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Info & onthaal - Info

30 2021_CBS_00339 Digital signage - Verlenen van een concessierecht  - 
Principiële goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester - voorzitter; de heer Jan Verjans, Schepen; de heer Erik 
Vanmierlo, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Bert Schelmans, Schepen; de 
heer Marc Vanherk, Schepen; de heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Bocholt telt drie outdoorschermen. In oktober 2021 lopen de contracten voor het gebruik van twee 
schermen af. Het derde scherm is al even niet meer in gebruik (Damburg).

In kader van informatieverstrekking via een outdoor scherm opteert het bestuur een stuk grond, ter 
grootte van het outdoor-scherm (6 m²), gelegen in Bocholt-centrum aan het rond punt, kadastraal 
gekend als afdeling 1, sectie C, perceelnummer 549C4, in concessie te geven. 

Argumentatie
De gemeente wil gebruik maken van videoborden om de visuele communicatie in het straatbeeld te 
bevorderen. Het goed wordt in concessie gegeven na oproep tot mededinging.

De voorwaarden van een concessie dienen door de gemeenteraad goedgekeurd te worden. Hierna zal 
een openbare oproep plaatsvinden, waarbij volgende technische bepalingen worden uitgeschreven:

1. Zichtbaarheid van de boodschap

De schermen worden geplaatst op openbaar domein en moeten bestand zijn tegen mogelijke 
negatieve omgevingsfactoren. Zowel de schermen, de behuizing en de volledige draagconstructie 
moeten bestand zijn tegen mechanische belasting, allerlei weersomstandigheden, UV-straling, zout 
water en zuren.

De schermen mogen tegelijk geen negatieve invloed hebben op de verschillende weggebruikers, 
zowel in vorm als in lichtsterkte. Het scherm moet bijgevolg uitgerust zijn met een automatisch 
helderheidssysteem dat de helderheid aanpast op basis van het omgevingslicht (geen verblindend 
beeld bij schemering of ’s nachts). De schermen moeten daarnaast ook voldoende zichtbaarheid 
garanderen bij hevig invallend zonlicht.

2. Kwaliteit van de schermen

De infoborden moeten geschikt zijn voor het verspreiden van informatie via kleurenbeelden. De 
inschrijver moet minimaal voldoen aan volgende kenmerken:
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 Aantal borden: 1
 Netto oppervlakte minimaal 3m² en maximaal 5m²
 Reële pixelafstand: minimaal 10mm ( p 10 )
 De gebruikte leds zijn hoogkwalitatief, hebben een hoge helderheid en een lange levensduur 

(minimum 100.000 branduren)
 De aangeboden displays moeten verbeterbaar zijn. De ombouw naar een betere resolutie 

moet mogelijk zijn door uitsluitend de led-modules te vervangen. De voorkeur gaat uit naar 
een bord in landscapeformaat op een vaste constructie

 Behuizing in aluminium in nog te bepalen kleur
 Onderhoud van de borden via front maintenance
 Plaatsing paal en borden is inbegrepen in de offerteprijs
 De aanbieder voorziet jaarlijks onderhoud en reiniging

3. Gebruiksvriendelijk Content Management System

De inschrijver toont aan de hand van een demo de gebruiksvriendelijkheid van de 
programmatiesoftware aan. Hiervoor kan een bijlage toegevoegd worden met printscreens van de 
verschillende stappen, van input van de boodschap, toevoegen van afbeelding, tot het eindresultaat 
op het scherm. De software dient compatibel te zijn met software die aangeboden wordt door s-Lim.

Verder voldoet het CMS aan volgende vereisten:

 onlinesysteem
 dat vanop op verschillende locaties 
 door verschillende medewerkers kan gebruikt worden, waarbij
 verschillende boodschappen kunnen getoond worden 
 toepassing van huisstijl mogelijk zodat alle boodschappen van de gemeentelijke diensten in 

dezelfde uniforme layout (via templates) worden getoond

Juridische grond
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41.

Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten.

Besluit
Artikel 1
De grond, ter grootte van het outdoor-scherm (6m²), gelegen in Bocholt-centrum aan het rond punt, 
kadastraal gekend als afdeling 1, sectie C, perceelnummer 549C4, wordt in concessie gegeven.

Artikel 2
De concessie wordt toegewezen na openbare oproep.

Artikel 3
De gemeenteraad bepaalt de contractvoorwaarden.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens Het College van Burgemeester en Schepenen

Algemeen Directeur 
Eddie Brebels Burgemeester

Stijn Van Baelen


