
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 26 JANUARI 2022 

BESLOTEN ZITTING 

GOEDKEURING 

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 

2. (KB 3944) ZPW - RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN 
REGENERATIEWAGENS - GOEDKEURING WIJZE VAN GUNNEN EN SELECTIELEIDRAAD  
De regeneratiewagens die in gebruik zijn in de keukens van cluster west dienen de komende 
jaren vervangen te worden. Eind 2020 werd hiervoor een raamcontract opgestart maar dit 
werd in de RvB van 16/06/2021 stopgezet. 
Aan de RVB wordt gevraagd om akkoord te gaan: 
- met de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht 
“Raamovereenkomst voor de aankoop van regeneratiewagens”.  
- om de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling. 
 
 
3. (MA) ZPW - OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING, IMPLEMENTATIE EN 
ONDERHOUD VAN SOFTWARE ZORGDOSSIER - SELECTIE KANDIDATEN EN 
LASTVOORWAARDEN - GOEDKEURING 
Aan het bestuur wordt gevraagd de lijst van geselecteerde kandidaten en het bestek voor de 
opdracht levering, implementatie en onderhoud van sofware zorgdossier te willen 
goedkeuren. Het verslag van nazicht van selectie van kandidaten alsook het bestek werden 
toegevoegd als bijlage. 
 
4. (MA) ZPW - AANDUIDING STUDIEBUREAU VOOR DE RAAMOVEREENKOMST VOOR 
DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN - GUNNING - GOEDKEURING 
Aan de raad wordt gevraagd het dossier voor aanduiding van een studiebureau voor de 
opmaak van een zorgstrategisch plan te willen goedkeuren. 
 
5. (RDW 3952) - ZPW - RAAMOVEREENKOMST IN HET KADER VAN LEGIONELLA 
BEHEERSING - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN WIJZE VAN GUNNING 
De huidige raamovereenkomst in het kader van legionellabeheersing liep tot en met 
31/12/2021.  Aangezien dit wettelijk verplicht is, is een procedure opgestart voor een 
nieuwe raamovereenkomst.  
Aan de RVB wordt gevraagd akkoord te gaan:  
- met de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht 
"Raamovereenkomst in het kader van legionellabeheersing", 
- de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking. 
 
 
 
 



INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 

6. (NDP) AANVRAAG VOORAFGAANDE VERGUNNING LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE 
SCHUTTERIJ - GOEDKEURING 
Het is de bedoeling om voor het dienstencentrum in Sinaai ook een formele erkenning aan te 
vragen. 
 
7. AANPASSING DAGPRIJZEN IFV INFRASTRUCTUURFORFAIT - KENNISNAME 
Vlaanderen heeft de infrastructuurforfaits verhoogd naar 5,40 euro. Als gevolg daarvan 
moeten dagprijzen vanaf 1 januari 2022 worden aangepast. Voor bewoners heeft dit geen 
gevolgen. 
Aan de RVB wordt gevraagd akkoord te gaan met het aanpassen van de dagprijzen van van 
WZC De Gerda, Huize Linde, Huize Elisabeth en Populierenhof. 
 
VARIA 

8. VARIA  
 


