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GROEPSAANKOOP CO2-METERS VIA VENECO - RETRIBUTIE VOOR HET VERKOPEN VAN CO2METERS.
Juridische grond
Decreet over het lokaal bestuur dd. 22 december 2017 - bevoegdheden van de gemeenteraad —
artikels 40, 41, 23° en 56.

Omzendbrief 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
Feiten en context
Veneco ontwikkelt dienstverlening op vraag van de aangesloten gemeentebesturen binnen het
werkingsgebied.
Meerdere gemeenten gaven aan, naast de scholen, ook ruimtes in het gemeentehuis, culturele
centra, etc. te willen voorzien van COz-meters. Daarom organiseert Veneco hiervoor een
groepsaankoop.
Veneco bezorgde op 2 april 2021 een brief aan het college van burgemeester en schepenen en de
dienst voor klimaat en duurzaamheid, waarin wordt gepeild naar de interesse tot deelname aan
een groepsaankoop CO2-meters.
Motivering
Een gezond binnenklimaat is meer dan ooit een belangrijk aandachtspunt in openbare gebouwen,
scholen, kantoren enz. Ruimtes goed ventileren is hiervoor essentieel.

Een COz-meter is een eenvoudig te bedienen toestel dat d.m.v. waarden en gekleurde lampjes
informatie geeft over de behoefte aan ventilatie in een ruimte. Bij een te hoge concentratie CO2
geven ze een signaal en moet er verse lucht binnengelaten worden.
Via de groepsaankoop van Veneco kan er een groter prijsvoordeel bekomen worden en worden
een aantal belangrijke kwaliteits- en duurzaamheidseisen toegepast.
Na ontvangst van de CO2-meters wordt voorzien in de nodige info voor de gebruikers van de
gebouwen/ruimtes waar de meters zullen geïnstalleerd worden.

Vormvereisten
Veneco zal de gewenste aantallen per gemeente inventariseren en een collectieve prijsvraag

uitsturen.
Er wordt gestreefd
naar een optimale _prijs-kwaliteitverhouding
en een
hoge
gebruiksvriendelijkheid. De belangrijkste vooropgestelde features (cfr. advies Agentschap Zorg en
Gezondheid en LogoGezond+) zijn de volgende:
-

Basistype: zelfkalibrerend, display met duidelijk afleesbare waarden, voldoende ruim
meetbereik (tot min. 5000 ppm), minimale foutenmarge, LED-indicator met gekleurde
lichtjes.

-

Type met functie datalogging (+ benodigde software).

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 4 mei 2021 dat elke lagere
school en secundaire school binnen deze groepsaankoop 3 gratis basistypes zal ontvangen wat
neer komt op een totaal van 21 stuks.
Dit komt concreet neer op het onderstaande:
-

Gemeentelijke basisschool(basisschool), Brusselsesteenweg 397 te 9090 Melle: 3 stuks.

-

Sint-Vincentiusschool (basisschool), Wezenstraat 8 te 9090 Melle: 3 stuks.

-

College Paters Jozefieten (basisschool + middelbaar onderwijs), Brusselsesteenweg 459 te
9090 Melle: 6 stuks.

-

Sint-Franciscus (basisschool), Tuinstraat 103 te 9090 Melle: 3 stuks.

-

Sint-Franciscusinstituut (middelbaar onderwijs), Tuinstraat 105 te 9090 Melle: 3 stuks.

-

Tuinbouwschool Melle (middelbaar onderwijs), Brusselsesteenweg 165 te 9090 Melle: 3 stuks.

Het college van burgemeester en schepenen zal 2 basistypes COz-meter aankopen voor het
Lijsternest en het gemeentehuis.
Het college van burgemeester en schepenenstelt voor om bij aanpassing van het meerjarenplan
van de gemeente Melle de volgende aantallen CO2-meters aan te melden ih.kv. de
groepsaankoop:
-

Basistype: 23 stuks

-

Type met functie datalogging: 0 stuks

De groepsaankoop van de CO2-meters door Veneco voor derden (o.a. scholen) dient te gebeuren
via een gemeenteraadsbesluit aangezien de COz-meters doorverkocht worden.
Na een rondvraag bij de scholen op 26 april 2021 wensen onderstaande scholen alvast
onderstaande typeste bestellen:
-

College Paters Jozefieten (middelbaar onderwijs), Brusselsesteenweg 459 te 9090 Melle:
basistype : 20 CO2-meters.

Financieel kader
Er zal een retributie aangerekend worden voor de verkoop van de CO2-meters. Deze retributie
komt overeen met 100 % van de prijs die via de groepsaankoop door Veneco zal bekomen
worden.
De geraamde prijs per CO2-meter is 150 euro (incl. btw) voor het basistype en 250 euro (incl. btw)
voor een model met datalogging. Deze prijzen kunnen uiteraard nog scherper worden na de
effectieve prijsvraag en onderhandeling.

Voor de aankoop van het gewenste aantal CO2-meters zal bij aanpassing meerjarenplanning in
totaal 15.000 euro voorzien worden op het exploitatiebudget Bl 098500 — AR 6150001.
Bijlagen
Schrijven van Veneco d.d. 1 april 2021 aangaande de groepsaankoop CO2-meters voor lokale
besturen.
Stemresultaat
met algemeenheid van stemmen
Besluit
Artikel 1

De gemeenteraad beslist om deel te nemen aan de groepsaankoop CO2-meters via
Veneco en 21 stuks gratis ter beschikking te stellen van de bovenvermelde scholen.
De gemeenteraad opteert ervoor om bijkomende CO>-meters te bestellen en door
te verkopen aan de scholen die hiervoor geïnteresseerd zijn.

Artikel 2

Er wordt een retributie gevestigd die verschuldigd is voor de aankoop van CO‚-

meters.

Artikel 3

De retributie is verschuldigd door de persoon/school die deze CO2-meters bestelt.

Artikel 4

De betaling van alle aangekochte COz-meters zal gebeuren door het
gemeentebestuur van Melle door gebruik te maken van het te voorziene krediet in
de begroting 2021 bij aanpassing van het meerjarenplan. Voor de verkoop van de
COz2-meters zal een retributie aangerekend worden.

Artikel 5

Voor deze groepsaankoop van CO2-meters zal 15.000 euro voorzien worden bij
meerjarenplan aanpassing op Bl 098500 — AR 6150001. Het bestellen van CO2meters verloopt via het gemeentebestuur van Melle. Het bestellen van de CO2meters verloopt in functie van de datum van de bestelaanvraag tot uitputting van
het totaal in het meerjarenplan voorziene bedrag van 15.000 euro voor de
groepsaankoop van COz-meters voor het dienstjaar 2021.

Artikel 6

De retributie is verschuldigd op het moment van de bestelling van de CO2-meters
en zal door het gemeentebestuur gefactureerd worden. Deze retributie komt
overeen met 100 % van de prijs die via de groepsaankoop door Veneco zal
bekomen worden.
Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning geschieden
met alle gepaste rechtsmiddelen.

Artikel 7

Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid en
een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel directeur, de
omgevingsambtenaar milieu en Veneco voor verder gevolg.

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal
bestuurafgekondigd en bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
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