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Ons kenmerk: 2023/01/GH/PV Uw kenmerk:  Datum: 5/1/2023 

 

 

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 21 december 2022. 

 

Buitengebruikstellingen vaste activa 

De raad van bestuur keurt goed dat de collectieve goederen, behorende tot de vaste activa, die volledig 

afgeschreven zijn in 2021, en de gekoppelde investeringssubsidies, zoals opgesomd in de bijlage bij dit 

besluit, uit de boekhouding uitgeboekt worden. 

Voorstel oninvorderbaar verklaring openstaande vorderingen 

De raad van bestuur verklaart de lijst van openstaande vorderingen oninvorderbaar. 

Goedkeuring bestek van de overheidsopdracht met als voorwerp 'Raamovereenkomst 

apotheekdiensten en levering van farmaceutische en parafarmaceutische producten voor de 

bewoners van de woonzorgcentra' 

De lastvoorwaarden zoals opgenomen in het bestek voor de opdracht “Raamovereenkomst 

apotheekdiensten en levering van farmaceutische en parafarmaceutische producten aan de bewoners van 

de woonzorgcentra”, worden goedgekeurd.  

Enkel de geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen op grond van 

dit bestek. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2023 e.v., op budgetcodes 

600100/09531 en 600100/09532. 

Goedkeuring kwalitatieve selectie van de aanvragen tot deelneming aan de 

overheidsopdracht met als voorwerp 'Raamovereenkomst apotheekdiensten en levering van 

farmaceutische en parafarmaceutische producten voor de bewoners van de woonzorgcentra' 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de kandidaturen van 2 december 2022 voor 

de opdracht “Raamovereenkomst apotheekdiensten en levering van farmaceutische en parafarmaceutische 

producten aan de bewoners van de woonzorgcentra”. 

Het verslag van nazicht van de kandidaturen maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

 

 

Agentschap Binnenlands Bestuur 

De heer Provinciegouverneur 
Vlaams Administratief Centrum 

Jacob Van Maerlantgebouw 
Koning Albert I-laan 1-2 

8200 Brugge 
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De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen: 

1. M.D.D. PHARMA NV, Avenue Pasteur 2 te 1300 Wavre 

2. APOTHEEK WIM DEGEZELLE BVBA, Kachtemsplein 9 te 8870 Izegem 

3. FARMAZORG NV, Brugsesteenweg, 5 te 8460 Westkerke, Oudenburg 

4. PHARMA FORCE NV, Poortakkerstraat 41G te 9051 Gent 

5. MULTIPHARMA CVBA, Marie Curiesquare 30 te 1070 Anderlecht 

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 3 februari 2023 om 10.00 uur.  

Goedkeuring afname van de raamovereenkomst van CREAT met als voorwerp 'Zorgmeubilair' 

voor de aankoop van relaxzetels voor het woonzorgcentrum De Vlinder 

De opdracht “Aankoop relaxzetels kamers bewoners” voor het woonzorgcentrum De Vlinder, wordt 

goedgekeurd.  

Deze opdracht wordt gegund aan CREAT CV, de aankoopcentrale van TMVS dv, Stropstraat 1 te 9000 Gent 

die voor zorgmeubilair een raamovereenkomst heeft afgesloten met Haelvoet nv uit Ingelmunster, tegen 

het nagerekende offertebedrag van € 58.399,60 excl. btw of € 70.663,52 incl. 21% btw.  

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2022, op budgetcode 

245000/09531-2020/WONEN-ZORG-VLINDER 22 (actieplan AP1.1) (actie A1.1.2). 

Goedkeuring van het tarievenbeleid in de woonzorgcentra en het centrum voor kortverblijf 

met ingang van 1 januari 2023 

De raad van bestuur verleent goedkeuring aan het voorstel om met ingang van 1 januari 2023 één tarief 

te hanteren voor alle bewoners in de woonzorgcentra en het centrum voor kortverblijf, namelijk de dagprijs 

onder de categorie ‘Tarief inwoner Harelbeke’. 

De toepassing van het tarief onder de categorie ‘Tarief inwoner andere gemeente’ vervalt per 1 januari 

2023 voor bestaande en nieuwe bewoners van de woonzorgcentra en het centrum voor kortverblijf, zonder 

enig onderscheid. 

 

 

Namens de raad van bestuur 

 

 

 

algemeen directeur voorzitter 

Gerdy Haes Lynn Callewaert 

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAz1qA8hF3ACN01UfUR0WM9u3NNgCyJ6rh
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAz1qA8hF3ACN01UfUR0WM9u3NNgCyJ6rh
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Door: directie facility (aankoop@zbharelbeke.be)

Status: Ondertekend
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Document gemaakt door directie facility (aankoop@zbharelbeke.be)
2023-01-05 - 10:16:33 GMT- IP-adres: 178.119.124.37

Document via e-mail verzonden naar gerdy.haes@zbharelbeke.be ter ondertekening
2023-01-05 - 10:17:05 GMT

Document via e-mail verzonden naar lynn.callewaert@harelbeke.be ter ondertekening
2023-01-05 - 10:17:05 GMT

E-mail weergegeven door lynn.callewaert@harelbeke.be
2023-01-05 - 11:31:10 GMT- IP-adres: 81.240.235.116

Ondertekenaar lynn.callewaert@harelbeke.be heeft bij ondertekening de naam Lynn Callewaert ingevoerd
2023-01-05 - 11:31:32 GMT- IP-adres: 81.240.235.116

Document elektronisch ondertekend door Lynn Callewaert (lynn.callewaert@harelbeke.be)
Ondertekeningsdatum: 2023-01-05 - 11:31:34 GMT - Tijdbron: server- IP-adres: 81.240.235.116

E-mail weergegeven door gerdy.haes@zbharelbeke.be
2023-01-05 - 12:25:19 GMT- IP-adres: 37.230.121.161

Ondertekenaar gerdy.haes@zbharelbeke.be heeft bij ondertekening de naam Gerdy Haes ingevoerd
2023-01-05 - 12:25:39 GMT- IP-adres: 37.230.121.161

Document elektronisch ondertekend door Gerdy Haes (gerdy.haes@zbharelbeke.be)
Ondertekeningsdatum: 2023-01-05 - 12:25:41 GMT - Tijdbron: server- IP-adres: 37.230.121.161

Overeenkomst voltooid.
2023-01-05 - 12:25:41 GMT
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