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

2.

INFRA

3.

4.

5. Kennisgeving.
-

6. Goedkeuring ontwerp.
a)

b)

7. Gunning na openbare procedure.
a)

b)

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.

De raad van bestuur gaat akkoord met de voorlegging van het voorstel aan het adviescomité B.

De raad van bestuur gaat akkoord met de verkoop.

De raad van bestuur neemt kennis van de gunningsbeslissing.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.

Project nr. K-09-092 - Berlaar - Aanleg van een volledig gescheiden stelsel in de Vruchtelei, 
Steenbeek, Kegelstraat, Heikanthof, Heidestraat, deel Smidstraat en deel Aarschotbaan.

Project nr. K-11-087 - Dessel - Wegenis- en rioleringswerken in Kleine Heide en Molenhei.

Project nr. K-20-003 - Willebroek - Wegenis- en rioleringswerken in Stationsstraat, 
Stationsplein, Ijzerenwegstraat, Guido Gezellestraat, Veert en Boomsesteenweg (tot 
huisnummer 9).

Project nr. K-20-079 - Puurs-Sint-Amands - Wegenis- en rioleringswerken in Dorpsharttuin.
Het project wordt gegund.

Het project wordt gegund.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.

Besluiten 1 raad van bestuur 17 december 2021
lijst met beknopte omschrijving (conform art. 466 DLB)

Datum bekendmaking : 21 december 2021

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering (19 november 2021).

Audit rioleringen - Lange termijn simulatie investeringen/financierbaarheid investeringen - 
Wijziging businessplan HidroRio (aanpassing simulatie voor parameter wegherstel) - Bespreking 
met het oog op voorlegging aan adviescomité B - Goedkeuring.

Terrein watertoren Puurs-Sint-Amands - Scheeveld - Verkoop van een deel van het perceel in het 
kader van aanleg fietspaden.

Project nr. C-19-087 - Kennisgeving gunningsbeslissing - Synductis SYN20W07: Ondergrondse 
leidingen.

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



c)

d)

OPERATIES

8. Aanvraag tot deelneming.
-

FINANCE - ICT - AANKOOP

9. Resultaat studie Econopolis aangaande totale financieringsnoden Pidpa - Goedkeuring.

10. Voorstel tarieven 2022 - Goedkeuring.

11. Gunning.
- Project nr. C-21-089 - Cyber security support services.

CORPORATE

12. Bekrachtiging juridische procedures - Goedkeuring.

VARIA

13. Varia.
- Business continuity - Stand van zaken - Kennisgeving.

de voorzitter van de raad van bestuur
Mieke Van den Brande

De aanvraag tot deelneming wordt goedgekeurd.

De raad van bestuur neemt kennis van het resultaat van de studie en keurt het voorstel rond 
invulling van de financieringsbehoeften goed.

De raad van bestuur keurt het drinkwatertarief goed met ingang van 1 januari 2022. De tarieven 
voor diverse prestaties en dienstverlening met betrekking tot de drinkwatergebonden 
activiteiten worden goedgekeurd voor toepassing met ingang van 1 januari 2022.

Het project wordt gegund.

Project nr. K-18-027 - Sint-Katelijne-Waver - Wegenis- en rioleringswerken in de 
Kempenarestraat.

Project nr. K-21-003 - Mechelen - Wegenis- en rioleringswerken in Onze-Lieve-Vrouwestraat.

De raad van bestuur bekrachtigt de juridische procedures.

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

Project nr. C-21-077 - Raamovereenkomst veiligheidscoördinatie - Ontwerp en 
verwezenlijking.

Het project wordt gegund.

Het project wordt gegund.


