PROCES-VERBAAL
RAAD VAN BESTUUR ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND

Proces-verbaal van de vergadering van donderdag 25 juni 2020 om 17.30u in de
raadzaal van het Zorgbedrijf Rivierenland te Sint-Katelijne-Waver.
Aanwezig:
Gabriella De Francesco – voorzitter; Jeroen Baeten - ondervoorzitter;
Freya Perdaens, Elisabet Okmen, Bart De Boeck,
Katrien Willems, Jan Bal, Britt Van den Broeck; leden
Peter Macken, algemeen directeur
Verontschuldigd: Sylke Pex, Arthur Orlians, leden
Einde: 20.00u

1. Goedkeuring van het proces-verbaal Raad van Bestuur van 28 mei 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Raad van Bestuur keurt het proces-verbaal van de RvB van 28 mei 2020 goed.
Punt 1_Pv RvB_200528
(voorlopig).pdf

Beleidsbeslissingen

2. Stavaza bouwprojecten, en organisatietrajecten
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de bouwprojecten en de
organisatietrajecten binnen Zorgbedrijf Rivierenland.

3. Goedkeuring aanbesteding raamovereenkomst juridische ondersteuning Stad
Mechelen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1
Het bestek met nr. 2020-OO-BO-657 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor
juridische ondersteuning, adviesverlening en vertegenwoordiging voor rechtbanken en
administratieve rechtscolleges”, opgesteld door de Juridische Zaken in samenwerking met de
dienst Financiën, de Personeelsdienst, de Sociale dienst en de dienst
Overheidsopdrachten/aankoopbeheer worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
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vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
Artikel 4
In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de
overheidsopdrachten, zal Stad Mechelen optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze
leveringen en/of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of
aanbestedende entiteiten, meer bepaald :
het Sociaal Huis Mechelen, de welzijnsverenigingen, de Stedelijke vzw’s, AGB’s, IVA’s en
EVA’s bij de gunning en de uitvoering van de opdracht.
Artikel 5
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.

Punt 3_
Punt 3_Bijlage
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- Lastvoorwaarden.docx

4. Goedkeuring gunning aannemer- Klein Begijnhof
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 12 juni 2020,
opgesteld door de ontwerper, Kennes + Elegeert architecten, Zandpoortvest 2 te 2800
Mechelen.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
De opdracht “Werken Kinderkribbe Klein Begijnhof te Mechelen” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige bieder (op basis van de gunningscriteria), zijnde , tegen het
nagerekende offertebedrag van exclusief opties: € 216.603,86 excl. btw of € 262.090,67 incl.
21% btw.
Met een nog te lichten optie voor het vernieuwen van de stookinstallatie van € 19.200,00 excl.
btw of €23.232,00 incl. btw. Het lichten van deze optie wordt bekeken in de loop van het
bouwproject.
De uitvoeringstermijn wordt vastgesteld vanaf 10 augustus tot 11 december 2020.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 2020-OO-ZB-642. Goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 23 april 2020.

Punt 4_Bijlage
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5. Goedkeuring offerte conditiestaatmeting assistentiewoningen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist de conditiestaatmetingen toe te wijzen aan bvba Ingenieurs –en
expertisebureau Notermans voor de prijs van €11.253.
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OFFERTE MACOBO 19-00979 - Stad Mechelen - conditiestaatmetingen as

Bijkomende punten- Varia:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bevestiging ligdagprijs Bosbeekhof
o De Raad van Bestuur bevestigt de ligdagprijs voor Bosbeekhof: 70 + 5 euro, (basis
2019 prijzen)
-

Verwerken Europees project Monument in Roosendaelveld
o De Raad van Bestuur neemt kennis van het Europees project Monument dat
gehuisvest zal worden in WZC Roosendaelveld

-

Maandverslagen (maart-april-mei 2020) van de Interne Dienst Preventie en Bescherming op
het Werk
o De Raad van Bestuur neemt akte van de maandverslagen maart tot en met mei
2020 van de IDPBW

Varia_Maandverslag Varia_Maandverslag Varia_Maandverslag
maart 2020 van Zorgbedrijf
april 2020
Rivierenland.docx
van Zorgbedrijf
mei 2020
Rivierenland.docx
van Zorgbedrijf Rivierenland.docx

-

Bespreking vakantieregeling RvB
o De RvB dd 23 juli wordt geannuleerd
o De RvB dd 27 augustus wordt verplaatst naar 13 augustus
o De RvB dd 24 september wordt verplaatst naar 8 oktober
o De RvB dd 22 oktober wordt verplaatst naar 29 oktober

-

Organisatie dorpsmaaltijden na opstart maaltijden LDC: de dorpsmaaltijden worden opnieuw
opgestart vanaf september. Voor wat betreft Zemst wordt eerst een evaluatie gemaakt
vooraleer dit opnieuw opgestart wordt. Die evaluatie wordt besproken op de Raad van 13
augustus

Volgende Raad van Bestuur: donderdag 13 augustus 2020 – 18.30u Raadzaal Zorgbedrijf
Sint-Katelijne-Waver
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR:
Sint-Katelijne-Waver, 26 juni 2020

Peter Macken
algemeen directeur
secretaris

Gabriella de Francesco
voorzitter
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