
1. Organisatie raad van bestuur via digitale procedure n.a.v. COVID-19 - Goedkeuring.

2.

INFRA

3.
-

4. Goedkeuring lijst geselecteerden.
-

5.

6.

7. Pidpafonds provincie Antwerpen - Voorstel projecten 2021-2025 - Goedkeuring.

8. Goedkeuring ontwerp kwalificatiesysteem.
-

OPERATIES

9.
-

project nr. C-20-064 - Opmaak van een lijst van geselecteerden voor het uitvoeren van 
horizontaal gestuurde boringen - 2020-2023.

Besluiten 1 raad van bestuur 15 januari 2021
lijst met beknopte omschrijving (conform art. 466 DLB)

Datum bekendmaking : 22 januari 2021

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering (18 december 2020).

Gunning na vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot 
Project nr. C-20-014 - Raamovereenkomst voor de uitvoering van IBA's - Intensief systeem - 
2021-2023.

De besluiten in deze lijst kunnen geraadpleegd worden op eenvoudig verzoek. Hiervoor kan contact 
genomen worden met Pidpa per e-mail op directiesecretariaat@pidpa.be of per telefoon op 03/216.89.10.
Tegen de besluiten in deze lijst kan klacht ingediend worden bij de toezichthoudende overheid (Vlaamse 
Regering).

De raad van bestuur keurt de digitale procedure goed.

De raad van bestuur keurt het verslag goed.

Het project wordt gegund.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.

Het project wordt gegund.

1 Met unanimiteit, wanneer geen individueel stemgedrag expliciet wordt vermeld.

De lijst met geselecteerden wordt goedgekeurd.

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

De raad van bestuur keurt het businessplan labo goed.

De raad van bestuur keurt het voorstel projecten 2021-2025 goed.

Rioleringswerking Pidpa - Stand van zaken - Kennisgeving.

Businessplan labo - Definitieve goedkeuring.

Project nr. C-19-087 - Kwalificatiesysteem voor het uitvoeren van werken aan de 
drinkwaterinfrastructuur - Goedkeuring kwalificatieleidraad.

Gunning na vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot 
Project nr. C-21-001 - Raamovereenomst voor de realisatie en afkoppeling van 
huisaansluitingen in regio West + regio Noord - 2021-2023.



FINANCE - ICT - AANKOOP

10.
-

de voorzitter van de raad van bestuur
Mieke Van den Brande

Het project wordt gegund.
Project nr. C-20-111 - Upgrade & uitbreiding Esri GIS onderhoudscontract naar ELA.

Gunning na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging.


