Veneco – Raad van Bestuur
Beknopt Overzicht van de Beslissingen
‘De Kollebloem’ te Destelbergen
01-06-2022 om 18.00 u
Agendapunten

Toelichting

Mededeling of aard van beslissing

1.

Goedkeuren verslag Raad van

Het verslag van de Raad van Bestuur van 27-04-2022

Beslissing Raad van Bestuur:

Bestuur 27-04-2022

werd na fiattering op 04-05-2022, op 06-05-2022

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

overgemaakt aan de bestuurders en de deskundigen.

het verslag.

2.1. Stand van zaken lopende vacatures

Gesloten zitting

Gesloten zitting

2.2. Aanwerving medewerker

Gesloten zitting

Gesloten zitting

2.3. Aanwerving woningcontroleur

Gesloten zitting

Gesloten zitting

2.4. Wijziging tewerkstellingsregime

Gesloten zitting

Gesloten zitting

2.5. Aanvragen Vlaams Zorgkrediet

Gesloten zitting

Gesloten zitting

2.6. Weekend-werk stafmedewerker

Gesloten zitting

Gesloten zitting

Sinds 2016 is Veneco binnen de studie en realisatie van

Beslissing Raad van Bestuur:

het economisch grondbeleid en de economische

-

2.

Personeel

energiescans

ruimtelijk planner

mobiliteit
3.

Bestuur

3.1. Krediet financiering projecten
Belfius

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring

ontwikkeling door de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen

aan de opname van een voorschot uit de Belfius Invest

en de reconversie van bestaande bedrijventerreinen en het

Liquidity 5+ en het afsluiten van een straight loan i.f.v. van de
benodigde liquide middelen.
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oprichten van bedrijfsverzamelgebouwen bezig met de

-

realisatie van 100 ha bedrijventerrein.

De Raad van Bestuur geeft unaniem mandaat aan de
algemeen directeur om in functie van de benodigde liquide
middelen de straight loan te verhogen of te verlagen.

Bij de kredietaanvraag in 2015 heeft Veneco melding
gemaakt dat voor de realisatie van dit investeringsproject
een financieringsbehoefte bestaat van 40 miljoen euro.
Uiteindelijk hebben wij, omwille van het projectverloop,
nood gehad aan een externe financieringsbehoefte van
35.000.000 euro.
Deze financieringsbehoefte werd gerealiseerd met 3
bulletkredieten via Belfius Bank.
Op 01-07-2022 komt het krediet met nummer 95 op
vervaldag.
3.2. Goedkeuring agenda en bepalen

De Algemene Vergadering van 11 juni 2020 hechtte met

De Raad van Bestuur beslist unaniem

mandaat Algemene Vergadering

unanimiteit haar goedkeuring aan de toetreding van

Artikel 1.

Solva

Veneco tot de dienstverlenende vereniging Solva.

De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de
Buitengewone Algemene Vergadering van de Intergemeentelijke

Artikel 454 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat in

Vereniging Solva die plaatsvindt op 22 juni 2021 worden

een dienstverlenende vereniging de jaarrekening wordt

goedgekeurd:

vastgesteld door de Algemene Vergadering in de loop van

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens

het eerste semester van het volgende boekjaar aan de
hand van het verslag van de Raad van Bestuur en het
verslag van de revisor. Samen met de uitnodiging worden
de documenten ter beschikking gesteld van de
deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun
afgevaardigde ter zake bepalen.
De algemene vergadering verleent terzelfder tijd ook
kwijting aan de bestuurders en de revisoren.
Conform deze decretale bepalingen gaat de Algemene

uitzonderlijke omstandigheden (indien noodzakelijk)

2.
3.
4.
5.
6.

Samenstelling van het bureau
Jaarverslag 2021
Jaarrekening per 31 december 2021
Verslag van de Commissaris
Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het
boekjaar 2021

7. Statutenwijziging Solva
8. Goedkeuring prestatiegeld voorzitter

Vergadering van Solva door op 16 juni 2022 om 19.00 uur
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in Cultuurhuis EMotia, Oudenaardsesteenweg 456 te 9420

9. Benoeming van bestuurders voor mandaten opengevallen

Erpe-Mere.
De agenda van de Algemene Vergadering van 16 juni

sinds de laatste Algemene Vergadering

10. Varia

2022 bevat de volgende agendapunten:

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze

2.
3.
4.
5.
6.

Artikel 2.

wegens uitzonderlijke omstandigheden (indien

Aan

noodzakelijk)

intergemeentelijke vereniging Veneco, houder van 1 aandeel, die zal

Samenstelling van het bureau

deelnemen aan de Algemene Vergadering van de Intergemeentelijke

Jaarverslag 2021

Vereniging Solva die plaatsvindt op 16 juni 2022 om 19.00 u in

Jaarrekening per 31 december 2021

‘Cultuurhuis EMotia, Oudenaardsesteenweg 456 te 9420 Erpe-Mere,

Verslag van de Commissaris

wordt het mandaat gegeven om:

Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris

•

opengevallen sinds de laatste Algemene Vergadering

10. Varia

Vandelannoote,

vertegenwoordiger

van

de

Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle
voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle

over het boekjaar 2021

7. Statutenwijziging Solva
8. Goedkeuring prestatiegeld voorzitter
9. Benoeming van bestuurders voor mandaten

Sofie

akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen
en in het algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van
de Algemene Vergadering uit te voeren.
•

Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met
dezelfde dagorde, in geval de op 16 juni 2022 geplande
algemene

vergadering

beraadslagen

en

daarbij

niet
aan

rechtsgeldig
alle

zou

kunnen

beraadslagingen

en

stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot
de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen,
aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het
nodige te doen om de agendapunten van de Algemene
Vergadering te realiseren.”
Artikel 3.
De administratie van Veneco wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de
toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan Solva, ter
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attentie van de heer Bart Wallays, Gentsesteenweg 1 B, 9520 SintLievens-Houtem.
4.

Beleid

4.1. Regiovorming – decretale
verankering

Het voorontwerp van decreet is goedgekeurd op 1 april

Mededeling:

2022 en behandelt de regiovorming via referentieregio’s:

Op het Politiek Streekforum van 18 maart 2022 was de bevoegde

gebiedsafbakeningen die het afstemmingsniveau en de

Minister Bart Somers te gast. Hij lichtte de bedoelingen van de

referentie worden voor alle vormen van intergemeentelijke

regiovorming toe. Een aantal burgemeesters waren vragende partij

en bovenlokale samenwerking. Het decreet bevat de

om

afbakening van referentieregio’s en definieert daarnaast

samenwerkingsverbanden te actualiseren (regioscreening 2012) in

het concept, het toepassingsgebied, de principes en de

functie van strategiebepaling en mogelijke rationalisering. Ook ABB

gevolgen van regiovorming.

zelf maakt werk van dit overzicht. De strategie zelf zal verder bepaald

het

overzicht

van

de

intergemeentelijke

worden in de schoot van de burgemeestersoverleggen, in
ABB: “We zetten in op regiovorming. Deze

samenwerking met het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (Filip De

regiovorming moet van onderuit worden opgebouwd en

Rynck en Joris Voets).

gedragen door de lokale besturen. De burgemeesters van
de betrokken lokale besturen vormen de spil van deze
regiovorming. Om tot een grotere coherentie te komen en
deze regiovorming te stimuleren, zal de Vlaamse regering,
verder bouwend op de reeds uitgevoerde regioscreening,
vaste regio’s afbakenen waarbinnen alle vormen van
intergemeentelijke samenwerking, zowel de bestaande als
nieuwe, moeten plaatsvinden (behoudens zij die op
een hogere schaal georganiseerd zijn). Dit moet de
huidige verrommeling tegen gaan en leiden tot minder
mandaten. We werken bestaande drempels weg die
verhinderen dat samenwerkingsverbanden fuseren. De
Vlaamse overheid zal de eigen regionale afbakeningen
afstemmen op deze regio’s. Er wordt een kader
uitgewerkt dat bijkomende
de

regiovorming

te

instrumenten

bevat

om

ondersteunen.
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Doelstellingen
De Vlaamse Regering wil inzetten op een proces
waarbij er meer coherentie wordt gebracht in al deze
intermediaire structuren. Zij wil daarbij niet een nieuwe
bestuurlijke logica van bovenaf opleggen, maar van
onderuit vertrekken. Daarbij moeten de burgemeesters van
de betrokken lokale besturen de spil vormen van deze
regiovorming, waarbij uiteraard gestreefd moet worden
naar een zo breed mogelijk draagvlak met alle betrokken
actoren. In samenspraak met de lokale besturen wil de
Vlaamse Regering toewerken naar referentieregio’s
waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke en
bovenlokale samenwerking kunnen plaatsvinden.
Indeling in referentieregio’s
Het Vlaamse Gewest wordt ingedeeld in 15
referentieregio’s. Elke gemeente behoort tot 1
referentieregio.
Toepassingsgebied
Het

ontwerpdecreet

toepassing

op

maakt

de

regiovorming

van

intergemeentelijke

samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid in de
zin van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur. Concreet gaat het om de volgende types van
samenwerkingsverbanden:
- projectverenigingen;
- dienstverlenende verenigingen;
- opdrachthoudende verenigingen, al dan niet met private
deelname.
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Principes van regioconform samenwerken
De regioafbakening vormt het startpunt voor regioconforme
samenwerking. Dat begrip houdt in dat de verschillende
gemeenten hun samenwerkingsverbanden organiseren
binnen de grenzen van hun referentieregio. Concreet
betekent dit dat samenwerkingsverbanden moeten
passen binnen de grenzen van een referentieregio of
ermee moeten samenvallen. Om gemeenten de
mogelijkheid te geven op een hogere schaal dan die
van de referentieregio’s samen te werken, wordt ook
supraregionale samenwerking mogelijk gemaakt.
Regioconforme samenwerking is geen absoluut
gegeven. Een bestaand intergemeentelijk
samenwerkingsverband of, bij de oprichting van een nieuw
intergemeentelijk samenwerkingsverband, de gemeenten
die willen deelnemen aan dat
samenwerkingsverbanden kunnen bij de Vlaamse
Regering een gemotiveerde aanvraag tot afwijking
indienen. Binnen een termijn van 90 dagen bepaalt de
Vlaamse Regering of zij de afwijkingsaanvraag toekent. De
Vlaamse Regering kan een tijdelijke of definitieve afwijking
toekennen.
Afstemming van intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden op de referentieregio’s
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die vanaf
de datum van inwerkingtreding van het ontwerpdecreet
opgericht worden, moeten van bij aanvang in
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overeenstemming zijn met de principes van regioconform
samenwerken.
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die vóór
de datum van inwerkingtreding van het ontwerpdecreet
opgericht zijn, moeten uiterlijk op 31 december 2030 in
overeenstemming zijn met de principes van regioconform
samenwerken.
Afschaffing goedkeuringstoezicht voor regioconforme
samenwerking. Invoering van voorafgaand niet-bindend
advies.
Momenteel voorziet het decreet van 22 december
2017 over het lokaal bestuur in een
goedkeuringstoezicht voor de oprichting en de statuten(wijzigingen) van zowel intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden als verenigingen en
vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, maar het
Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 bepaalt dat het
goedkeuringstoezicht verder wordt afgebouwd. De
Vlaamse

Regering

onderscheid

tussen

maakt

hierbij

verschillende

geen
soorten

samenwerkingsvormen en de afschaffing van dat
goedkeuringstoezicht ook niet enkel op die
samenwerkingsverbanden die zich volgens het
toepassingsgebied van de regiovorming op de
referentieregio’s moeten afstemmen. Kortom: de afbouw
van het goedkeuringstoezicht geldt voor de verschillende
samenwerkingsvormen van gemeenten en OCMW’s
waarop momenteel nog goedkeuringstoezicht wordt
uitgeoefend.
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Behoud goedkeuringstoezicht in overgang
Zolang een intergemeentelijk samenwerkingsverband niet
voldoet aan de principes van regioconform samenwerken,
blijft het goedkeuringstoezicht op de statuten(-wijzigingen)
behouden. Concreet gaat het over de statutenwijzigingen
van dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen,
al dan niet met private deelname.
Regiomobiliteit
Het ontwerpdecreet voorziet ook in een stimulans voor
samenwerking tussen lokale besturen binnen eenzelfde
referentieregio, en wel op het vlak van
personeelsmobiliteit. Zij kunnen elk in hun
rechtspositieregeling regiomobiliteit mogelijk maken voor
een afgebakend gebied.
Democratische verantwoording van de regiowerking
Het instrumentarium voor de democratische
verantwoording van de regiowerking is grotendeels
aanwezig in het decreet van 22 december 2017 over het
lokaal bestuur. Het ontwerpdecreet voorziet in 2
bijkomende instrumenten:
-

De regiowerking wordt een vast maandelijks punt
op de agenda van het college van burgemeester
en schepenen;

-

De regiowerking wordt minstens tweemaal per jaar
op de agenda van de gemeenteraad geplaatst.

Aanbouwdecreet
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De ambitie van de Vlaamse Regering op het vlak
regiovorming blijft niet beperkt tot het stroomlijnen van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de zin van
het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Zij besliste ook om de bovenlokale samenwerkingen die
vanuit Vlaanderen worden opgelegd of gestimuleerd af te
stemmen op de referentieregio’s. Dit ontwerp van decreet
zal daarom in de toekomst dienstdoen als
aanbouwdecreet. Zo kan het toepassingsgebied uitgebreid
worden naar andere samenwerkingsvormen waarop de
principes van regiovorming van toepassing worden
verklaard. Het is aan de verschillende Vlaamse entiteiten
om de keuze te maken hun eigen regelgeving aan te
passen en in overeenstemming te brengen met het
voorliggende ontwerpdecreet, dan wel gebruik te maken
van het verzameldecreet dat later deze legislatuur zal
volgen.
4.2. Projectenfonds – provincie OostVlaanderen

Eind 2016 trad de provincie Oost-Vlaanderen uit als
vennoot van Veneco ingevolge decretale bepalingen.
Veneco betaalde het scheidingsaandeel uit zoals
overeengekomen in de uittrede-overeenkomst.
Voor de inzet van het Projectenfonds werden een aantal
afspraken gemaakt.
Van het totale Projectenfonds werd reeds 413.325 euro
besteed aan projecten die in consensus tussen Veneco en
Provincie Oost-Vlaanderen werden opgezet en
gerealiseerd.
Het resterend bedrag dat nog niet werd toegekend komt op
146.591 euro. Gezien de reeds bestede middelen vnl. naar
de subregio Meetjesland gingen, dient het resterende

Beslissing Raad van Bestuur:
-

-

-

De Raad van Bestuur beslist unaniem een gemotiveerd
schrijven te bezorgen aan de Deputatie met de vraag om de
middelen uit het Projectenfonds gelijk (50-50) te verdelen (cfr.
art. 2.2.3. van de uittrede-overeenkomst – i.f.v. het vinden van
een consensus over de verdeling van het resterend bedrag).
De Raad van Bestuur beslist unaniem dat het deel dat aan
Veneco kan worden toegekend integraal zal worden ingezet om
het project ‘Energiecoaching voor bedrijven’ op te starten.
De Raad van Bestuur beslist unaniem indien tegen uiterlijk 0110-2022 er geen nieuws is van de Provincie er een
rechtstreeks overleg wordt aangevraagd met de Deputatie.
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bedrag naar een project te gaan dat vnl. focust op de
subregio Leie-Schelde-Oostrand.
De middelen van het Projectenfonds dienen voor 31
december 2022 een bestemming te krijgen. Indien de
middelen niet worden ingezet, wordt er gezocht naar een
consensus over het besteden van het restbedrag. Zonder
consensus beslist de Deputatie wat er met de restmiddelen
gebeurt, zoals bepaald werd in de uittredeovereenkomst.
4.3. Regioleverancier – stand van zaken

Overheidsopdrachten worden vandaag nog te weinig

Mededeling

gegund aan de lokale KMO’s. Volgens een enquête
uitgevoerd door Unizo is dit slechts 34%. Hiervoor werden
door de ondernemers verschillende redenen aangegeven:
opdrachten zijn niet gekend of te complex. Deze drempels
willen we met dit platform wegwerken zodat
overheidsopdrachten laagdrempeliger worden. Door via dit
platform de overheidsopdrachten kenbaar te maken aan de
lokale ondernemers kan het lokaal aankopen meer
gestimuleerd worden en werken we tegelijk aan de
promotie van de korte keten.
Voor de ontwikkeling van dit platform ging Veneco een
samenwerking aan met de Oost-Vlaamse collegaintercommunales DDS, Interwaas en Solva, Unizo OostVlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen. Steden en
gemeenten kunnen kosteloos gebruik maken van het
platform dat op 1 december 2021 gelanceerd werd.
Situering en context
Er zijn reeds 14 van de 21 aangesloten lokale besturen op
het systeem aangemeld. Dit zijn: Aalter, Assenede,
10

Destelbergen, Eeklo, Gavere, Kaprijke, Kruisem,
Lievegem, Merelbeke, Nazareth, Oosterzele, SintLaureins, Zelzate en Zulte.
Momenteel zijn al 925 leveranciers en 74 aanbesteders
geregistreerd. Er werden al 33 opdrachten gelanceerd en
306 interesse-aanvragen verstuurd richting ondernemers.
4.2. Energiehuis Veneco – Vlaamse
energielening

Met het verstrekken van de energieleningen valt het

Beslissing Raad van Bestuur:

Energiehuis Veneco onder de wetgeving van het

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

consumentenkrediet en de daaraan verbonden

het verslag van de witwasverantwoordelijke.

gereglementeerde wetgeving.
De antiwitwaswet van 18 september 2017 (wet AML/CFT)
legt aan de onderworpen entiteiten verschillende
verplichtingen op om de verrichtingen die verband houden
met witwassen van geld te voorkomen, op te sporen en te
verhinderen.
In hoofdzaak gaat het om een voortdurende
waakzaamheid ten aanzien van de cliënten, verrichtingen
en de zakelijke relaties, om de bewaring van gegevens en
documenten en om een kennisgeving aan de CFI (Cel voor
Financiële Informatieverwerking).
De witwasverantwoordelijke stelt elk jaar een verslag op
over de werkzaamheden en legt dit voor aan de FSMA na
goedkeuring door de Raad van Bestuur. Er zijn geen
incidenten die een opvolging vragen.
5.
5.1.

Projectontwikkeling en projectregie
Aalter – Onderdale 2

Samenstelling jury innovatief woonproject

Beslissing Raad van Bestuur:
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Voor het innovatief woonproject in de Saterstraat

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

(Onderdale fase 2) lanceerde Veneco een oproep naar

de samenstelling van de beoordelingscommisie innovatief

kandidaat-private partners.

woonproject Saterstraat.

De indiening van de selectiefase is op 30-05-2022.
Bij meer dan 3 inschrijvers zal een beoordelingscommissie
in de selectiefase het aantal inschrijvers beoordelen en al
dan niet weerhouden.
De beoordelingscommissie staat in voor het eventueel
doorselecteren van de inschrijvers in de eerste fase
(selectie). En voor de toewijzing van de opdracht aan één
van de geselecteerde kandidaten in de tweede fase
(gunning). Dit aan de hand van 2 jurymomenten die telkens
resulteren in een gemotiveerd verslag.
De externe juryleden ontvangen een vergoeding.
Kandidaturen Groen Ursel

Mededeling

In een eerste fase van de verkoop werd in het kader van
het PRUP ‘Groen Ursel’ de kans geboden aan permanente
bewoners van Groen Ursel om zich kandidaat te stellen
voor één van de 4 individuele loten in de Saterstraat
(Onderdale fase 2).
Er werden geen kandidaturen ingediend.
5.2.

Deinze – Nazareth – Kruisem –

Voorlopige oplevering Prijkelhoek – lokaal

Beslissing Raad van Bestuur:

De Prijkels

bedrijventerrein

De Raad van Bestuur geeft unaniem haar akkoord en volmacht aan

Studiebureau SWECO Belgium nv heeft op datum van 6

de algemeen directeur om over te gaan tot de voorlopige

mei 2022 PV tot voorlopige oplevering opgemaakt waarbij

oplevering.

vastgesteld is dat de werken zijn uitgevoerd volgens de
regels van de aanbestedingsbescheiden.
Het verslag omvat geen opmerkingen enkel de vermelding
van een meerwerk voor het aanwerken van een oprit.
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Uitoefening recht van terugkoop perceel 27 – De Lob

Beslissing Raad van Bestuur:

Het perceel 27 werd op 01-07-2019 toegewezen op basis

De Raad van Bestuur geeft unaniem haar akkoord om de procedure

van het ingediende kandidatuurdossier.

met betrekking tot het recht van terugkoop op te starten ten

De termijn waarbinnen de koper volgens de

overstaan van de koper van perceel 27, Dakota Vastgoed,

verkoopsvoorwaarden de bouwwerken dient aan te vatten

vertegenwoordigd door de heer Denijs Van De Weghe.

op het perceel is verstreken.
Daarnaast wordt de voornaamste reden voor uitgifte,
namelijk het voorzien van uitbreiding voor het op de
Prijkels aanwezige bedrijf, eveneens niet ingevuld en wordt
een alternatieve bestemming voorgesteld die geenszins
voldoet aan het bestemmingskader van de LOB.
Op basis van artikel 1.8.1. van de verkoopsvoorwaarden is
het recht op terugkoop toepasbaar.
5.3.

Destelbergen – Panhuis

Het bedrijf Servito vraagt een aanpassing van de

Beslissing Raad van Bestuur:

activiteiten die zijn toegelaten op de nieuwe site aan de

De Raad van Bestuur beslist unaniem dat de gevraagde wijziging

Dendermondesteenweg.

niet wordt toegestaan.

Het perceel is gelegen in Zone 1 voor lokaal
bedrijventerrein overeenkomstig het BPA Panhuisstraat
Zone 1 heeft als hoofdbestemming:
De zone is bestemd voor de vestiging van ambachtelijke
bedrijven, de te herlokaliseren zonevreemde
(handels)bedrijven, KMO’s en kleinhandel die voor de
omgeving geen abnormale hinder veroorzaken.
Mits de verkoop aan particulieren overeenkomstig het BPA
enkel toegelaten is bij herlocalisatie van een zonevreemde
kleinhandel wordt de gevraagde wijziging niet toegestaan.
5.4.

Evergem – Rieme Noord

Het bestek met referentie WW1909 opgesteld door

Beslissing Raad van Bestuur:

Studiebureau bvba Ir. Ch. Lobelle werd gepubliceerd op

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

datum 24 maart 2022 met BDA nummer 2022-510963.

de gunning aan N.V. Hertsens Infra, Oeverkant 38, 2070 Burcht
voor een totaalbedrag van 1.347.877,08 euro, exclusief BTW of
1.630.931,27 euro, inclusief BTW.
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De limietdatum en limiet-uur voor indiening van de offertes
lag vast op 3 mei 2022 om 11u00.
Op datum van 3 mei 2022 werd de aanbesteding geopend.
Er werden 10 offertes ontvangen.
Er werd een controle uitgevoerd op de uitsluitingsgronden
en een onderzoek gevoerd naar de regelmatigheid van de
offertes.
Studiebureau Lobelle voerde het rekenkundig nazicht uit
van alle offertes.
De laagste offerte werd ingediend door N.V. Hertsens
Infra, Oeverkant 38, 2070 Burcht voor een totaal bedrag
van 1.347.877,08€, exclusief BTW of 1.630.931,27€,
inclusief BTW.
Controle uitsluitingsgronden in hoofde van N.V. Hertsens
Infra: (Fiscale schuld, erkenning, niet-faling, sociale schuld,
BTW)
-

Geen uitsluitingsgronden van toepassing.

Controle beoordelingscriteria van de inschrijvingen op het
vlak van veiligheid en gezondheid: zie rapport
Studiebureau Lobelle bvba:
-

Alle inschrijvingen voldoen aan artikel 30 van het KB
Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen.

Financiële controle: De offerte van N.V. Hertsens Infra valt
binnen het goedgekeurde budget zoals goedgekeurd op de
RVB januari 2022.
5.5.

Overzicht dossiers projectregie

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers

Mededeling

projectregie
6.

Ruimtelijke planning en mobiliteit
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6.1. Overzicht dossiers ruimtelijke
planning
6.2. Overzicht dossiers mobiliteit
7.

Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers ruimtelijke

Mededeling

planning
Er wordt een overzicht gegeven van de dossiers mobiliteit

Mededeling

Varia

De vergadering wordt gesloten om 19.30 uur.

Veronique Verstraeten
secretaris

Danny Claeys
voorzitter

Elsie Sierens
1ste ondervoorzitter

Wijze waarop publiek inzage kan krijgen in de besluiten uit de lijst: conform de wetgeving openbaarheid van bestuur: https://overheid.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur
Datum van bekendmaking van de lijst: 10-06-2022
Overeenkomstig artikel 468 van het Decreet Lokaal Bestuur kan tegen een besluit van een dienstverlenende vereniging, op straffe van niet-ontvankelijkheid, een klacht ingediend worden
binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoepassing van de dienstverlenende vereniging van de lijst van de aangelegenheden, vermeld in
artikel 466, of van de besluiten, vermeld in artikel 467.

15

