
 

 

 

 

 

 

GOEDGEKEURD 

Sabine Vermeire  

Algemeen directeur  

Annick Vermeulen 

Burgemeester 

 

 

1 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop beheersoftware en hardware voor de sociale kruidenier - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het vast bureau stelt voor om de opdracht "Aankoop beheersoftware en hardware voor 

de sociale kruidenier" te gunnen aan Ytena bvba. 

 

2 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop informaticamateriaal voor herinrichting computerklas in de 

Braambeier - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het vast bureau stelt voor om de opdracht "Aankoop informaticamateriaal voor 

herinrichting computerklas in de Braambeier" te gunnen aan Digi Consult bvba. 

 

3 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop switch voor netwerk de sociale kruidenier - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het vast bureau stelt voor om de opdracht "Aankoop switch voor netwerk de sociale 

kruidenier" te gunnen aan Telenet bvba. 

 

4 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Onderhoud gehoorbescherming op maat - Goedkeuring lastvoorwaarden 

en gunning - beslissing 

 Het vast bureau stelt voor om de opdracht "Onderhoud gehoorbescherming op maat" te 

gunnen aan INSONO audio consult & protect. 

 

5 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Uitbreiding draadloos netwerk - Aankoop antennes voor de sociale 

kruidenier - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het vast bureau stelt voor om de opdracht "Uitbreiding draadloos netwerk - Aankoop 

antennes voor de sociale kruidenier" te gunnen aan Cevi nv. 

 

 

 

 

Lijst van de besluiten van de 

vergadering van de Vast Bureau van 17 maart 2020 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6 Financiën – Uitvaardigen dwangbevel – beslissing 

 Het vast bureau geeft toestemming aan de financieel directeur om een dwangbevel uit te 

vaardigen en gaat over tot visering en uitvoerbaarverklaring van het dwangbevel. Het 

dwangbevel te laten betekenen door gerechtsdeurwaardersexploot. 

 

7 Juridische zaken - Dossier Develter - Criteria verkoop - beslissing  

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

8 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het vast bureau keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


