
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 31 AUGUSTUS 2022 
 
BESLOTEN ZITTING 
GOEDKEURING 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 
2. (KB 3978) ZPW - BRANDBLUSAPPARATEN - SELECTIE KANDIDATEN EN 
GOEDKEURING LASTENBOEK 
De huidige lopende contracten voor het huren en onderhouden van brandblusapparaten 
lopen eind dit jaar af. Momenteel zijn er verschillende contracten bij verschillende firma’s aan 
het lopen. Met de nieuwe prijsvraag wordt getracht om de huidige situatie te uniformiseren.  
 
De kandidaturen dienden het bestuur ten laatste op 13 juli 2022 om 09.00 uur te bereiken. 
De aankoopdienst stelde op 22 augustus 2022 een verslag van nazicht van de kandidaturen 
op. 
 
Aan de raad wordt gevraagd: 

- Goedkeuring te geven het verslag van nazicht van de geselecteerde kandidaten dd. 
22 augustus 2022. 

- Goedkeuring te verlenen aan het lastenboek dd. 22 augustus 2022 en bijhorende 
stukken.  

 
3. (RDW 3904) ZPW - RAAMOVEREENKOMST KEUKENONDERHOUD: REINIGEN VAN 
DAMPKAPPEN, ONDERHOUD EN REINIGEN VENTILATIE IN DE KEUKEN - GOEDKEURING 
LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 
De dampkappen en bijhorende ventilatiekanalen in de keukens van alle voorzieningen, 
dienstencentra en de centrale keuken dienen één keer per jaar onderhouden en gereinigd te 
worden.  De aankoopdienst wenst hiervoor een procedure op te starten.  De indicatieve 
raming bedraagt 242.000 EUR (incl btw 21%) voor de totale looptijd van vier jaar.  
 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd: 

- Het bestek voor de opdracht “Raamovereenkomst voor keukenonderhoud: reinigen 
van dampkappen, onderhoud en reinigen ventilatie in de keuken” goed te keuren 

 
4. (MA) ADVIES VEB VOOR VASTKLIKKEN GASPRIJZEN - KENNISNAME 
Aan de RVB wordt gevraagd kennis te nemen dat het dagelijks bestuur het advies heeft 
gevolgd van het VEB en van het directieteam over het vastklikken van de gasprijzen. De 
prijzen voor Q4 – 2022 en Q1 – 2023 worden deels vastgeklikt. 
 
5. (RDW 3971) ZPW- RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN EN PLAATSEN VAN 
INBOUWKOELKASTEN - STOPZETTING VAN DE PLAATSINGSPROCEDURE. 
Op 23/02/2022 keurde de raad van bestuur de procedure goed voor de opdracht 
“Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van inbouwkoelkasten”.  Er werden echter 
geen regelmatige offertes ingediend voor deze opdracht.  
 



Aan de raad van bestuur wordt gevraagd om akkoord te gaan met de stopzetting van de 
plaatsingsprocedure en goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes.   
 
 
6. (JVB 3983) ZPW - RAAMOVEREENKOMST VOOR HET UITVOEREN VAN SCHILDER-, 
PLEISTER EN BEHANGWERKEN - GOEDKEURING GUNNING 
Aan de raad wordt gevraagd het verslag van nazicht van de offertes goed te keuren en het 
dossier te gunnen aan de economisch meest voordelige aanbieder. 
 
INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 
7. (TVD) VERLENGING OVEREENKOMST TANDEM 
Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld om de bestaande overeenkomst met Tandem te 
verlengen voor een periode van 5 jaar. 
 
8. (NDP) AANVRAAG VOORAFGAANDE VERGUNNING LOKAAL DIENSTENCENTRUM 
SITE SABOT - BESLISSING 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan met het uitbaten van het lokaal 
dienstencentrum Sabot en hiervoor een aanvraag voorafgaande vergunning in te dienen.  
 
 
9. (NDP) AANVRAAG ERKENNING GROEP ASSISTENTIEWONINGEN SABOT - 
BESLISSING 
Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld akkoord te gaan tot het aanvragen van de 
erkenning van de groep assistentiewoningen Sabot met 28 wooneenheden met ingang van 
01 mei 2023.  
 
10. (LVR) OPVOLGINGSRAPPORTERING- KENNISNAME 
In gevolge de wettelijke verplichting om jaarlijks een tussentijdse rapportering te doen over 
de stand van zaken van het geplande prioritair beleid van het eerste semester, wordt in 
bijlage het rapport toegevoegd. Aan de raad van bestuur wordt gevraagd hierover kennis te 
nemen. 
 
11. (LVR) ONTWERPTEKST INTEGRITEITSBELEID - GOEDKEURING 
aan de raad van bestuur wordt voorgesteld akkoord te gaan met de voorgelegde 
ontwerptekst integriteitsbeleid. 
 
VARIA 
12. VARIA  
 


