Besluiten 1 raad van bestuur 21 januari 2022
lijst met beknopte omschrijving (conform art. 466 DLB)
Datum bekendmaking : 27 januari 2022
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 (17 december 2021).
De raad van bestuur keurt het verslag goed.

INFRA
3.

4.

5.

Goedkeuring ontwerp.
a) Project nr. K-20-028 - Niel - Wegenis- en rioleringswerken in Boomsestraat (deel ts.
Walenhof en grens Boom).
Het ontwerp wordt goedgekeurd.
b) Project nr. K-21-008 - Mechelen - Wegenis- en rioleringswerken op Keerdok/Eandissite/Rode
Kruisplein.
Het ontwerp wordt goedgekeurd.
Gunning na onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.
Project nr. C-21-061 - Raamovereenkomst voor rioolinventarisatie en opmaak riooldatabank.
Het project wordt gegund.
Gunning na openbare procedure.
a) Project nr. K-16-054 - Brasschaat - Heraanleg van het gemeenteplein.
Het project wordt gegund.
b) Project nr. K-08-070 - Balen - Wegenis- en rioleringswerken in Oude Molsebaan.
Het project wordt gegund.
c) Project nr. K-20-054 - Duffel - Wegenis- en rioleringswerken in Lintsesteenweg.
Het project wordt gegund.

OPERATIES
6.

7.

1

Gunning na onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.
Project nr. C-21-026 - Heist-op-den-Berg - Raamovereenkomst voor het uitvoeren en
herstellen van toestellen in het drinkwaternet.
Het project wordt gegund.
Gunning na vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot
Project nr. D-26-226 - Asbestverwijdering watertorens.
Het project wordt gegund.

Met unanimiteit, wanneer geen individueel stemgedrag expliciet wordt vermeld.

SALES, MARKETING & INNOVATIE
8.

Goedkeuring ontwerp.
Project nr. C-20-114 - Opdracht voor raamovereenkomst blue deal voor micro ontharding en
infiltratie op het openbaar domein.
Het ontwerp wordt goedgekeurd.

CORPORATE
9.

Intern auditplan - Audit 1.4 Bronnen - Finaal rapport - Kennisgeving - Audit 2.1 IDPBW - Scope Kennisgeving.
De raad van bestuur neemt kennis van het rapport Bronnen en van de scope van de audit IDPBW.

PREVENTIE EN MILIEU
10. REG-verslag en carbon footprint 2020 - Toelichting - Kennisgeving.
De raad van bestuur neemt hiervan kennis.
11. Versterken van de veiligheidscultuur binnen Pidpa - Resultaten 2021 - Planning 2022 - Toelichting Kennisgeving.
De raad van bestuur neemt hiervan kennis.

VARIA
12. Varia.
Waterwinning Balen-Nete - Kennisgeving.
De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

de voorzitter van de raad van bestuur
Mieke Van den Brande

