
TMVS dv  

RAAD VAN BESTUUR van 21 JUNI 2022 

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

__________________________________ 

1. ALGEMEEN 

1.1. Toetredingen 

Unanieme goedkeuring om de gemeente Kinrooi, de stad Veurne, het OCMW Aalter, het OCMW Lint 
en het OCMW Veurne 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 17 mei 2022 

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 17 mei 2022. 

2. WETGEVING OVERHEIDSOPDRACHTEN 

2.1. Raamovereenkomst voor het leveren van sportmateriaal – opstart procedure (ALL-19-015) 

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 
sportmateriaal. Unanieme goedkeuring van het bestek. 

2.2. Raamovereenkomst voor het onderhoud van terreinen en stroken – gunning na plaatsingsprocedure 
(ALL – 21 - 012) 

Kennisname van het voorstel aan het college van bestuurders Creat om te beslissen tot gunning van 
de overeenkomst voor perceel 1 ‘terreinen regio West-Vlaanderen/Meetjesland’ aan de firma’s 
Geert Cauwel uit Herzele, Krinkels NV uit Londerzeel en Segro BV uit Veurne, voor perceel 2 ‘terreinen 
regio Gent/Vlaamse Ardennen/Henegouwen’, perceel 3 ‘terreinen regio Waasland/Brusselse Rand’ 
en perceel 4 ‘terreinen regio Antwerpen/Hageland/Limburg’ aan de firma’s Geert Cauwel uit Herzele 
en Krinkels NV uit Londerzeel en voor perceel 5 ‘stroken grond boven toevoerleidingen’ aan de firma 
Geert Cauwel uit Herzele. Unanieme goedkeuring om deze raamovereenkomst aan te bieden aan de 
(potentiële) deelnemers van TMVS. 

2.3. Raamovereenkomst voor het leveren van gereedschappen – stopzetting en heropstart 
plaatsingsprocedure (ALL – 21 – 013) 

Kennisname van het voorstel aan het college van bestuurders Creat om : 
1. zich akkoord te verklaren met de voorgestelde aanpak; 
2. de lopende procedure in haar huidige vorm stop te zetten; 
3. een mededingingsprocedure met onderhandeling voor de raamovereenkomst voor het leveren 

van gereedschappen op te starten. 
Unanieme goedkeuring van het bestek. 

2.4. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van schoonmaakopdrachten – opstart procedure 
(ALL – 21 - 014) 

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 uitvoeren van 
schoonmaakopdrachten. Unanieme goedkeuring van het bestek. 
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2.5. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse ontwerp- en studieopdrachten – opstart 
procedure (ALL - 22 - 001) 

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 uitvoeren van 
diverse ontwerp- en studieopdrachten. Unanieme goedkeuring van het bestek. 

2.6. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van opdrachten inzake veiligheidscoördinatie-ontwerp en/of 
-verwezenlijking – opstart procedure (ALL – 22 - 002) 

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 uitvoeren van 
opdrachten inzake veiligheidscoördinatie-ontwerp en/of -verwezenlijking. Unanieme goedkeuring 
van het bestek. 

2.7. Mandaat van commissaris voor Creat, TMVW, TMVS, Farys Solar en Waterunie – gunning na 
plaatsingsprocedure (INTERN-22-001) 

Unanieme goedkeuring om het punt te agenderen op de algemene vergadering van TMVS dv van 
21 juni 2022 en voor te stellen om : 
1. het kantoor Figurad, met de heer Bart Meganck als wettelijke vertegenwoordiger, te benoemen 

als commissaris voor TMVS dv voor de boekjaren 2022, 2023 en 2024;  
2. de vergoeding van de commissaris vast te stellen; 
3. de overeenkomst te laten aanvangen na benoeming tijdens de algemene vergadering van juni 

2022 en te beëindigen na afloop van de algemene vergadering van juni 2025. 

3. Creat CV 

3.1. Verslag van de zitting van het college van bestuurders Creat van 26 april 2022 

Kennisname. 

VARIA 

1. Kennisname van de nieuwsbrief CREAT van mei 2022. 

2. Kennisname van de stand van zaken algemene vergadering TMVS. 

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


