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VAST BUREAU
Zitting van 2 september 2019
Besluitenlijst

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter (N-VA); de heer Wout De Meester, 
schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); mevrouw Ine Somers, schepen (Open 
Vld); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer 
Bart De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie 
Heyrman, schepen (Groen); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur; de heer Ronan Rotthier, 
adjunct-algemeen directeur

2 september 2019 16:53 - De voorzitter opent de besloten zitting

ROUTINEPUNTEN

ONDERSTEUNING

HR

1 2019_VB_00240 Ontwerpbesluiten adjunct-algemeen directeur: 
kennisneming

Besluit
het vast bureau beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de beslissingen die de adjunct-algemeen directeur op 3 september 2019 
zal nemen in uitvoering van artikel 3 van het reglement van 2 januari 2019 betreffende de 
delegatie van de aanstellings-, ontslag- en tuchtbevoegdheid en de praktische werkwijze voor 
het personeelsbeheer.

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

2 2019_VB_00241 Vast bureau: notulen en besluitenlijst zitting 26 augustus 
2019 : goedkeuring

Besluit
het vast bureau beslist:
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Artikel 1
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het vast bureau van 26 augustus 2019 goed te 
keuren.

DISCUSSIEPUNTEN

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

3 2019_VB_00242 Werken: nieuwbouw assistentiewoningen Bokkenhof: 
aanstellen aannemer ruwbouw, technieken, afwerking en 
infrastructuur: gunning

Besluit
het vast bureau beslist:

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 15 juli 2019, opgesteld 
door de ontwerper, AIKO Architecten & Ingenieurs. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2
de opdracht 'nieuwbouw assistentiewoningen Bokkenhof' te gunnen aan de economisch meest 
voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde VMG - De Cock, Industriepark-West 
55, 9100 Sint-Niklaas, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 2.051.208,02 EUR, excl. 
btw (btw verlegd) (6,34 % meer dan de raming).

Artikel 3
de uitgave te verrekenen op

2 september 2019 16:58 - De voorzitter sluit de zitting

 
 

Gezien en goedgekeurd door het vast bureau

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
algemeen directeur voorzitter
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