
TMVS dv  

RAAD VAN BESTUUR van 17 MEI 2022 

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

__________________________________ 

1. ALGEMEEN 

1.1. Toetredingen 

Unanieme goedkeuring om het Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat en de Politiezone AMOW 
voorlopig te aanvaarden als deelnemer van TMVS dv in afwachting van aanvaarding door de 
buitengewone algemene vergadering van TMVS van 13 december 2022. 

1.2. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 26 april 2022 

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 26 april 2022. 

2. WETGEVING OVERHEIDSOPDRACHTEN 

2.1. Raamovereenkomst voor het leveren van straatmeubilair – gunning na plaatsingsprocedure 
(ALL – 21 - 006) 

Kennisname van het voorstel aan het college van bestuurders Creat om te beslissen tot gunning van 
de overeenkomst voor ‘Raamovereenkomst voor het leveren van straatmeubilair’ aan de firma 
Wolters-Mabeg bv uit Kinrooi. Unanieme goedkeuring van de mogelijkheid om gebruik te maken van 
deze raamovereenkomst aan te bieden aan de (potentiële) deelnemers van TMVS. 

2.2. Raamovereenkomst voor het aanbieden en ondersteunen van oplossingen voor een printerpark – 
rectificatie procedure (ALL – 21 - 015) 

Kennisname van het voorstel aan het college van bestuurders Creat om te beslissen tot de rectificatie 
van de opgestarte procedure gericht op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het aanbieden 
en ondersteunen van oplossingen voor een printerpark. Unanieme goedkeuring van de aangepaste 
selectieleidraad. 

3. Creat CV 

3.1. Verslag van de zitting van het college van bestuurders Creat van 22 maart 2022 

Kennisname. 

3.2. Algemene Vergadering Creat CV 10 juni 2022 – goedkeuring agendapunten en aanduiding 
vertegenwoordiger 

Unanieme goedkeuring van de punten op de agenda van de algemene vergadering Creat van 
10 juni 2022 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten. 
Unanieme goedkeuring om volmacht te geven aan de afgevaardigde en hem/haar op te dragen 
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de raad van bestuur TMVS. 
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VARIA 

1. Kennisname van de nieuwsbrief CREAT van april 2022. 

2. Het bureau (ic de voorzitter, de secretaris en 2 stemopnemers) dient fysiek aanwezig zijn tijdens de 
algemene vergadering op 21 juni 2022 om 14u30 in Flanders Expo (Maaltekouter 1 te 9051 Gent). Het 
bureau neemt immers de verantwoordelijkheid over de geldige samenstelling en het verloop van de 
hybride algemene vergadering. Zij tekenen ook de notulen en andere documenten van de algemene 
vergadering. De stemopnemers worden ter plaatse aangeduid. 

3. Kennisname van de kalender van de zittingen in 2022. 


