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PROTEST TEGEN DE NIEUWE BIB BEREIKT NIEUW 
HOOGTEPUNT 

 
Dat de besluitvorming over een dergelijk belangrijk project op een digitale en besloten 
gemeenteraad wordt geagendeerd, is betreurenswaardig, aldus VOOR LATEM EN 
DEURLE. Dit belangrijk punt werd vlug en via digitale weg behandeld, dit onder het 
voorwendsel van “de noodzaak aan efficiënt vergaderen”. 
 
Als men het dossier nader bekijkt, wordt al vlug duidelijk waarom: 
 
Even recapituleren:  
 
In 2016 koos het toenmalige college het voorliggende ontwerp, dat –door het 
ontwerpteam –werd geraamd op 1.350.000,00 ex B.T.W.. Naast de architectuur speelde 
ook de raming een belangrijke rol bij de keuze voor dit ontwerp.  
 
In februari 2019 was deze raming reeds opgelopen tot 1.950.000,00 ex BTW, en ex 
erelonen. 
 
Dat de raming plots hoger uitkwam, werd toen gemotiveerd omdat het een “all-in verhaal” 
zou zijn, waarin zelf de brandblussers en zeephoudertjes inbegrepen waren. Aanbesteden 
in één aanneming zou efficiënter en goedkoper zijn, werd toen gezegd.  
 
Aldus kreeg het College de goedkeuring van de nipte meerderheid van de gemeenteraad 
om het project bib in één aanneming aan te besteden en te gunnen tegen een prijs die de 
raming ad. € 1.950.000,00 met maximum 5% mocht overschrijden. 
 
Deze eerste aanbesteding diende evenwel noodgedwongen stil te worden gelegd omdat 
de offertes van de aannemers meer dan 40 procent boven de raming bleken te liggen en 
omdat er door één van de inschrijvers een procedure bij de Raad van State was opgestart.  
 
“Het is de schuld van de aannemers”, “We gaan met de architect rond de tafel en kijken waar 
we kunnen besparen en/of bestekken kunnen worden opgedeeld. Zo moeten we niet met 
onderaannemers werken, wat goedkoper is”, “Liever dat alles goed in elkaar zit en binnen 
het budget valt, dan halsoverkop met grote realisaties naar buiten komen. De burgers liggen 
er niet wakker van” klonk het plots…  
 
VOOR LATEM EN DEURLE waarschuwt reeds sinds 2017 dat dit project financieel dreigt 
te ontsporen omdat de uiteindelijke kostprijs ervan fel werd onderschat. 
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Het project stoot overigens reeds lang op protest van VOOR LATEM EN DEURLE, dit oa. 
om de volgende redenen: 

 De projectsite is niet de geschikte locatie voor een nieuwe bib; 
  De ruimte is te beperkt en wordt beter ter beschikking gesteld van de 

gemeenteschool; 
 De Bib biedt geen plaats voor het Documentatie en Archiefcentrum (DAC), wat 

nochtans een criterium was bij de keuze voor het ontwerpteam; 
  Er worden functies in het gebouw gecombineerd die niet complementair zijn 

(kleuterklassen, een refter en een te kleine bib); 
 Ook de mobiliteitsimpact op de site is aanzienlijk en werd niet voldoende 

onderzocht; 
 Last nut not least: Dit is een prestigeproject dat financieel totaal uit de hand loopt. 

Waar men het in 2017 nog had over een bib, all-in, voor € 1.350.000,00, zitten we 
nu aan een raming van meer dan 2.5 Miljoen euro, inclusief BTW maar exclusief 
erelonen, los meubilair en allerhande afwerkingen.  

 
De heraanbesteding van de bib doet deze kritiek nog toenemen: 

 Vreemd genoeg kiest men nu wel voor een aanbesteding in verschillende 
aannemingen, wat duurder is en nog aanzienlijke coördinatiekosten met zich zal 
meebrengen; 

 De raming komt nog duurder uit maar: 
o  er wordt tegelijkertijd aanzienlijk bespaard op kwaliteit, afwerking en 

duurzaamheid, dit zonder vb. de MINA-raad daaromtrent te horen; 
o Sommige posten worden uit het bestek gehaald en later worden 

uitgevoerd. 
 
Dit betreft dus niet meer hetzelfde project als datgene dat in 2016 door het toenmalige 
College werd goedgekeurd. We betalen méér maar krijgen minder. Dit is windowdressing.  
Wij deden de berekening: voor deze te kleine bib ‘light version’, geplaatst op een daartoe 
ongeschikte site, komen we, alles inbegrepen, al vlug aan een hallucinant bedrag van 
ongeveer 3 miljoen euro. Dit is meer dan het dubbele van de initieel raming bij 
goedkeuring van het ontwerp!  
 
Het College weigert in te zien dat zij het bij het verkeerde eind heeft en duwt toch door. 
Dit project moet fundamenteel herzien worden, reden waarom VOOR LATEM EN DEURLE 
opnieuw tegenstemde. We staan hier overigens niet alleen in. Op de gemeenteraad 
stemden er 9 van de 19 gemeenteraadsleden tegen. Dit is niet onbelangrijk, Welzijn 
vertegenwoordigt met 10 zetels 47% van de bevolking. Ook in dit dossier duwt zij echter 
haar wil door, dit tegen de voltallige oppositie, die tegenstemden en nochtans de 
meerderheid  van de bevolking vertegenwoordigt. 
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 “Meer doen met minder”, klonk het nochtans bij aanvang van de legislatuur. We wensen 
constructief mee te werken aan een valabel alternatief maar iedere opmerking over het 
project wordt spijtig genoeg afgedaan als een politiek oppositiespelletje. 
 
Onze inwoners verdienen beter. 
 
Sint-Martens-Latem, 26 mei 2020 
 
 
Nicolas BOSSCHEM 
Fractieleider VOOR LATEM EN DEURLE 
 


