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

2.

INFRA

3. Goedkeuring ontwerp.
a)

b)

4.
a)

b)

5. Gunning na openbare procedure.
a)

b) Project nr. K-16-034 - Balen - Wegenis- en rioleringswerken in Straal.

c) 

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

Project nr. C-20-028 - Raamovereenkomst voor aanleg van toevoerleidingen en projecten 
voor drinkwater en ruwwater in de provincie Antwerpen.

Project nr.  P-20-015 - Waterproductiecentrum Oud-Turnhout - Waterwinning Oud-Turnhout 
- Boren en vernieuwen van watervangputten.

Project nr. K-18-079 - Heist-op-den-Berg - Wegenis- en rioleringswerken in Goorlei, 
Peerdsdonkendreef en Heibloemstraat.

Project nr. K-19-078 - Puurs-Sint-Amands - Wegenis- en rioleringswerken in Jan Donckerlaan, 
Seringenlaan, Irislaan en Gebroeders van Benedenlaan.

Het project wordt gegund.

Het project wordt gegund.

Het project wordt gegund.

Het project wordt gegund.

Het project wordt gegund.

Gunning na vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot 
Het ontwerp wordt goedgekeurd.

Besluiten 1 raad van bestuur 21 mei 2021
lijst met beknopte omschrijving (conform art. 466 DLB)

Datum bekendmaking : 28 mei 2021

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering (23 april 2021).

Project nr. K-21-028 en K-21-029 (goedkeuring ontwerp samengevoegd tot één 
aanbestedingsdossier) - Westerlo - Wegenis- en rioleringswerken in delen van A. 
Cannaertsstraat, Heultjedorp, Processieweg, Wittegracht, Oude Westmeerbeekseweg, 
Achterheide, Diamantweg, Ploegstraat, Lievekensstraat.

Project nr. K-17-005 - Dessel - Wegenis- en rioleringswerken in Turnhoutsebaan fase 3.

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 ontwerp wordt goedgekeurd.



OPERATIES

6. Aanvraag tot deelneming.
-

7.
- Project nr.  D-26-169 - Renovatie watertorens 2021.

FINANCE - ICT - AANKOOP

8. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over het boekjaar 2020 - Kennisgeving.

9. Aanvraag tot deelneming.
a)

b) Project nr. C-21-046 - Raamovereenkomst voor de levering van straatgarnituren.

c) Project nr. C-20-021 - Raamovereenkomst voor de levering van gietijzeren hulpstukken.

COMMUNICATIE, FACILITIES EN HIDRODOE

10. Gunning na onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.
-

CORPORATE

11.

12. Audit charter - Goedkeuring.

13. Project Bluestream - Integratie Pidpa-water-link - Letter of Intent (LOI) - Goedkeuring.

14. Klachtenbehandeling van klanten - Overzicht 2020 - Kennisgeving.

15.

16. Algemene vergadering Cipal van 24 juni 2021 - Mandaat - Goedkeuring.
De raad van bestuur keurt de agenda en de agendapunten van de algemene vergadering van 24 
juni 2021 goed.

Het project wordt gegund.

De raad van bestuur neemt kennis van het rapport en van de scope.

De raad van bestuur hecht zijn goedkeuring aan het audit charter van Pidpa.

De raad van bestuur keurt de Letter of Intent goed.

De raad van bestuur neemt kennis van het rapport Klachtenbehandeling van klanten - Overzicht 
2020.

De raad van bestuur keurt de agenda en de agendapunten van de algemene vergadering van 28 
mei 2021 goed en duidt dhr. Dieter Boedts, directeur HR en organisatieontwikkeling aan als 
afgevaardigde voor deze vergadering en voor de ganse legislatuur.

De aanvraag tot deelneming wordt goedgekeurd.

Projectnr.  C-22-002 - Raamovereenkomst voor het onderhoud van technische installaties en 
bewaking van gebouwen.

Intern auditplan - Audit 1 Cyber audit - Finaal rapport - Audit 2 Beveiliging sites - Scope - 
Toelichting - Kennisgeving.

Algemene vergadering Poolstok c.v. van 28 mei 2021 - Mandaat - Afgevaardigde voor de huidige 
legislatuur - Goedkeuring.

De aanvraag tot deelneming wordt goedgekeurd.

Het project wordt gegund.

De aanvraag tot deelneming wordt goedgekeurd.

De aanvraag tot deelneming wordt goedgekeurd.

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de commissaris over het boekjaar 2020.

Project nr. C-21-007 - Raamovereenkomst voor de levering van gereedschappen en 
verbruiksgoederen.

Gunning na vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot 

Project nr. C-21-026 - Heist-op-den-Berg - Raamovereenkomst voor het uitvoeren en 
herstellen van toestellen in het drinkwaternet.



17. Algemene vergadering De Watergroep van 11 juni 2021 - Mandaat - Goedkeuring.

VARIA

18.

de voorzitter van de raad van bestuur
Mieke Van den Brande

De raad van bestuur keurt de agenda en de agendapunten van de algemene vergadering van 11 
juni 2021 goed.

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

Dienstverleningsovereenkomst rioolbeheer Merksplas - Indienen offerte met Aquafin - Stand van 
zaken - Kennisgeving.


