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Agenda nr. 4/4 Provinciale overheidsopdrachten. Boom. Provinciaal 
recreatiecentrum De Schorre. Camerabewaking en 
toegangscontrole. Herzien ontwerp. Goedkeuring.

In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor camerabewaking en 
toegangscontrole in het provinciaal recreatiedomein De Schorre te Boom.

In vergadering van 25 februari 2016 keurde uw raad het ontwerp goed voor 
voornoemde werken. De kosten van de werken werden toen geraamd op 
151.725,00 EUR + 31.862,25 EUR (21% btw) = 183.587,25 EUR voor deel 1: 
leveren en plaatsen van camerabewaking en op 92.500,00 EUR + 19.425,00 EUR 
(21% btw) = 111.925,00 EUR voor vijf jaar onderhoud. Na de gehouden 
gunningsprocedure besliste de deputatie echter in zitting van 2 februari 2017 de 
werken niet te gunnen en de opdracht opnieuw aan te besteden op basis van 
gewijzigde voorwaarden omdat het voorwerp van de opdracht grondig gewijzigd 
wordt. Door voortschrijdend inzicht is immers gebleken dat het nodig is ook event- 
en crowdcontrolling op te nemen in de opdracht. Bovendien diende het bestek 
gewijzigd om demonstratie van de aangeboden systemen toe te laten.

Thans ligt het herzien ontwerp voor deze werken voor, opgemaakt door het 
departement Logistiek, en omvattende bijzonder bestek, samenvattende opmeting, 
kostenraming en plannen.

Het ontwerp voorziet in het aanreiken van een geïntegreerde oplossing voor 
camerabewaking en toegangscontrole met uitbreidingsmogelijkheden, inclusief het 
leveren en plaatsen van de nodige apparatuur: servers, het netwerk, de clients, 
back-up en software.

De kosten van deze werken worden geraamd op 212.676,42 EUR + 44.662,05 EUR 
(21 % btw) = 257.338,47 EUR voor deel 1: leveren en plaatsen van 
camerabewaking en op 5.643,00 EUR + 1.185,03 EUR (21% btw) = 6.828,03 EUR 
voor drie jaar onderhoud.
De deputatie stelt voor om voornoemd herzien ontwerp goed te keuren en als 
wijze van gunnen van de werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met bekendmaking vast te stellen, in toepassing van artikel 26.§2.1°.d) van de 
wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten van 15 juni 2006 en artikel 105.§2.1° van het koninklijk besluit plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011.

Het ontwerp is digitaal beschikbaar.

De deputatie keurde dit verslag in zitting van 2 februari 2017 goed.



De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van krediet voor camerabewaking 
en toegangscontrole in het provinciaal recreatiedomein De Schorre te Boom;

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad hecht goedkeuring aan het herzien ontwerp voor 
camerabewaking en toegangscontrole in het provinciaal recreatiedomein De 
Schorre te Boom, opgemaakt door het departement Logistiek, en stelt in 
toepassing van artikel 26.§2.1°.d) van de wet overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en artikel 
105.§2.1° van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren van 15 juli 2011 als wijze van gunnen van deze werken de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking vast.


	BESLUIT: 

