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Schriftelijke vraag van 04/07/2018 van mevrouw Carton de Wiart, gemeenteraadslid van de fractie
DéFI, aan de heer Rik Jellema, schepen van Openbare Werken, met betrekking tot de bijstand aan
de opdrachtgever tijdens de bouw van het nieuwe administratief centrum.
Mijnheer de schepen,
In zijn zitting van 16 oktober 2017 heeft de meerderheid van de gemeenteraad het bestek met
nummer TP/LG/2017/15 goedgekeurd en heeft ze beslist om een opdracht te lanceren voor de
bijstand aan de opdrachtgever tijdens de bouw van het nieuwe administratief centrum. Het
geschatte bedrag: 900.000 euro inclusief btw.
Werd de procedure voortgezet? In welke fase bevinden wij ons? Als afgezien werd van de
procedure, om welke redenen gebeurde dat dan?

Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoord. Met vriendelijke groeten,

Françoise Carton de Wiart

Oudergemlaan 113
1040 Etterbeek
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Antwoord van de heer Rik Jellema, schepen van Openbare Werken
Mevrouw Carton de Wiart,
Er werd afgezien van de procedure. Dit is de reden en het verloop van die beslissing.
Wij hadden dat voorstel aan het college gedaan omdat wij wilden anticiperen op eventuele
problemen met betrekking tot onze opvolging van de bouwplaats wat betreft “de tijd om daaraan
te besteden” en gezien de omvang van de bouwplaats. Door de ervaring die wij hadden met onze
bouwplaatsen (met een kleinere omvang in vergelijking met deze) dachten wij dat het nodig zou
zijn om een persoon of zelfs twee personen van het bestuur bijna voltijds ter plaatse af te vaardigen
waardoor de overige taken niet uitgevoerd zouden kunnen worden.
Bij de start van de bouwplaats werd daarom een bestek gelanceerd. Aangezien de procedure lang
is, hebben wij de offertes eind november 2017 ontvangen, dat wil zeggen enkele maanden na de
start van de bouwplaats en onze eerste opvolgingen. Het is al snel gebleken dat de aannemer die
verantwoordelijk is voor deze bouwplaats en de studiebureaus van uitstekende kwaliteit zijn en zeer
professioneel te werk gaan. Daardoor is de opvolging voor ons veel gemakkelijker geworden. Onze
vrees van bij het begin was dus verdwenen. Het leek ons vanuit financieel standpunt dan ook
onredelijk om de procedure voort te zetten en bijstand te vragen.

Met vriendelijke groeten,

In opdracht:
De gemeentesecretaris,

De schepen van Openbare werken,

Christian DEBATY

Oudergemlaan 113
1040 Etterbeek

Rik JELLEMA
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