Besluiten 1 raad van bestuur 19 november 2021
lijst met beknopte omschrijving (conform art. 466 DLB)
Datum bekendmaking : 30 november 2021
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).

1.
2.

Organisatie raad van bestuur via digitale procedure n.a.v. COVID-19 - Goedkeuring.
De raad van bestuur keurt de digitale procedure goed.
Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering (22 oktober 2021).
De raad van bestuur keurt het verslag goed.

INFRA
3.

4.

5.

6.

7.

1

Rapportering stand van zaken Pidpa-fonds provincie Antwerpen - Kennisgeving.
De raad van bestuur neemt kennis van de actuele stand van zaken binnen het Pidpa-fonds
provincie Antwerpen.
Audit rioleringen - Lange termijn simulatie investeringen/financierbaarheid investeringen Voorstel wijziging businessplan HidroRio - Goedkeuring.
De raad van bestuur legt haar inzichten vast. Dit punt wordt tijdens de volgende vergadering
opnieuw behandeld.
Gunning na openbare procedure.
a) Project nr. K-10-015 - Mol - Wegenis- en rioleringswerken in Sluis.
Het project wordt gegund.
b) Project nr. K-11-072 - Rijkevorsel - Aanleg van een 2DWA-stelsel in Bergsken (clusters 058726 en 058-529) - Molenstraat (deel) - Vonderstraat (deel).
Het project wordt gegund.
c) Project nr. K-09-035 - Malle - Wegenis- en rioleringswerken in Kersenlaan, Stekensbergstraat
en Scherpenberg.
Het project wordt gegund.
Aanvraag tot deelneming.
Project nr. P-17-013BIS - WPC Grobbendonk - Bouw van een hogedrukgebouw met UVreactoren en reinwaterkelders.
De aanvraag tot deelneming wordt goedgekeurd.
Goedkeuring ontwerp.
Project nr. P-21-015 - Opdracht voor WPC Kapellen - Instandhoudingswerken
hogedrukinstallatie - Vervangen van een hogedrukpomp en de UV-desinfectie-installatie.
Het ontwerp wordt goedgekeurd.

Met unanimiteit, wanneer geen individueel stemgedrag expliciet wordt vermeld.

SALES, MARKETING & INNOVATIE
8.

Studie "Hybride watermodel" - Resultaten - Toelichting - Kennisgeving.
De raad van bestuur neemt kennis van de resultaten van de studie "Hybride watermodel".

FINANCE - ICT - AANKOOP
9.

Gunning na onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.
Project nr. C-20-021 - Raamovereenkomst voor de levering van gietijzeren hulpstukken.
Het project wordt gegund.

CORPORATE
10. Cipal - Algemene vergadering van 16 december 2021 – Begroting 2022 – Vastellen mandaat Goedkeuring.
De raad van bestuur keurt de agenda en de agendapunten van de algemene vergadering van 16
december 2021 goed.
11. Gunning na onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.
Project nr. C-21-050 - Opdracht voor diverse verzekeringsdiensten - 2022-2025.
Het project wordt gegund.

de voorzitter van de raad van bestuur
Mieke Van den Brande

