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Ons kenmerk: 2023/06/GH/PV Uw kenmerk:  Datum: 24/2/2023 

 

 

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 22 februari 2023. 

 

Goedkeuring afname van de raamovereenkomst van CREAT met als voorwerp 

'Incontinentiemateriaal' 

De raad van bestuur keurt het voorstel, om beroep te doen op de aankoopcentrale CREAT en af te nemen 
van de raamovereenkomst met als voorwerp ‘Incontinentiemateriaal’, goed.  Deze overeenkomst werd 

gesloten met Essity Belgium NV en gaat in op 1 april 2023 om na 48 maanden af te lopen op 31 maart 
2027. 

De totale geraamde uitgave voor deze opdracht bedraagt € 283.018,87 excl. BTW of € 300.000 incl. 6% 

BTW en is gebaseerd op de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van de inschrijver. 
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de contractinformatie en met 

het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget 2023 en volgende, op de algemene rekening 600200. 

Goedkeuren lastvoorwaarden, raming en gunningswijze van de overheidsopdracht met als 

voorwerp 'Vernieuwen baden en badliften' voor het woonzorgcentrum Ceder aan de Leie 

Het bestek met nr. 495 en de raming voor de opdracht “Vernieuwen baden en badliften”, worden 
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 

de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 

diensten. De raming bedraagt € 82.000,00, excl. btw, of € 90.496,60, incl. btw. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking. 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking: 

1. ARJO BELGIUM NV, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere; 

2. BEKA HOSPITEC BVBA, Oude Baan 46 te 2550 Kontich; 

3. LOPITAL BELGIE BVBA, Antwerpsesteenweg 124 te 2630 Aartselaar. 

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 24 maart 2023 om 10.00 uur. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2023, op budgetcode 

235000/09532-2020/ZORG-LEIE 53. 

 

Agentschap Binnenlands Bestuur 

De heer Provinciegouverneur 
Vlaams Administratief Centrum 

Jacob Van Maerlantgebouw 
Koning Albert I-laan 1-2 

8200 Brugge 
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Vaststellen van de over te dragen niet aangewende investeringskredieten 2022 naar boekjaar 

2023 

De raad van bestuur stelt de over te dragen investeringskredieten van 2022 naar 2023 vast voor een totaal 

bedrag van 4.470,00 euro voor ontvangsten en 184.404,42 euro voor uitgaven, voor de 
investeringsenveloppes en subprojecten zoals voormeld onder ‘Feitelijke context en eerdere beslissingen. 

Goedkeuren prijsbepaling tarieven cafetaria's dienstencentra 

De raad van bestuur keurt de marktconform aangepaste prijslijst voor de cafetaria’s van het zorgbedrijf 

goed. 

Deze prijsaanpassing is van kracht vanaf 1 april 2023. 

Bij de eerstvolgende aanpassing van de prijzen voor de cafetaria’s (ongeacht om welke reden, dus ook in 

geval van indexering) dient de prijszetting te gebeuren op basis van een door de diensten uit te werken 

efficiënte en transparante methodiek. 

Goedkeuring van de overheidsopdracht 'Financiële studie in functie beleidskeuzes voor een 

toekomstige zorgstrategie' (prioritair actieplan AP1.4) 

De raad van bestuur verleent goedkeuring aan het voorstel om voor de opdracht ‘Financiële studie in functie 

beleidskeuzes voor een toekomstige zorgstrategie’ gebruikmaken van de gecentraliseerde 

aankoopactiviteiten van Poolstok cvba als aankoopcentrale, door gebruik te maken van de 

raamovereenkomst die gesloten is door deze aankoopcentrale met de dienstverlener Möbius 

(Kortrijksesteenweg 152, 9830 Sint-Martens-Latem), conform de bepalingen van hun offerte van 19 januari 

2023 (57.820,00 euro, exclusief BTW). 

 

Namens de raad van bestuur 

 
 

 

algemeen directeur voorzitter 
Gerdy Haes Thomas Guillemyn 
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