
 

Besluitenlijst van Gemeenteraad 
Zitting 25 februari 2021 

NOTULEN 
1. NOTULEN.  Notulen vorige zitting. Goedkeuring.  

De gemeenteraad keurt met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en sp.a/onafhankelijk) 
bij 1 onthouding (onafhankelijk) de notulen van de zitting van 28 januari 2021 goed. 

ALGEMEEN BESTUUR 
2. ALGEMEEN BESTUUR. Bestuur gemeente. Tijdelijke politieverordening van de burgemeester 

van 2 februari 2021 bij hoogdringendheid betreffende het houden van de gemeente- en 
OCMW-raad van 25 februari 2021 via virtuele vergadering. Bekrachtiging. 
De raad neemt kennis van en bekrachtigt met algemeenheid van stemmen de tijdelijke 
politieverordening van de burgemeester van 2 februari 2021 bij hoogdringendheid 
betreffende het houden van de gemeente- en OCMW-raad van 25 februari 2021 via virtuele 
vergadering. 

3. ALGEMEEN BESTUUR. Andere. Kennisgeving opdrachten werken, leveringen en diensten.  
De gemeenteraad neemt kennis van de opdrachten van werken, leveringen en diensten die 
werden gegund.  
• uitgaven nominatief voorzien in het investeringsbudget: 

o In zitting van 26 januari 2021 werd de opdracht “Aankoop van nieuwe grijper voor 
vrachtwagen” bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte 
waarde) gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), 
zijnde FEYTRAY NV, Kalkhoevestraat 59 te 8790 Waregem, tegen het nagerekende 
offertebedrag van 4.045,00 euro excl. btw of 4.894,45 euro incl. 21% btw. 
Er werden 3 firma’s aangeschreven. 

o In zitting van 9 februari 2021 werd de opdracht “vernieuwing van het ICT- en 
telefonienetwerk van de gemeentelijke basisschool De Kouter” bij wijze van de 
aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Didakta bvba, 
Hille Zuid 1A (zone C1) te 8750 Zwevezele, tegen het totale nagerekende 
offertebedrag van €8926,38 inclusief btw. Er werden 3 firma’s aangeschreven. 

o In zitting van 9 februari 2021 werd de opdracht “aankoop van 30 Chromebooks en 
bijhorend oplaadstation” bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van 
beperkte waarde) gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van 
de prijs), zijnde Didakta bv, Hille Zuid 1A (zone C1) te 8750 Zwevezele, tegen het 



nagerekende offertebedrag van 8.002,04 euro exclusief btw of 9.682,47 euro 
inclusief 21% btw. Er werden 3 firma’s aangeschreven. 

o In zitting van 9 februari 2021 werd de opdracht “aankoop van desktops om aan te 
sluiten aan de digiborden in de gemeentelijke basisschool De Kouter” bij wijze van 
de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Derco Systems 
nv, Deinzestraat 65 B te 9700 Oudenaarde, tegen het nagerekende offertebedrag 
van 3.480,00 euro exclusief btw of 4.210,80 euro inclusief 21% btw. Er werden 4 
firma’s aangeschreven. 

o In zitting van 9 februari 2021 werd de opdracht “aankoop van een digitaal bord voor 
de refter van gemeentelijke basisschool De Kouter” bij wijze van de aanvaarde 
factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) gegund aan de economisch 
meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Grizzly Pro Sound & Light, 
Martijn van Torhoutstraat 19 te 9700 Oudenaarde, tegen het nagerekende 
offertebedrag van 1.699,00 euro exclusief btw of 2.055,79 euro inclusief 21% btw. Er 
werden 3 firma’s aangeschreven. 

o In zitting van 9 februari 2021 werd de opdracht “Aankoop van een (tweedehands) 
aalstuk” bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte 
waarde) gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), 
zijnde Noppe Kris, Boembeekstraat 41 te 9700 Oudenaarde, tegen het nagerekende 
offertebedrag van 3.700,00 euro exclusief btw of 4.477,00 euro inclusief 21% btw. 
Er werden 4 firma’s aangeschreven. 

• uitgaven voorzien in het exploitatiebudget: 
o In zitting van 2 februari 2021 werd de opdracht “Inleverbus voor de bibliotheek” bij 

wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) gegund 
aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Eurobib 
direct, SBNL-Schulz Benelux bvba, Appelweg 94, 3221 Holsbeek tegen het 
nagerekende offertebedrag van 1.875,00 euro excl. btw of 2.268,75 euro incl. 21% 
btw. Er werden 3 firma’s aangeschreven. 

o In zitting van 9 februari 2021 werd de opdracht “Aankoop boeken 2021-2024” voor 
de bibliotheek bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking gegund aan de meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Boekhandel Beatrijs, Hoogstraat 37 te 9700 
Oudenaarde, tegen de volgende aangeboden kortingen:  

▪ 20% op de officiële prijzen eerste 6 maanden  
▪ 35% op de officiële prijzen na 6 maanden. 

Er werden 3 firma’s aangeschreven. 

ALGEMENE FINANCIERING 
4. ALGEMENE FINANCIERING. Belastingen/fiscale aangelegenheden. Algemene gemeentelijke 

milieubelasting. Niet heffing aanslagjaar 2021 ingevolge COVID-19. Goedkeuring. 
Het belastingreglement van 19 december 2019 houdende vestiging voor de aanslagjaren 2020 
tot en met 2025 van een algemene gemeentelijke milieubelasting wordt met algemeenheid 
van stemmen opgeheven voor wat het aanslagjaar 2021 betreft. 

WONEN EN LEEFOMGEVING 



5. WONEN EN LEEFOMGEVING. Mobiliteit. Aanvullend verkeersreglement betreffende het 
instellen van een voetgangersoversteekplaats op de St. Martinusstraat ter hoogte van het 
kruispunt met de Lindestraat. Goedkeuring. 
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen het aanvullend verkeersreglement 
betreffende het instellen van een voetgangersoversteekplaats op de St. Martinusstraat ter 
hoogte van het kruispunt met de Lindestraat goed. 

6. WONEN EN LEEFOMGEVING. Wegenis. Wijziging buurtweg nr. 41 te Petegem. Voorlopige 
vaststelling rooilijnplan. Principebesluit. 
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de voorlopige vaststelling van het 
rooilijnplan voor de wijziging van het tracé van buurtweg nr. 41 te Petegem goed. 

VRIJE TIJD 
7. VRIJE TIJD. Sport. Aanpassing gemeentelijk visreglement. Goedkeuring. 

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de aanpassing aan het gemeentelijk 
visreglement goed.  

RAPPORTERING LOPENDE PROJECTEN 
8. RAPPORTERING LOPENDE PROJECTEN.  Rapportering lopende projecten.  

De gemeenteraad neemt akte van de rapportering lopende projecten.  
Het dossier over de heraanleg van de Waregemseweg fase II (Keerstraat tot Pontstraat) wordt 
toegelicht door de schepen van openbare werken. 


