AGENDA MET TOELICHTING
GEMEENTERAAD
31.1.2022

OPENBARE ZITTING
1.

Mededelingen

- BI/AR 070500 /2210007:
- BI/AR 070500/2400000:
- BI/AR 070500 /2400000:
- BI/AR 080000/2410000:
- BI/AR 070500/2210007:

kabelmatten Uyttenhove en Lodejo
extra theaterdoek en T-fixen Uyttenhove
harnas hoogtewerker en kabelmat Uyttenhove
Chromebooks gemeenteschool
(via raamcontract stad Brugge)
lot staalwerken (trechter en brievenbus) Uyttenhove

€ 600,49
€ 364,22
€ 570,21
€ 63.470,78
€ 11.621,67

OPENBARE WERKEN
2.

Wegen- en rioleringswerken Lichtelarestraat – principebeslissing en goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst en addendum ereloonovereenkomst.

Het project 23.096 ‘Sanering Antwerpse Steenweg (N70) en ontsluiting RWA’ is opgenomen in het
investeringsprogramma 2019-2023 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke
zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest. Het voorontwerp van Aquafin voorziet in de aanleg
van RWA-infrastructuur langsheen de gehele Lichtelarestraat (N70 tot aan Ledebeek) en van een DWAleiding tussen N70 en Lichtelarestraat nr. 98 (centraal gebied en groene cluster). De kostprijs voor
Aquafin voor de wegen-en rioleringswerken wordt geraamd op 3.077.715,00 euro (excl. erelonen,
onteigeningen, nutsleidingen, labokosten ed.).
De zonering van de woningen Lichtelarestraat nrs. 100 - 106 - initieel ingekleurd in ‘rood’ - is inmiddels
herzien naar ‘groen’. De aanleg van de DWA-leiding voor deze woningen is ten laste van de gemeente.
Het is aangewezen om samen met de rioleringswerken de verkeersveiligheid langs de Lichtelarestraat
te verhogen. De Lichtelarestraat is gelegen op het lokale fietsroutenetwerk waardoor 40% subsidie
bekomen worden voor de aanleg van een fietspad, via de provincie Oost-Vlaanderen.
Inmiddels werd de startnota goedgekeurd in de mobiliteitscommissie van 7 oktober 2021.
Aan de raad wordt gevraagd:
- principieel akkoord te gaan om in samenwerking met Aquafin wegen- en rioleringswerken uit
te voeren in de Lichtelarestraat
- het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin en de gemeente Lochristi in het
kader van het project ‘Sanering Antwerpse Steenweg (N70) en ontsluiting RWA’ goed te
keuren.
- het ontwerp van addendum bij de studieopdracht met Aquafin en studiebureau Astro-Plan
voor de opmaak van het voorontwerpdossier en het aanleggen van fietspaden langs de
Lichtelarestraat goed te keuren.
- voor de veiligheidscoördinatie toe te treden tot het bestaande contract tussen Aquafin en
Alsaco.
De totale netto-uitgave voor de gemeente wordt summier geraamd op 1.425.000 euro (incl btw).

3.

Toetreding tot de aankoopcentrale DOKO

De DOKO vzw (Diensten ter Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs) ondersteunt leden van het
Katholiek Onderwijs Vlaanderen en aanverwante verenigingen bij de toepassing van de wetgeving
overheidsopdrachten en fungeert o.a. als aankoopcentrale.
Een aanbestedende overheid die beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting
om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.
De gemeente is onderhevig aan de wetgeving overheidsopdrachten en wordt geconfronteerd met
complexe technisch-administratieve vraagstukken. De samenwerking op vlak van
overheidsopdrachten en/of het aanbieden van facilitaire diensten kan positieve schaaleffecten en
synergieën genereren.
Het actuele aanbod van DOKO is interessant voor de gemeentelijke basisschool (oa. aankoop
schoolboeken, lesmateriaal, didactisch materiaal, digitale schoolborden, laptops en ander ICTmateriaal).
De dienstverlening van DOKO vzw kan in principe enkel aangeboden worden aan de leden van het
Katholiek Onderwijs en aanverwante verenigingen. Aangezien de gemeente Lochristi beschouwd
wordt als een onderwijsorganisatie, zou zij, onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van
Bestuur van de vzw DOKO, ook kunnen toetreden.
Er wordt voorgesteld om de aanvraag tot toetreding officieel voor te leggen aan de Raad van Bestuur
van de vzw DOKO.
MILIEU
4.

Wedstrijd ecologische tuinen 2022

Via de wedstrijd ecologische tuinen wil de gemeente in samenwerking met de gemeentelijke
adviesraad voor milieu, natuur en duurzaamheid de biodiversiteit op het openbaar en privaat domein
stimuleren. Binnen de MAR werd een speciale werkgroep opgericht die de organisatie van de wedstrijd
ecologische tuinen op zich neemt. Specifieke wedstrijdcriteria werden opgesteld door deze werkgroep.
De interesse voor de wedstrijd wordt steeds groter. De deelnamecijfers blijven stijgen sinds de eerste
editie in 2016.
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
5.

Voordrachten voor de raden van bestuur, comités of andere organen van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen. Wijzigingen

In de raadszitting van 25 februari 2019 werden de gemeentelijke vertegenwoordigers voorgedragen
voor de raden van bestuur, comités of andere organen van de verschillende intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verenigingen.
In aansluiting op de schepenwissels per 1 januari 2022 stelt de Open VLD-fractie een aantal
wijzigingen voor in deze voordrachten.
6.

Aanduiding van de leden van de gemeenteraadscommissies. Wijzigingen

In de raadszitting van 29 april 2019 (aangepast bij raadsbesluit van 28 september 2020) werden de
vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracties aangeduid voor de commissies
onderwijs, financiën en mobiliteit en voor de EVA vzw Sportpromotie.
In aansluiting op de schepenwissels per 1 januari 2022 stelt de Open VLD-fractie een aantal
wijzigingen voor in voornoemde commissies.

7.

Aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergaderingen van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen. Wijzigingen

In de raadszitting van 25 februari 2019 (aangepast bij raadsbesluit van 28 september 2020) werden
de gemeentelijke vertegenwoordigers aangeduid in de algemene vergaderingen van de verschillende
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen.
In aansluiting op de schepenwissels per 1 januari 2022 stelt de Open VLD-fractie een aantal
wijzigingen voor in deze aanduidingen.

8.

Goedkeuring notulen van 20 december 2021

9.

Toegevoegde punten

10. Vraagstelling door de raadsleden

algemeen directeur

voorzitter

Marianne Morant

Hilde Baele
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