
TMVS dv  

RAAD VAN BESTUUR van 25 mei 2021 

Besluitenlijst 
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur) 

__________________________________ 

1. ALGEMEEN 

1.1. Toetredingen 

Unanieme goedkeuring van het voorlopig aanvaarden als deelnemer van TMVS van de gemeente 
Temse, het OCMW Melle, het OCMW Temse, de Politiezone Lubbeek en de Welzijnsvereniging 
Sleutelzorg in afwachting van definitieve aanvaarding door de buitengewone algemene vergadering 
van 14 december 2021. 

1.2. Goedkeuring verslag van de zitting van 27 april 2021 

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 27 april 2021. 

2. WETGEVING OVERHEIDSOPDRACHTEN 

2.1. Raamovereenkomst voor het leveren van koffie- en waterautomaten en de bijbehorende 
verbruiksproducten - gunning na plaatsingsprocedure (ALL-20-004) 

Kennisname van het voorstel aan het college van bestuurders Creat om te beslissen tot gunning van 
de overeenkomst voor perceel 1 ‘Raamovereenkomst voor het leveren van koffieautomaten en de 
bijbehorende verbruiksproducten’ aan de firma Selecta Belgium NV uit Boom en voor perceel 2 
‘Raamovereenkomst voor het leveren van waterautomaten en de bijbehorende verbruiksproducten’ 
aan de firma Aqualex NV uit Deerlijk. Unanieme goedkeuring om de mogelijkheid om gebruik te 
maken van deze raamovereenkomsten aan te bieden aan de (potentiële) deelnemers van TMVS. 

2.2. Raamovereenkomst voor het leveren van signalisatie – opstart procedure (ALL-20-007) 

Kennisname van het voorstel aan het college van bestuurders Creat om te beslissen tot het opstarten 
van een procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van 
signalisatie. Unanieme goedkeuring van het bestek. 

2.3. Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van kantoormeubilair met oog op de 
totaalinrichting van kantooromgevingen – opstart procedure (ALL-21-004) 

Kennisname van het voorstel aan het college van bestuurders Creat om te beslissen tot het opstarten 
van een procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van 
kantoormeubilair met het oog op de totaalinrichting van kantooromgevingen. Unanieme 
goedkeuring van het bestek. 

3. Creat CV 

3.1. Verslag van de zitting van het college van bestuurders Creat van 18 maart 2021 

Kennisname. 

3.2. Algemene Vergadering 11 juni 2021 – goedkeuring agendapunten en aanduiding vertegenwoordiger 

Unanieme goedkeuring van de punten op de agenda van de algemene vergadering Creat van 
11 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten. 
Unanieme goedkeuring om de heer Denis Dierick, aan te duiden als afgevaardigde en hem op te 
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in het college van bestuurders. 
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VARIA 

1. Akkoord Vlaamse regering – 17 referentieregio’s in Vlaanderen 

Kennisname van de uitzondering relevant voor TMVS, m.n. ‘Samenwerkingsverbanden die op een 
hogere schaal dan de referentieregio georganiseerd zijn, waar het schaalvoordeel de enige drijfveer is 
en de rechtstreekse link met het lokale/regionale strategische beleid heel beperkt is, zoals bijvoorbeeld 
crematoria, woonzorgcentra, zwembaden of samenwerkingsverbanden voor IT, verzekeringen, 
aankoopbeheer, facilitair beheer’. 

2. Kennisname van de nieuwsbrief CREAT van de maand april 2021 

3. Aanwezigheid van het bureau op de algemene vergadering 

Het bureau ic: 

• de voorzitter, de heer E. Schouppe,  

• de secretaris, mevrouw M. Porto-Carrero, algemeen directeur van TMVW  

• en 2 stemopnemers m.n. mevrouw E. De Geyter, afgevaardigde van Lede en de heer C. Peeters, 
voorzitter TMVW  

zullen fysisch aanwezig zijn tijdens de algemene vergadering op 15 juni 2021 om 14u30 in de kantoren 
van TMVW (Stropstraat 1 – 9000 Gent). Het bureau neemt immers de verantwoordelijkheid over de 
geldige samenstelling en het verloop van de algemene vergadering. Zij tekenen ook de notulen en 
andere documenten van de algemene vergadering. 

4. Kennisname van de kalender zittingen 2021 


