Agentschap Binnenlands Bestuur
De heer Provinciegouverneur
Vlaams Administratief Centrum
Jacob Van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1-2
8200 Brugge

Ons kenmerk: 2022/01/GH/PV

Uw kenmerk:

Datum: 8/2/2022

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 26 januari 2022.
Goedkeuring toetreding tot de raamovereenkomst van CREAT met als voorwerp 'schoonmaak
en hygiënische producten'
De raad van bestuur keurt het voorstel, om beroep te doen op de aankoopcentrale CREAT en toe te treden
tot de raamovereenkomst met als voorwerp ‘schoonmaak en hygiënische producten’, goed. Deze
overeenkomst werd afgesloten met de firma BOMA nv - Noorderlaan 131, 2030 Antwerpen en is gestart
op 1 september 2021 en loopt tot en met 31 augustus 2025.
Goedkeuring van een tijdelijke opnamestop voor de woonzorgcentra en voor het centrum voor
kortverblijf omwille van de coronacrisis
De raad van bestuur verleent goedkeuring aan het voorstel om een tijdelijke opnamestop in te voeren voor
de beide woonzorgcentra en voor het centrum voor kortverblijf tot en met 28 februari 2022.
De raad van bestuur zal de tijdelijke opnamestop maandelijks evalueren, op basis van een advies van elk
van de directeurs van de woonzorgcentra (gebaseerd op onder andere de beschikbare
medewerkersbezetting per woonzorgcentrum) en beslissen over het al dan niet verlengen van de tijdelijke
opnamestop.
Namens de raad van bestuur

algemeen directeur
Gerdy Haes

voorzitter
Lynn Callewaert
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