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Besluitenlijst directiecomité AGB van I januari 2021

Ondersteunende diensten

Gentrale administratie

1. Notulen vorige vergadering'- Goedkeuring

Besluit:

Het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf hecht goedkeuring aan het verslag van de
vergadering van het directiecomité van 18 december 2020.

Facility

2. SÍookptaaÍs renovattie oud gemeentehuis

Besluit:

Het directiecomité van het AGB beslist akkoord te gaan met het voorstel van Fluvius voor de
stookplaats renovatie en legt hiervoor een budget van 137.000,00 euro excl. BTW vast op MJP
002460 2O2r /229 LOOT lW / 07 05 / OO.
Op die manier kan in 2O2L de stookplaats renovatie nog uitgevoerd worden.

3. De Echalk Fase 7 - afsluÍting bergingen sporthal - wijze van gunnen : aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Besluit:

Het directiecomité autonoom gemeentebedrijf Willebroek besluit:

Artikel 1

De technische omschrijving met nr.20211270 en de raming voor de opdracht "De Schalk Fase 1 -
afsluiting bergingen sporthal", opgesteld door de ontwerper worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van wèrken, leveringen en diensten

Artikel2
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van
beperkte waardg).

Artikel3
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de ontwerper

Artikel4
Visum werd aangevraagd op 411t2020. De financieel directeur verleende visum met nummer 2021lO1O
op 61112O21.

ArtikelS
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de
vergelijking gedaan door Stramien), zijnde ldema Sport, Warandestraal4S te 1851 Humbeek
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(Grimbergen), tegen het nagerekende offertebedrag van € 4.265,00 excl. btw of € 5.160,65 incl.21o/o
btw mits het verkrijgen van een visum.

Artikel6
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr
20211270.

ArtikelT
Het directiecomité autonoom gemeentebedrijf Willebroek legt hiervoor een bedrag van € 5.160,65 vast
op artikel nu m m er 2021 I 2291 OO7 lW I 07 42

Financiën

4. Betaalbaarstellingen leveranciersfacturen

Besluit:

Het directiecomité AGB neemt kennis van de betaalbaarstellingen voor de periode van tlLO/2O2O
tot en met3L/t2/2O20 zoals toegevoegd in bijlage.

Dirk Blommaert
Secretaris Voorzitter AGB
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