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OPENBARE ZITTING

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Melle en
gemeente Wetteren voor de aanleg van een f¡etspad tussen het station Melle en station Kwatrecht

DE RAAD,

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikels 42 en 43 betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikels 248 tot en met 264 betreffende het
bestuurlijk toezicht;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op de wet van 29 juli1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht

;

Gelet op de wet van 1"5 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheíd artikel 38;
Gelet op de wet van L7 juni 20L3 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake verheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli

201-1"

betreffende plaatsing overheidsopdrachten

klassieke sectoren;

Gelet op het besluit van I4januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op alle aanvullingen en wijzigingen op voormelde decreten, wetten en besluiten, geldig op
datum van bekendmaking;

Gelet op het fietssnelwegenplan Oost-Vlaanderen, goedgekeurd door de provincieraad Oost-

Vlaanderen in zitting van 2 september 20L5 en het verslag van de Provincieraad;
Overwegende dat het aangewezen is om met de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente
Melle samen te werken in het kader van de aanleg van een fietspad tussen het station Melle en
het station Kwatrecht en het daarom noodzakelijk is om afspraken te maken over de
verplichtingen en de aansprakelijkheden van de partijen;
Gelet op het schrijven dd" 03 oktober 2OL7 met ref. R03/F002-2OL7-O02/AMS van de Provincie

Oost-Vlaanderen;
Overwegende dat de aangelegenheid van de samengevoegde opdracht in funct¡e van de
noodzakelijke werkzaamheden kan leiden tot besparingen en administratieve vereenvoudiging;
Overwegende dat de Províncie de studiekosten alsook de kosten voor de uitvoering van de
werken voor LOO% zal financieren en tevens zal optreden als aanbestedende overheid;
Overwegende dat de gemeenten dienen in te staan voor het verwerven en de financiering van de
noodzakelijke gronden voor de aanleg van het fietspad door aankoop, huur, ondertekening van
bezettingsovereenkomsten alsook voor het verlijden van de aktes door een notaris bij aankoop
van gronden;
Overwegende dat het provinciebestuur, als er een consensus bestaat omtrent de plaatsing van
openbare verlichting langsheen de fietsinfrastructuur, de kosten ten bedrage van maximaal
50.000 EUR per km, inclusief btw ten hare laste neemt. De plaatsing van de verlichting zal het

voorwerp uitmaken van een aparte overeenkomst en opdracht.
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BESLUIT:

Art.l": De samenwerkingsovereenkomst FOO2-2OL7-O02-MelleL5O-station Melle-Kwatrecht tussen de
Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Melle en de gemeente Wetteren principieelgoed te
keuren. De samenwerkingsovereenkomst als bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit.

Art.2: De samenwerkingsovereenkomst treedt ín werking op de dag nadat ze is ondertekend door
alle partijen en dit voor onbepaalde duur.

Art.3: De gemeenteraad verklaart zich akkoord om, vanaf de voorlopige oplevering van de werken,
het beheer en het onderhoud van de aangelegde infrastructuur te hare laste te nemen.

Art.4: De gemeente engageert zich om bij de definitieve oplevering het fietspad in eigendom over te
nemen in de staat waarin het zich bevindt en dit zonder b'rjkomende voorwaarden.
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