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Ons kenmerk: 2021/05/GH/PV Uw kenmerk:  Datum: 2/4/2021 
 

Geachte, 

 
Overeenkomstig artikel 485 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, vindt u hierna de lijst 

van de besluiten die werden genomen door de raad van bestuur in zitting van 24 maart 2021. 
 

Goedkeuring gunning van de overheidsopdracht met als voorwerp 'Vernieuwen industriële 

vaatwasmachine en optimaliseren van het binnenklimaat' 

De opdracht “Vernieuwen industriële vaatwasmachine en optimaliseren van het binnenklimaat” wordt 

gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), 

zijnde SABEMAF SA, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 

0474.265.761, Avenue Leonard De Vinci 13 te 1300 Wavre, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte 

van deze inschrijver.  Het totaalbedrag van de offerte bedraagt € 185.850,92, excl. btw, of € 197.001,98, 

incl. 6% btw. 

 

Volgende opties worden besteld: vernieuwen installatie omgekeerde osmose, tijdelijke spoelkeuken, 

renoveren installatie ventilatie keuken, tijdelijke afzuiging dampkap, onderhoudscontract installatie 

binnenklimaat, onderhoudscontract vaatwasmachine en installatie omgekeerde osmose 4-Star. 

Volgende optie kan later worden besteld: inspectieluik ventilatiekanalen. 

De volgende onderaannemer werd geselecteerd: 

- BERTON KOELTECHNIEK BVBA, Joseph Plateaustraat 7 te 8400 Oostende. 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 341. 

 

De betaling zal gebeuren met de kredieten ingeschreven in het investeringsbudget van 2021, op 

budgetcodes 229110/01195-2020/OD-CK 1, 236000/01195-2020/OD-CK 13 en 236000/01195-2020/OD-

CK 14. 
  

Agentschap Binnenlands Bestuur 

De heer Provinciegouverneur 

Vlaams Administratief Centrum 

Jacob Van Maerlantgebouw 

Koning Albert I-laan 1-2 

8200 Brugge 
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Goedkeuring toetreding tot de aankoopcentrale van de stad Harelbeke met als voorwerp het 

afsluiten van verzekeringspolissen personen, materiële schade, aansprakelijkheid en auto 

De raad van bestuur neemt kennis van het auditrapport van Aon Belgium bvba van 11 februari 2021 naar 

aanleiding van de uitgevoerde verzekeringsaudit. 

De raad van bestuur beslist om toe te treden tot de aankoopcentrale van stad Harelbeke tot het afsluiten 

van nieuwe verzekeringspolissen personen, materiële schade, aansprakelijkheid en auto vanaf 1 januari 
2022. 

De raad van bestuur beslist om alle suggesties van verbetering van voorwaarden en bedingen zoals 
opgenomen in het auditrapport van Aon Belgium bvba mee te nemen in het op te maken bestek, met 

uitzondering van: 

o materiële schade - verzekering alle risico’s elektronica, we behouden de automatische 

dekking tot 20% van het verzekerde kapitaal; 

o aansprakelijkheidsverzekeringen – algemene burgerlijke aansprakelijkheid, geen 

vrijstelling te voorzien; 

o autoverzekeringen – wagenpark, we verzekeren voortaan 3 jaar volledige omnium en 

naderhand enkel BA en RB. 

De raad van bestuur beslist om alle lopende polissen tijdig op te zeggen, uiterlijk drie maanden voor de 
vervaldag. 

Goedkeuring toetreding tot de aankoopcentrale van stad Harelbeke met als voorwerp het 

afsluiten van een hospitalisatieverzekering 

De raad van bestuur beslist om niet aan te sluiten bij de kaderovereenkomst collectieve 

hospitalisatieverzekering van De Federale Pensioendienst – Gemeenschappelijke sociale dienst. 

De raad van bestuur beslist om toe te treden tot de aankoopcentrale van stad Harelbeke tot het afsluiten 

van een nieuwe hospitalisatieverzekering vanaf 1 januari 2022. 

De raad van bestuur beslist om de premie voor de basisformule volledig ten laste te nemen voor volgende 

hoofdverzekerden: 

o de statutaire personeelsleden; 

o de contractuele personeelsleden met een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur; 

o de contractuele personeelsleden met een arbeidsovereenkomst bepaalde duur of een 

contract voor een bepaalde opdracht, echter op voorwaarde dat men al over ten minsten 

één jaar dienstanciënniteit beschikt. 

De raad van bestuur beslist om ook de gezinsleden van de personeelsleden, de gepensioneerde 

personeelsleden en de mandatarissen de kans te geven om aan te sluiten bij de hospitalisatieverzekering.  

Echter voor deze nevenverzekerden wordt de premie niet ten laste genomen door Zorgbedrijf Harelbeke. 

Goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de 

bestuursorganen van Zorgbedrijf Harelbeke (rechtzetting naar aanleiding van materiële 

vergissingen en aanpassing aan terminologie organogram) 

De raad van bestuur verleent goedkeuring aan het voorstel tot vaststelling van de wijziging van het 

huishoudelijk reglement van de bestuursorganen van Zorgbedrijf Harelbeke. 
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Goedkeuring van het voorstel tot aanstelling vervangers voor het geval de algemeen directeur 

tijdelijk afwezig is 

De raad van bestuur stelt volgende vervangers aan voor het geval de algemeen directeur tijdelijk afwezig 

is: 

1. Sybille Demeyere, directiemedewerker bestuur en communicatie 

2. Annick Willemans, beleidsmedewerker algemene directie en financiën 

3. Kenny Verhulst, directeur facility 

4. Sem Vanhessche, directeur mens & organisatie. 

De vervangers nemen (in de volgorde zoals bepaald door de raad van bestuur) de bevoegdheden over van 

de algemeen directeur indien deze laatste zijn afwezigheid bevestigt, tenzij in geval van overmacht in welk 

geval deze bevoegdheden automatisch overgedragen worden. 

 

 
Namens de raad van bestuur 

 
 

 
algemeen directeur voorzitter 

Gerdy Haes Lynn Callewaert 

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA5-8FhifBcHZTWm5rcv5aY95LLygFr2Op
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA5-8FhifBcHZTWm5rcv5aY95LLygFr2Op
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