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Geachte colleage,
Graag hadden wij een wijziging willen voorstellen aan punt 04. op de agenda
van de GR van 23.04.07:
De stadsdiensten beschikken over een aantal goederen die in aanmerking
komen voor verkoop. Er staan enkele goederen op die aangeboden zullen
worden voor een publieke verkoop (via veiling). Het betreffen meer specifiek
123 fietsen (raming 700 €) en 4 bromfietsen (raming 120 €). Wij zouden willen
voorstellen om deze goederen niet openbaar te verkopen maar te schenken
Vzw ons goed gevoel. De vereniging wenst zich te engageren dat deze
goederen gebruikt worden voor hun leden of om hun vrijwilligers te
ondersteunen.
De andere goederen die voorkomen in de lijst kunnen ons inziens zoals
voorzien te koop worden aangeboden.

O.10.

LOG - Allerlei
Verkoop afgedankte goederen

Feiten en context
De stadsdiensten beschikken over een aantal goederen die in aanmerking
komen voor verkoop.
Concreet gaat het over volgende goederen:
…
Gevonden voorwerpen waarvan de bewaringstermijn verstreken is:
123 fietsen (raming 700 €)
4 bromfietsen (raming 120 €)
…
Argumentatie
Het is de bedoeling om het brandhout, de fietsen, de bromfietsen en de TV te
veilen op een openbare veiling in de tweede helft van de maand mei.
Voor de voertuigen worden een 10 tal opkopers aangeschreven die tegen een
vooropgestelde datum onder gesloten enveloppe een bod kunnen indienen.
Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden aan niet aangeschreven personen
om eveneens een bod in te dienen onder gesloten enveloppe.
De gewezen politievoertuigen worden voorafgaandelijk ontdaan van alle
politieapparatuur.

Financiële weerslag
De totale opbrengst wordt geschat op 8090 € - 820 €
Besluit :
Art 1 :
De gemeenteraad gaat akkoord met de verkoop van de opgesomde goederen.
Er wordt tevens goedkeuring gegeven aan het principe van verkopen zijnde een
veiling voor het brandhout, de fietsen, bromfietsen, de monitors, pc’s en de TV.
Voor de overige goederen dient er gewerkt te worden met een bieding onder
gesloten enveloppe.
Voorstel: Ook wordt de goedkeuring gegeven aan de schenking van de fietsen en
bromfietsen aan de vzw ons goed gevoel.
Art 2 :
De financiële gevolgen zijn:
Omschrijving
Verkoop oude goederen

Begrotingsartikel

Bedrag

Verschillende
artikelnummers

8090 euro 820 €

Art 3 :

Kopieën:
Aantal
1
1
1

Bestemmeling
Financiële dienst
Logistiek
ICT

Alvast bedankt om dit voorstel te overwegen.
Met vriendelijke groet,

Öztürk Taspinar

Resterend
krediet

