Provincie

Oost-Vlaanderen
Voor ieder van ons

ilrilililililil1ilililill1lil
l602ta2

directie Ruimte
dienst Mobiliteit

Besluit van de Deputatie

vergadering van

28 apnl2016
aanwezrg

kenmerk

R03/2015/56/01

Briers Jan,

betreft

Fietspaden - Vaste belofte van toelage
Wetteren : aanleg fiets- en voetgangersbrug over de
Schelde t.h.v. Kapellendries.
Peter Hertog

gouverneur-voozitter

Vercamer Alexander

verslaggever

Versnick Geert
Hertog Peter
Dauwe Jozef
Bruggeman Hilde
Couckuyt Eddy

1.
leden

Feitelijke en juridische gronden

Artikel 42 en 43 van het provinciedecreet.
Artikel 57 51 van het provinciedecreet.

De Pauw Hedwig,
wnd. prov¡nciegr¡ff¡er

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen.

dossiernummer:
1602142
zittingnummer:
176

Reglement van 12 oktober 2005 m.b.t. de controle op de toekenning en op de
aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies.
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van de Provincie Oost-Vlaanderen.

termijn:

Reglement met betrekking tot het toekennen van subsidies voor de aanleg en
verbetering van fietspaden niet gelegen op het bovenlokaalfunctioneel
fietsroutenetwerk en de aanleg van kunstwerken gelegen op een functioneel
fietsroutenetwerk goedgekeurd door de Provincieraad op 28 februari 2013.
Reglement met betrekking tot het toekennen van subsidies voor de aanleg en
de herinrichting van fietsinfrastructuur op het Bovenlokaal Functioneel
Fiêtsroutenetwerk (Fietsfonds) goedgekeurd door de Provincieraad op 28
februari 2013.
Richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap.
Het budget van 2016: budgetcode: 664010: Gemeentelijke fietsinfrastructuur
en kunstwerken subsidiëren.

2. Motivering
De gemeente Wetteren beschikt over een conform verklaard mobiliteitsplan
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Het kunstwerk maakt deel uit van een functioneelfietsroutenetwerk nl. het BFF
De fiets- en voetgangersbrug over de Schelde t.h.v. de Kapellendries komt in

aanmerking voor subsidie.
De gemeenteraad van Wetteren heeft in zitting van 1 oktober 2015 de subsidie
aangevraagd voor de bouw van een fiets- en voetgangersbrug over de BovenSchelde.
De gemeente Wetteren met hun brief van 7 oktober 2015 conform ärt. 8 van
het des betreffend reg lement de verbi nten issen onderschreven.
ln art. 18 van de overeenkomst tussen de gemeente Weteren en Watenruegen
en Zeekanaal en NV SLP van 11 februari 2015 werden de modaliteiten i.v.m.
eigendomsgrenzen vastgelegd.
De gemeenteraad van Wetteren heeft bij besluit vanl oktober 2015
goedkeuring verleend aan het bestek en aan het gemeentelijk aandeel voor
800 000 EUR.
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft bij besluit van
21 december 2015 zich akkoord verklaard met de gunning aan THV BAM
Contractors-Aelterman, Antoon Van Osslaan 1 bus 2, 1120 Brussel voor een
bedrag van 5 801 814,41 EUR (btw incl.) en met het gemeentelijk aandeel in
de werken t.b.v. 800 000 EUR (btw incl.).

Artikel 5b 51 van het provinciaal reglement bepaalt dat de provinciale subsidie
40% bedraagt van de subsidieerbare werken voor kunstwerken van het
gemeentelijk aandeel in het kunstwerk. Kosten en werken aan een kunstwerk
worden slechts eenmalig betoelaagd
De maximale provincietoelage van 300 000 EUR wordt toegekend aan de
gemeente Wetteren.

3.
Artikel

Besluit
1

Een bedrag van driehonderdduizend euro (300 000 EUR) wordt als subsidie
toegekend aan de gemeente Wetteren voor het bouwen van een fiets- en
voetgangerbrug over de Boven Schelde t.h.v. Kapellendries.

Artikel 2
Dit bedrag wordt vastgelegd op budget 2016: budgetcode: 664010:
Gemeentelijke fietsinfrastructuur en kunstwerken subsidiëren, onder bestelnr
161017818.

Artikel 3
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Dit bedrag zal gestort worden op het rekeningnummer: BE56 0910 0033 5788
van de gemeente 9230 Wetteren, Markt 1, in twee schijven een eerste schijf
(het voorschot t.b.v. 50%) bij het voorleggen van het bevel van aanvang van de
werken, een tweede schijf (het saldo van de subsidie) bij het voorleggen van
de goedgekeurde eindafrekening.

Gent, 28 april 2016
namens de Deputatie:
de wnd. provinciegriffier,
(get.) Hedwig De Pauw

637 21

53408

de gouverneur-voorzitter,
(get.) Jan Briers

