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OVERZICHT NOTULEN 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

DONDERDAG 21 APRIL 2016 

 

Aanwezig: Luc Deconinck - burgemeester 

Ann De Ridder - wnd. voorzitter 

Eddy De Cock, Ignace Blondeel, Lydie De Smet, Betty Willems,  

Sarah Van Hassel, Fatma Balkis, Jean Cornand, Ines Torluccio,  

Celina Ceulemans - raadsleden 

Walter Vastiau - wnd. secretaris 

Verontschuldigd: Paul Defranc - voorzitter 

Ann De Ridder, wnd. voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 18u30.  

OPENBARE VERGADERING 

Nr. Onderwerp 

01 Verslag van de vorige vergadering - goedkeuring 

De raad voor maatschappelijk keurt het verslag van de openbare vergadering van  

17 maart 2016 goed. 

Nr. Onderwerp 

02 Mededelingen aan de raad voor maatschappelijk welzijn 

De raadsleden nemen met toepassing van artikel 15 van het huishoudelijk reglement van 

de raad voor maatschappelijk welzijn kennis van de mededelingen. 

Nr. Onderwerp 

03 Jaarverslag interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 

- 2015 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarverslag van de interne 

dienst voor preventie en bescherming op het werk. 

Nr. Onderwerp 

04 Exploitatie: WZC Zilverlinde: plaatsen van 2 frisdrankautomaten - 

vaststellen lastvoorwaarden 

Artikel 1: 

Het bestek met referte 2016/AK/CH/WZC/13 voor de opdracht “huur van twee 

frisdrankautomaten in full service”, opgesteld door de aankoopdienst wordt 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. 
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Artikel 2: 

Bovengenoemde opdracht onder artikel 1 van dit besluit wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en wordt opgestart. 

Artikel 3: 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure: 

• COCA-COLA ENTERPRISES BELGIUM bvba, Bergensesteenweg 1424 in 1070 Brussel; 

• SELECTA nv, Industriepark 23 in 9031 Drongen; 

• DRINK-O-MAT bvba, Deerlijksesteenweg 66 in 8530 Harelbeke. 

Nr. Onderwerp 

05 Investeringsbudget 2016: Sociaal Huis: aankoop 5 burelen - 

vaststellen lastvoorwaarden 

Artikel 1: 

Het bestek met referte 2016/AK/CH/SH/02 en de raming voor de opdracht “leveren van 

25 bureaustoelen”, opgesteld door de aankoopdienst 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 5 000,00 euro (inclusief btw) van het totaalproject van 30 000,00 

euro (inclusief btw). 

Artikel 2: 

Bovengenoemde opdracht onder artikel 1 van dit besluit wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en wordt opgestart. 

Artikel 3: 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure: 

• Bulo kantoormeubelen, Industriezone noord B6, Blarenberglaan 6 in 2800 Mechelen; 

• Kinnarps nv, Heide 15 in 1780 Wemmel; 

• Ahrend nv, Rombautstraat 9 in 1932 Sint-Stevens-Woluwe; 

• OKA office Furniture, Maalbeekweg 8 in 1930 Zaventem; 

• Buromarket nv, Schaarbeeklei 585 in 1800 Vilvoorde. 

Artikel 4: 

De uitgave van deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2016 onder 

enveloppe 2016005, algemeen rekeningnummer 2400000. 

Nr. Onderwerp 

06 Investeringsbudget 2016: Sociaal Huis: aankoop 25 bureaustoelen - 

vaststellen lastvoorwaarden 

Artikel 1: 

Het bestek met referte 2016/AK/CH/SH/03 en de raming voor de opdracht “leveren van 

25 bureaustoelen”, opgesteld door de aankoopdienst 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 25 000,00 euro (inclusief btw) van het totaalproject van 30 000,00 

euro (inclusief btw). 

Artikel 2: 
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Bovengenoemde opdracht onder artikel 1 van dit besluit wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en wordt opgestart. 

Artikel 3: 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure: 

• Bulo kantoormeubelen, Industriezone noord B6, Blarenberglaan 6 in 2800 Mechelen; 

• Kinnarps nv, Heide 15 in 1780 Wemmel; 

• Ahrend nv, Rombautstraat 9 in 1932 Sint-Stevens-Woluwe; 

• OKA office Furniture, Maalbeekweg 8 in 1930 Zaventem; 

• Buromarket nv, Schaarbeeklei 585 in 1800 Vilvoorde. 

Artikel 4: 

De uitgave van deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2016 onder 

enveloppe 2016005, algemeen rekeningnummer 2400000. 

Nr. Onderwerp 

07 Investeringsbudget 2016: WZC Zilverlinde: aankoop 2 

alternatingmatrassen - vaststellen lastvoorwaarden 

Artikel 1: 

Het bestek met referte 2016/AK/CH/WZC/01 en de raming voor de opdracht “leveren  

2 alternatingmatrassen”, opgesteld door de aankoopdienst 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 4 000,00 euro (inclusief btw). 

Artikel 2: 

Bovengenoemde opdracht onder artikel 1 van dit besluit wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en wordt opgestart. 

Artikel 3: 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure: 

• Arseus Medical nv, Textielstraat 24 in 8790 Waregem; 

• Sterimed bvba, Holstraat-Heukelom 13 in 3770 Riemst; 

• VitaMed nv, Vriesenrot 3 in 9200 Dendermonde; 

• Medisch materiaal Deforce bvba, Nijverheidsstraat 1 in 8850 Ardooie; 

• Medical Matress care bvba, Puyveldestraat 8 in 9170 Sint-Pauwels. 

Artikel 4: 

De uitgave van deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2016 onder 

enveloppe 2016003, algemeen rekeningnummer 2350000. 

Nr. Onderwerp 

08 Investeringsbudget 2016: WZC Zilverlinde: aankoop 

opstahulp - vaststellen lastvoorwaarden 

Artikel 1: 

Het bestek met referte 2016/AK/CH/WZC/02 en de raming voor de opdracht “leveren 

opstahulp”, opgesteld door de aankoopdienst 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.  
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De raming bedraagt 2 000,00 euro (inclusief btw) van het totaalproject van 8 000,00 

euro (inclusief btw). 

Artikel 2: 

Bovengenoemde opdracht onder artikel 1 van dit besluit wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en wordt opgestart. 

Artikel 3: 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure: 

• Arjohuntleigh, Evenbroekveld 16 in 9420 Erpe-Mere; 

• V!GO, Zone 1, Researchpark 10 in 1731 Zellik; 

• Arseus medical, Customer Service Center, Rijksweg 10 in 2880 Bornem; 

• United Care Products Belgium, Luc Lauwers, Moerstraat 30 in 8000 Brugge; 

• Lopital België bvba, Antwerpsesteenweg 124 in 2630 Aartselaar. 

Artikel 4: 

De uitgave van deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2016 onder 

enveloppe 2016006, algemeen rekeningnummer 2350000. 

Nr. Onderwerp 

09 Investeringsbudget 2016: WZC Zilverlinde: aankoop 4 verbandkarren 

- vaststellen lastvoorwaarden 

Artikel 1: 

Het bestek met referte 2016/AK/CH/WZC/03 en de raming voor de opdracht “leveren  

4 verbandkarren”, opgesteld door de aankoopdienst 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 5 000,00 euro (inclusief btw) van het totaalproject van 8 000,00 

euro (inclusief btw). 

Artikel 2: 

Bovengenoemde opdracht onder artikel 1 van dit besluit wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en wordt opgestart. 

Artikel 3: 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure: 

• Arseus medical, Customer Service Center, Rijksweg 10 in 2880 Bornem; 

• Hypsop bvba, Dwarsweg 15 in 8800 Roeselare; 

• Vitamed nv, Jan Samijnstraat 23 in 9050 Gentbrugge; 

• Belintra nv, Aalbroekstraat 3 in 9890 Semmezake; 

• Sterimed bvba, Holstraat-Heukelom 13 in 3770 Riemst; 

• Ascolia, Bergensesteenweg 308 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

Artikel 4: 

De uitgave van deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2016 onder 

enveloppe 2016006, algemeen rekeningnummer 2350000. 

Nr. Onderwerp 

10 Investeringsbudget 2016: WZC Zilverlinde: aankoop koelkast - 

vaststellen lastvoorwaarden 

Artikel 1: 
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Het bestek met referte 2016/AK/CH/WZC/04 en de raming voor de opdracht “leveren 

koelkast”, opgesteld door de aankoopdienst 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 1 000,00 euro (inclusief btw) van het totaalproject van 8 000,00 

euro (inclusief btw). 

Artikel 2: 

Bovengenoemde opdracht onder artikel 1 van dit besluit wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en wordt opgestart. 

Artikel 3: 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure: 

• Electrolux Belgium nv, Raketstraat 40 in 1130 Brussel; 

• Metos nv, Gentsesteenweg 518 in 9300 Aalst; 

• New Horeca Service, Bergensesteenweg 719 in 1502 Lembeek; 

• Diamond Europe, Vilvoordsesteenweg 92 in 1120 Brussel; 

• DTE, Bergensesteenweg 476 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

• Selexion, Bergensesteenweg 700 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

• Vandenborre, Slesbroekstraat 101 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

Artikel 4: 

De uitgave van deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2016 onder 

enveloppe 2016006, algemeen rekeningnummer 2350000. 

Nr. Onderwerp 

11 Investeringsbudget 2016: WZC Zilverlinde: aankoop zithoek - 

vaststellen lastvoorwaarden 

Artikel 1: 

Het bestek met referte 2016/AK/CH/WZC/05 en de raming voor de opdracht “leveren 

zithoek”, opgesteld door de aankoopdienst 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 2 000,00 euro (inclusief btw) van het totaalproject van 3 500,00 

euro (inclusief btw). 

Artikel 2: 

Bovengenoemde opdracht onder artikel 1 van dit besluit wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en wordt opgestart. 

Artikel 3: 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure: 

• Office Depot, Louizalaan 65 b 11 in 1050 Brussel; 

• Artiosi bvba, Ninoofsesteenweg 927 in 1703 Dilbeek; 

• Distrac nv , Bleyveld 14 in 3320 Hoegaarden; 

• Moments Furniture, Deefakkerstraat 2 in 8770 Ingelmunster; 

• Haelvoet nv, Leon Bekaertstraat 8 in 8770 Ingelmunster. 

Artikel 4: 

De uitgave van deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2016 onder 

enveloppe 2016006, algemeen rekeningnummer 2450000. 
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Nr. Onderwerp 

12 Investeringsbudget 2016: WZC Zilverlinde: aankoop 2 tuinbanken - 

vaststellen lastvoorwaarden 

Artikel 1: 

Het bestek met referte en 2016/AK/CH/WZC/06 de raming voor de opdracht “leveren 2 

tuinbanken”, opgesteld door de aankoopdienst 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 op 1 500,00 euro (inclusief btw) van het totaalproject van 3 500,00 

euro (inclusief btw). 

Artikel 2: 

Bovengenoemde opdracht onder artikel 1 van dit besluit wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en wordt opgestart. 

Artikel 3: 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure: 

• Koppen.BE bvba, Industriezone Z4, Brechtsebaan 22, in 2900 Schoten; 

• Overtoom International Belgium nv, Industrielaan 30 in 1740 Ternat; 

• Gaerner bvba, Emiel Mommaertslaan 20 b in 1831 Diegem; 

• Tuinmaterialen Meynen bvba, Molsebaan 36 in 2450 Meerhout; 

• JECRI bvba, Kruisstraat 38 bus 2 in 2431 Laekdaal. 

Artikel 4: 

De uitgave van deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2016 onder 

enveloppe 2016006, algemeen rekeningnummer 2450000. 

Nr. Onderwerp 

13 Investeringsbudget 2016: LDC ´t Paviljoentje: aankoop koelkast 

keuken - vaststellen lastvoorwaarden 

Artikel 1: 

Het bestek met referte 2016/AK/CH/PAV/01 en de raming voor de opdracht “leveren 

koelkast”, opgesteld door de aankoopdienst 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 3 000,00 euro (inclusief btw). 

Artikel 2: 

Bovengenoemde opdracht onder artikel 1 van dit besluit wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en wordt opgestart. 

Artikel 3: 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure: 

• Electrolux Belgium nv, Raketstraat 40 in 1130 Brussel; 

• Metos nv, Gentsesteenweg 518 in 9300 Aalst; 

• New Horeca Service, Bergensesteenweg 719 in 1502 Halle; 

• Diamond Europe, Vilvoordsesteenweg 92 in 1120 Brussel; 

• DTE, Bergensesteenweg 476 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

• Selexion, Bergensesteenweg 700 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

• Vandenborre, Slesbroekstraat 101 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 
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Artikel 4: 

De uitgave van deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2016 onder 

enveloppe 2016003, algemeen rekeningnummer 2350000. 

Nr. Onderwerp 

14 Investeringsbudget 2016: LDC ´t Paviljoentje: aankoop 24 stoelen - 

vaststellen lastvoorwaarden 

Artikel 1: 

Het bestek met referte 2016/AK/CH/PAV/02 en de raming voor de opdracht “leveren  

24 stoelen”, opgesteld door de aankoopdienst 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 3 000,00 euro (inclusief btw). 

Artikel 2: 

Bovengenoemde opdracht onder artikel 1 van dit besluit wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en wordt opgestart. 

Artikel 3: 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure:  

• Office Depot, Louizalaan 65 b 11 in 1050 Brussel; 

• Artiosi bvba, Ninoofsesteenweg 927 in 1703 Dilbeek; 

• OKA Office Furniture, Maalbeekweg 8 in 1930 Zaventem; 

• Buromarket nv, Schaarbeeklei 585 in 1800 Vilvoorde. 

Artikel 4: 

De uitgave van deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2016 onder 

enveloppe 2016006, algemeen rekeningnummer 2450000. 

Nr. Onderwerp 

15 Investeringsbudget 2016: AC Het Hemelrijck: schilderwerken 

aan ramen - vastleggen lastvoorwaarden 

Artikel 1: 

Het bestek met referte 2016/AK/CH/HEM/01 en de raming voor de opdracht 

“schilderwerken ramen administratief centrum Het Hemelrijck”, opgesteld door de 

aankoopdienst 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 10 000,00 euro (inclusief btw). 

Artikel 2: 

Bovengenoemde opdracht onder artikel 1 van dit besluit wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en wordt opgestart. 

Artikel 3: 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure: 

• GYP Style bvba, Biezeweide 188 in 1500 Halle; 

• Colourful Decor bvba, J. Depauwstraat 55A in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

• Baes G, Schamelbeekstraat 85 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

• Jacky Crabbe, Lenniksesteenweg 43 in 1671 Elingen; 

• Bvba Deneyer Bruno, Bergensesteenweg 709 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 
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Artikel 4: 

De uitgave van deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2016 onder 

enveloppe 2016001, algemeen rekeningnummer 2210100. 

Nr. Onderwerp 

16 Investeringsbudget 2016: LDC Meander: aankoop stoelen en tafels - 

vaststellen lastvoorwaarden 

Artikel 1: 

Het bestek met referte 2016/AK/CH/MEA/01 en de raming voor de opdracht “leveren 

stoelen en tafels”, opgesteld door de aankoopdienst 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 6 000,00 euro (inclusief btw). 

Artikel 2: 

Bovengenoemde opdracht onder artikel 1 van dit besluit wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en wordt opgestart. 

Artikel 3: 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure: 

• Office Depot, Louizalaan 65 b 11 in 1050 Brussel; 

• Artiosi bvba, Ninoofsesteenweg 927 in 1703 Dilbeek; 

• Salens nv, Gerard Davidstraat 65 in 8000 Brugge; 

• Haelvoet nv, Leon Bekaertstraat 8 in 8770 Ingelmunster; 

• Nowos, Maalbeekweg 8 in 1930 Zaventem. 

Artikel 4: 

De uitgave van deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2016 onder 

enveloppe 2016006, algemeen rekeningnummer 2450000. 

Nr. Onderwerp 

17 Investeringsbudget 2016: Residentie Van Parys: uitvoeren van 

schilderwerken - vaststellen lastvoorwaarden 

Artikel 1: 

Het bestek met referte 2016/AK/CH/RVP/01 en de raming voor de opdracht 

“schilderwerken inkom en gangen residentie Van Parys”, opgesteld door de 

aankoopdienst 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 17 500,00 euro (inclusief btw) van het totaalproject van 37 500,00 

euro (inclusief btw). 

Artikel 2: 

Bovengenoemde opdracht onder artikel 1 van dit besluit wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en wordt opgestart. 

Artikel 3: 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure: 

• GYP Style bvba, Biezeweide 188 in 1500 Halle; 

• Colourful Decor bvba, J. Depauwstraat 55A in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

• Baes G, Schamelbeekstraat 85 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 
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• Jacky Crabbe, Lenniksesteenweg 43 in 1671 Elingen; 

• Bvba Deneyer Bruno, Bergensesteenweg 709 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

Artikel 4: 

De uitgave van deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2016 onder 

enveloppe 2016003, algemeen rekeningnummer 2291100. 

Nr. Onderwerp 

18 Investeringsbudget 2016: Residentie Van Parys: vernieuwen 

branddetectiecentrale - vaststellen lastvoorwaarden 

Artikel 1: 

Het bestek met referte 2016/AK/CH/RVP/02 en de raming voor de opdracht “vernieuwen 

bestaande branddetectiecentrale residentie Van Parys”, opgesteld door de aankoopdienst 

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 20 000,00 euro (inclusief btw) van het totaalproject van 37 500,00 

euro (inclusief btw). 

Artikel 2: 

Bovengenoemde opdracht onder artikel 1 van dit besluit wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en wordt opgestart. 

Artikel 3: 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure: 

• ELVA Security bvba, Beemdstraat 12 in 2870 Puurs-Ruisbroek; 

• Security Services, Koekoekstraat 31 in 2630 Aartselaar; 

• Sicli nv, Merlostraat 1 in 1180 Brussel; 

• Somati Systems nv, Industrielaan 19 in 9320 Erembodegem; 

• Ardovlam nv, Kruisboommolenstraat 13 in 8800 Roeselare; 

• Ascom nv, Raketstraat 64 in 1130 Brussel. 

Artikel 4: 

De uitgave van deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2016 onder 

enveloppe 2016003, algemeen rekeningnummer 2291100. 

BESLOTEN VERGADERING 

Namens de raad 

De wnd. secretaris De wnd. voorzitter 

Walter Vastiau Ann De Ridder 


