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vast bureau
Zitting van 19 juli 2021

Aanwezig:
mevrouw Mien Van Olmen, voorzitter; de heer Jan Michielsen; de heer Pascal Van Nueten; de heer 
Stefan Verraedt; de heer Bart Michiels; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Yoleen Van Camp; de heer Patrik De Cat

1 2021_VB_00229 Notulen vast bureau 12 juli 2021: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 12 juli 2021 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING
Technische dienst
Consensuspunten

2 2021_VB_00230 Verbouwing grootkeuken WZC - ruwbouw en voltooiing: 
kennisname werfverslag 13 
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau neemt kennis van werfverslag 13 van de werfvergadering van 7 juli 2021 voor de 
verbouwing van de grootkeuken van WZC Sint-Anna.

3 2021_VB_00231 Verbouwing grootkeuken WZC - technieken: kennisname 
werfverslag 9
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau neemt kennis van werfverslag 9 over de besprekingen op 23 juni 2021 over de 
technieken voor de verbouwing van de grootkeuken in het WZC.

SECTOR ZORG
Woonzorgcentrum Sint-Anna
Bespreekpunten
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4 2021_VB_00232 Bruikleen en omniumonderhoud voor koffieautomaten en 
leveren van vriesdroogkoffie en toebehoren woonzorgcentrum 
Sint-Anna: goedkeuring lastvoorwaarden en gunning
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau keurt het bestek met nr. 2021/001 van 6 mei 2021 en de raming voor de opdracht 
'bruikleen en omniumonderhoud voor koffieautomaten en leveren van vriesdroogkoffie en 
toebehoren' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 17.431,08 euro exclusief btw of 18.709,58 euro 
inclusief btw.
Het vast bureau gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.
Het vast bureau keurt het verslag van nazicht van de offertes van 6 juli 2021 voor perceel 1 (leveren 
van vriesdroogkoffie, met inbegrip van het plaatsen van koffieautomaten in bruikleen en 
omniumonderhoud) en perceel 2 (huur koffieautomaat cafetaria, huur vendingautomaat en 
leveringen toebehoren) goed.
Het vast bureau gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige (op basis van de beste 
prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde:

 Perceel 1 (leveren van vriesdroogkoffie, met inbegrip van het plaatsen van koffieautomaten 
in bruikleen en omniumonderhoud): Miko Coffee Service nv, Steenweg op Mol 177, 2300 
Turnhout-San Miguel - toestel Bolero Turbo 202, tegen het nagerekende offertebedrag van 
8.636,80 euro exclusief btw of 9.155,01 euro inclusief btw.

 Perceel 2 (huur koffieautomaat cafetaria, huur vendingautomaat en leveringen toebehoren): 
Miko Coffee Service nv, Steenweg op Mol 177, 2300 Turnhout, tegen het nagerekende 
offertebedrag van 4.230,10 euro exclusief btw of 4.858,66 euro inclusief btw.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2021/001 van 6 mei 2021.
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in MJP001635, MJP001642 en MJP001630.

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
Staf van de algemeen directeur
Consensuspunten

5 2021_VB_00233 AVG/GDPR: afsluiten verwerkingsovereenkomst op basis van 
model VVSG met Thomas More Kempen vzw
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau sluit in het kader van de AVG/GDPR een verwerkingsovereenkomst af met Thomas 
More Kempen vzw voor het gebruik van de online tool sociale balans door de activeringsdienst van 
Neteland Zorg en Welzijn.

6 2021_VB_00234 STORMLoop 2022 - gratis gebruik zolder Oud Gasthuis: 
goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Besluit

Het vast bureau beslist de zolder van het Oud Gasthuis gratis ter beschikking te stellen voor een 
tentoonstelling op 3 opeenvolgende weekends in mei 2022, namelijk op 7 en 8 mei 2022, op 14 en 15 
mei 2022 en op 21 en 22 mei 2022. Deze zaken kaderen in STORMLoop 2022 waaraan de stad 
Herentals een projectsubsidie toekent.

Bespreekpunten
7 2021_VB_00235 Intergemeentelijke samenwerking en 

samenwerkingsverbanden: kennisname verslagen
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau neemt kennis van:
 het verslag van de raad van bestuur van de vzw OpWeg van 3 juni 2021
 het verslag van de algemene vergadering van de vzw OpWeg van 10 juni 2021
 het verslag van de raad van bestuur van de cvba so 't Gerief van 2 juli 2021.

Dienst financiën
Consensuspunten

8 2021_VB_00236 Uitgaven 2021 week 28: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het vast bureau keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 
20210719_kosten2021_week28.


