
onderling vergen continu afstemming en overleg.
In 2001 stelden de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN) en de Vereniging
van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een code voor infrastructuur - en
nutswerken langs gemeentewegen op met afspraken tussen de nutsbedrijven en
gemeenten voor werken in het openbaar domein. Ondertussen groeide vanuit de
ervaringen op het terrein de vraag naar actualisatie van de code. Zo worden niet alle
doelstellingen (oa kwaliteitsvol herstel, klachtenbehandeling, communicatie)
voldoende gehaald. Er is ook nood aan betere afdwingbaarheid. De ervaring en vraag

naar het ‘minder hinder’ concept nam toe. Er ontstonden digitale tools (KLIP, KLIM,
GIPOD, …) die de afspraken uit de code kunnen ondersteunen.
Daarom actualiseerden de VVSG en de VRN de code van 2001.
Juridische grond en relevante regelgeving
De Nieuwe Gemeentewet onder andere artikel 119 en artikel 135.
Het Gemeentedecreet: onder andere artikel 2, artikel 42, artikel 43, artikel 57 en 58,
artikel 64, artikel 192.
Code voor infrastructuur– en nutswerken langs gemeentewegen van 2001,
goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 januari 2002.
Argumentatie
Deze 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.
In de code staan afspraken over de handhaving ervan.
Bij het opstellen van deze code werd ernaar 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.
Deze code kwam tot stand 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.
De VVSG roept alle gemeenten en nutsbedrijven op om deze code te onderschrijven.
Door een standaardisering van de afspraken zullen de nutsmaatschappijen de
afspraken beter kunnen laten doorwerken in hun organisatie en zullen de afspraken
beter kunnen afgedwongen worden bij de uitvoerders op het terrein.
De Raad van Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten keurde
de Code voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen goed in de zittingen
van 3 februari 2016 en 02 maart 2016.

Het is de bedoeling om de Code voor infrastructuur-en nutswerken langs
gemeentewegen toepasselijk te maken op alle nutsbedrijven werkzaam op het
grondgebied van onze gemeente.
Financiële gevolgen en gevolgen voor het personeelsbestand
De ondertekening van de code op zich heeft geen financiële gevolgen en geen
gevolgen voor het personeelsbestand.
Besluit
De gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de code voor infrastructuur- en nutswerken langs
gemeentewegen goed. Deze code is opgenomen als bijlage bij dit besluit.
Artikel 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.
Artikel 3
De vorige Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen
(goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 januari 2002) wordt opgeheven op de dag
dat de nieuwe code van toepassing wordt.
Artikel 4
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.

09. Heraanleggen voetpad tussen Kievitlaan en Vinkenlaan
Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en aan te schrijven firma’s
De gemeenteraad van Vorselaar,
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet
overschreden);
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 koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
105;
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, inzonderheid artikel 5, § 3;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
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, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet dat de wegenploeg vanaf ca. juni 2017 tijdelijk een kleinere bezetting zal
kennen, wegens een aankomende langdurige afwezigheid van een medewerker om
gezondsheidsredenen. Om deze reden wordt ervoor geopteerd de heraanleg van
een voetpad tussen Kievitlaan en Vinkenlaan uit te besteden;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Het heraanleggen van een voetpad
tussen Kievitlaan en Vinkenlaan” een bestek met nr. 2017/008 werd opgesteld door
de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 17.600,00
excl. btw of € 21.296,00 incl. 21% btw;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat 27 april 2017 om 10.00 uur wordt voorgesteld als uiterste datum
voor het indienen van de offertes;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget van 2017, op budgetcode 2240007/BD03/0200 (actie
2017140071/2017140580) en dat de financiering gebeurt met eigen middelen;
Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/008 en de raming voor de
opdracht “Het heraanleggen van een voetpad tussen Kievitlaan en Vinkenlaan”,
opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 17.600,00 excl. btw of € 21.296,00 incl.
21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Artikel 3
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking:
- Milor bvba, Tielenbaan 119 te 2275 Lille;
- Adriaenssen Bestratingswerken bvba, Lepelstraat 17 te 2340 Vlimmeren;
- Bestratingen Jansen Rudy bvba, Gasthuisstraat 54F te 2440 Geel.
Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 27 april 2017 om 10.00 uur.
Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode 2240007/BD03/0200 (actie 2017140071/2017140580).

10. Het uitvoeren van herinrichtingswerken in de Mgr. Donchelei
Goedkeuring bestek, raming en gunningswijze
Toelichting
In het meerjarenplan was het budget voorzien voor de heraanleg van de voetpaden
ter hoogte van de Mgr. Donchelei. Bij het uitwerken van een concept, werd echter
gekozen voor een duurzaam project waarbij ook de schoolomgeving (oversteek),
parkeerplaatsen (bussen en auto’s), mobiliteit (toegangspoorten school), leveringen
(vrachtwagens) samen werden bekeken. Bovendien wordt hetzelfde straatbeeld van
de rest van dorpskern doorgetrokken (bv. kleiklinkers in parkeerplaatsen). Dat maakt
dat het over een significant groter project gaat. Het bestuur vond de centen om dit
project meteen duurzaam aan te pakken.
De gemeenteraad van Vorselaar,
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 2, 1° d (limiet van € 600.000,00 excl. btw niet
bereikt);
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 koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 2
§1 3°;
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, inzonderheid artikel 5, § 2;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
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, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Het uitvoeren van
herinrichtingswerken in de Mgr. Donchelei te Vorselaar” een bestek met nr. 2017/014
werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 118.964,00
excl. btw of € 143.946,44 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget van 2017, op budgetcode 2240007/BD03/0200 (actie
2017140071/2017140580) en dat de financiering gebeurt met eigen middelen;
Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/014 en de raming voor de
opdracht “Het uitvoeren van herinrichtingswerken in de Mgr. Donchelei te Vorselaar”,
opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 118.964,00 excl. btw of € 143.946,44
incl. 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Artikel 3
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode 2240007/BD03/0200 (actie 2017140071/2017140580).

11. Het leveren van schoolbenodigdheden kleuter- en lagere school
gemeentelijke basisschool de Knipoog - dienstjaren 2017, 2018 en 2019.
Goedkeuring bestek, raming, gunningswijze en uit te nodigen firma’s.
De gemeenteraad van Vorselaar,
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet
overschreden);
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 koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
105;
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, inzonderheid artikel 5, § 2;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
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, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Het leveren van
schoolbenodigdheden kleuter- en lagere school gemeentelijke basisschool de
Knipoog - dienstjaren 2017, 2018 en 2019” een bestek met nr. 2017/013 werd
opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de volledige uitgave voor deze meerjarenopdracht wordt geraamd
op € 32.231,40 excl. btw of € 39.000 incl. 21% btw, of 13.000€ incl. 21% btw per
dienstjaar;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

Overwegende dat 20 april 2017 om 10.00 uur wordt voorgesteld als uiterste datum
voor het indienen van de offertes;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget
van 2017, 2018 en 2019 op budgetcode 6151100/BD05/0800;
Besluit
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/013 en de raming voor de
opdracht “Het leveren van schoolbenodigdheden kleuter- en lagere school
gemeentelijke basisschool de Knipoog - dienstjaren 2017, 2018 en 2019”, opgesteld
door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De volledige raming van de meerjarenopdracht bedraagt
€ 32.231,40 excl. btw of € 39.000 incl. 21% btw of 13.000€ incl. 21% btw per
dienstjaar.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Artikel 3
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking:
- BAERT NV, Essenestraat 16 te 1740 Ternat;
- Buromas, Poeierstraat 6 te 2490 Balen;
- HAGELAND EDUCATIEF BVBA, Eilandstraat 4 te 3294 Molenstede;
- Marsival bvba, Ter Mote 5 te 9850 Nevele;
- Pandava, Hoge Weg 123A te 2940 Hoevenen.
Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 20 april 2017 om 10.00 uur.
Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2017, 2018
en 2019 op budgetcode 6151100/BD05/0800.

DEZE ONTWERPTEKSTEN ZIJN EEN VOORLOPIGE VERSIE. DE REDACTIE VAN
DEZE TEKSTEN KAN STEEDS AANGEPAST WORDEN TEN EINDE
VERGISSINGEN,
TYPFOUTEN,
ADMINISTRATIEVE,
TECHNISCHE
EN
PROCEDURELE AANGELEGENHEDEN, MOTIVERINGSASPECTEN, E.D. AAN TE
PASSEN ZOWEL VOOR ALS NA DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD.

