Provincie Oost-Vlaanderen
Arrondissemenl Oudenaarde

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente ZWALM

van: 27.01.2009
Aanwezio:

Derijst Kar¡m, vootzitler van de gemeenteraad
Tuybens Bruno, burgemeester
De Vriendt Eric, Moreels Patrick, Ghys Baudouin, Vandenmeersschaut
Henegodts Emmy, voolzitter OCMwschepen

Roger, schepenen

Vanwildemeersch Marleen, Kesteleyn Christiaan, Bousard Margaretha, Baele Michel, Melkebeke AIbert, Kellens Luc,
Adriaens Pascale, Sapijn Danny, Vercruysse Lydia, De Colfmacker Karen, Eeckhout Hilde, Baert Mar¡o, raadsleden
Meersman Nalhalie, waamemend gemeentesecretaris.

DAGORDE 6

RUIMTELIJKE

-

AF!üERKEN

OPDRACHT TOT:
STRUCTUURPLAN

JK

De Gemeenteraad.

celet op de principiële beslissinq van de gemeenteraad 25.03.1997 houdende het
opmaken van een Gemeentelijk Ruimtel-ijk Structuurplan (GRS);
Gefet op de co-tlegebeslissing van 28.04.L991 houdende aanstellinq ontwerper, Prof
Dr, G, A]-]-aertr Seminarie voor Survey en Ruimte.Iijke Planning van de Gentse
fan'
unaverslÈeaE, þerast mec -de-oþrnããT-vàn een-Gèrñee
mits de prijs van e 95.439,01 (BEF 3.850.000,- exclusief 10% overheadkosten);
Gelet op de collegebeslissing van 29.09.1-997 houdende aanstellínq; ontwerper, Prof.
Dr. G. Allaert, vakgroep Ruimtelijke Planning van de Universiteit Gent' belast met
de opmaak van een inventaris van de onbebouwde percelen rnits de prijs van
e 9,296,01 (BEF 375.000,00 exclusief 10% overheadkosten)
"
houdende het
celet op de princj-piële beslissinq van. de gemeenteraad 19.09.2000
opmaken van:

- een Bijzonder Plan van Aanl-eg - zonevreemde bedriiven
- een RuimteJ-ijk Uitvoeringsplan - zonevreemde woningen;
celet op de collegebeslissing van 22.01.2001- houdende aanstelling ontwerper/ de
Universlteit Gent, facutteit Toeqepaste !{etenschappen, vakgroep Civiele Techniek,
afdeling Mobil-iteit en Ruj-mtelljke Planning, belast met de opmaak van:
- een Bijzonder P.l-an van Aanleg - zonevreemde bedrijven, mits de prijs van
e LL.114,94 ((BEF 475.000,- exclusief 12? overhead) en e 2.4'78.94 (BEF 100-000'exclusief l2? overhead) per opgenomen bedrijf
- een Ruimtelijk UitvoeringspJ-an - zonevreemde woningen, mits de prì-js van
e 58.254,98 (BEF 2.350.000,- exclusief 12% overhead);
Gelet op de collegebeslissing vart 22.01.2001 houdende gunning aan Prof. Dr. G'
Allaert, faculteit Toegepaste Wetenschappen van de Universiteit Gent¿ vakgroep
Civiele Techniek, afdel-ing Mobititeit en Ruj-mtelijke P-lanning tot:
- het organiseren van vi-jf bijkomende hoorzittingen, a1s aanvu.llende dienst bij de
opdracht in verband met opmaken van het GRS bij onderhandelingsprocedurer mits de
prijs van e 4.951,87 (BEF 200.000,- excfusief 12? overhead)
- het opmaken van een algemene nieuwsbrief met aangepast il-lustratiemateriaal afs
aanvullende dienst bij de opdracht in verband met opmaken van het GRS bij
onderhandelíngsprocedure, mits de prijs van e 3,346,56 (BEF 135.000,- exclusief 12å
overhead);
Gezien de brief van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afCeling Ruintefilke
planning varl 22,1L.20O4 betreffende hun ad¡¡ies na het structuree.l overleg van
16.11.2005 bLj het tussentijds document ¡/an het GRS voor Zwalm;
Overwegende dat in dit advles achtereenvofgens potentiele strijdigheden met het

Ruimteli-jk Structuurplan vtaanderen, aandachtspunten ten aanzien van het
subsidiariteitsbeqinsel en suggestj-es of vragen worden geformuJ-eerd;
Gel-et op de colleqebeslissing van 24.01.2005 houdende aanvullende gunning aan de
Universiteit Gentr facufteit Toegepaste l{etenschappen, vakgroep Civiele Techniek,
afdelinq Mobj-liteit en Ruimtelijke Planning, tot het aanpassen van het GRS volgens
de opmerk.ingen geformuleerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
afdeling Ruimtelijke Planning in hun advies van 24'0L.2004, mits de prijs van
c 8.250,00 (excfusief l1? overhead),'
Overliegende dat de vereiste aanpassingen werden uitgevoerd en resufteerden in een
tweede eindresufLaat van het GRS;
Overwegend.e dat het herwerkte document van het GRS voor Zwalm nooit aan het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Ruimtelì-jke Planning betreffende
structureel ove'rleg werd voorgeleqd;
Gezien de brief van de Universiteit van Gent van 15 06.200'7 betreffende een
addendum 2 bij de overeenkomst GRS Zwalm, ten bedrage van C 32.196,00 (exclusief
173 overhead);

overwegende dat de gevraagde aanvu.Lling volgens addendum 2 bij

de overeenkomst van
het GRS Ze¡alm ten bedrage van € 32.196,00 (exclusief overhead) en de gegunde
aanvullj-ng; volgens de collegebeslissing van 24.01.2005 Len bedraqe van € 8.250,00
(exclusief L7? cverhead) resulteren in een meerprijs van e 40'446,00 (exclusief 17à
cverhead), wat overeenstemt met een procentuele toename van 42,38å;
Overwegende d.at deze toename een aanzienlijke overschrijding van de oorspronkelijke
overeenkomst j-mpf iceerti
Overwegend.e dat uit een recent uitgevoerd marktonderzoek is gebleken dat mogelijks
een betere prijs kan worden bedongen \i'oor het afwerken en vervolledigen van het GRS
ztlall¡., het opmaken ¡./an een BPA - zonevreemde bedrijven, het opmaken van een RUPzonevreemde woningen, een BPA - ambachtelí)ke zone en cie opmaak van een

woonbehoeftenstudie en dit in al hun facetten;
tot het afwerken en vervolleCigen van het GRS Zwalm,
Overwegende dat de kostprijs
-zonevreemde
bedriiven, het opmaken van een RUP een
BPA
het opmaken van
zoneviee¡nde woningen, een BPA - anìbachtelijke zone en de opmaak van een
woonbehoeftenstudie en dit in al hun facetien word.t geraamd op € 420.000,0O

(inclusief

BTbl);

overwegende dat na een algemene offerteaanvraag zal worden nagegaan of het
opportúun is de lopende overeenkomsten met diverse ontwerpers op te zeggen en onder
\,relke voorwaarden diL dient te gebeuren;

in bijlage;
cezien het bijzonder bestek, de meeLstaat en het inschrijvingsbitjet
Overwegende dãt volgens de uitqevoerde subsidietoets op grond van het beslqi¡ tturt
de vlaámse Reqering van 20.l-0.áOOO Oe gemeente recht heeft op subsidie bij Oe
opmaak van:
- het structuurplan: een basissubsidie ten bedrage van e 29-'14'l'22 zonder correctie
van het basisbedrag in functie van de oppervl-akte Yutt.d: gemeente
- het gemeentelijk ruimtelijk uiLvoeringsp.Ian teI inrichting van de open ruimte:
€ ggL,5l p". hectare gronOgãbied e,aarop het plan belrekking heeft en met een
maximum \¡an € 29 .14'7 r22
l_'f..t Su*""ntelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ter inrrchting van samenhanqende
plan
d.el-en van het $roongebied: € L.4818,36 per hectare grondgebied waarop het
betrekking heeft en met een maxj-mum van ê 14 '8'73,6L
van lokale
_ het geméentelijk ruimtelì-¡k uitvoerì_ngsplan ter.inrichting
bedrijventerreinèn: € 991,51 per hectarà grondgebied waarop het plan betrekking
heeft en met een maximum van € 4.95'7,81
€ l4'813'6I
- het qemeentelj-jk sectoraal plan zonevreemde bedrijven:
- het iemeentefiik sectoraal þlan sport-, recreatle- en jeugdinfrastructuur:
€ 4.951 ,81
waarbij de oppervlakte Per hectare wordt gerekend en naar beneden wordt afgerond
voor het bepa.l-en van heL subs idiebedrag;
.Gelet op het pl-anningsdecreet van 24.O1.L996 en de omzendbr ief (Ro 9'7 /02) wan
1A n2 1Oa? r¡¡n ¡to Mi nì cf êr wÂn opelaba-r.e--Í[erken,, -VerYaet en Ru imt e ]-i-j k e, Q-¡çle ¡i-i¡,q,
betreffende het qemeentelijk structuurplanningsproces;
en sommige
celet op de wet var. 24 decémber 1993 betreffende de overheidsopdrachten
opdrachlen voor aanneming van werken, J-everingen en diensten, zoal-s tot op heden
gewij zigd;
voor
Cefel op het K.B. van OB januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten
aanneming van werken, levérì-ngen en diensten en de concessies voor openbare werken;
cel-et op het K.B. van 26 septàmber 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsmaatregelen ,rur, ã" overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare r¡ierken;

Gefet op artj-kel 42 en 43 van het gemeentedecreet"
Gehoord de opmerking van raadslid HiÌde Eeckhout;
het
Na steruring Oij nurráop"teking over het voorì-igEend ontwerp van besluit, conform
1"1"r.""á"iíjtc iegrernent van d.e qemeenteraad, met votgende uitsÌag: 1-9 stemmen ja'
verdeeld aÌs volgt:
ja
Baele Michel:
la
Tuybens Bruno;
ja
Aloerc:
j¿
Melkebeke
Moreel-s PaE.rick:
ja
Keflens Luc:
De Vriendt Eric:
1"
ja
Adri aens Pascafe:
chys Baudouin:
iu
ja
Danny:
Sapíjn
vandenmeersschaut Roger:
iu
ja
Lydia:
Vercruysse
Herregodts Eruny:
)¿
ja
Karen:
De
Colfnacker
Vanwildemeersch Marleen:
i"
ja
ja
Eeckhout Hifde:
Kesteleyn Christiaan'
ja
ja
Baerl Mårio:
Bousard. Margaretha,
ja
Derij st Karim:
Besluit
het afwerken
Art. 1 - Het bestek met betrekking tot de dienstenopdracht aangaande
eRs zwarm, het opmaken van een sectoraal BPA - zonevreemde bedrijven, een
ffit
RUp - zcnevreemde woningèn, een BPA - ambachtefijke zone en het herwerken van de
woonbehoeftenstudie, geíaamd op € 42C.000,00 (inclusief BTW), wordt- aangenomen.
De dienstenopdracht zal worden gegund na een algemene offerteaanvraag
A'.t. 2
Afcius gedaan in vermelde zitting
Nanens de gemeenteraad/
çie '/oorzitter
de r{aarnemende geneeltesecretaris
(get) K. Derijst
(get) N. Meersnan
rJocr eensluidend åischrift
: l9/10/2O09
l9 14ìlrrtenàcd¿ 'Jemgen' :5e;r:i
N. l'leersnan

r¡ii

C" voorzitt"r
K. Derij st

