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4. Goedkeuring ontwerp.
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5. Gunning na openbare procedure.
-

OPERATIES

6. Niet in rekening gebracht water (NRW) - Overzicht actieplan Pidpa - Kennisgeving.

SALES, MARKETING & INNOVATIE

7. Innovatie - Stand van zaken - Toelichting.

Besluiten 1 raad van bestuur 18 februari 2022
lijst met beknopte omschrijving (conform art. 466 DLB)

Datum bekendmaking : 25 februari 2022

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

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering (21 januari 2022).

Wijziging businessplan Hidrorio - Beslissing na advies van adviescomité B - Goedkeuring.

Project nr. P-21-008 - Opdracht voor bouw en inrichten van dienstgebouw te Grobbendonk.

Project nr. P-21-018 - Opdracht voor WPC Westerlo, WPC Brasschaat en WPC Balen - 
Vervangen van UV-desinfectie-installaties.

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).

Project nr. K-20-071 - Puurs-Sint-Amands - Wegenis- en rioleringswerken in Scheeveld en 
Zeutestraat.

De raad van bestuur keurt de digitale procedure goed.

De raad van bestuur keurt het verslag goed.

De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan de wijzigingen van het businessplan HidroRio.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.

Project nr. C-22-003 - Raamovereenkomst voor de uitvoering van IBA's - Extensief en 
bovengronds (semi-) intensief systeem.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.

Het project wordt gegund.

De raad van bestuur kennis van het actieplan.

Dit punt wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.

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



FINANCE - ICT - AANKOOP

8.

9. Overzicht bestellingen 2021 KW3 - Kennisgeving.

COMMUNICATIE, FACILITIES EN HIDRODOE

10. Projecten HidroPlus 2022 - Overzicht en uitbetaling - Goedkeuring.

CORPORATE

11. Gunning.
- Project nr. C-20-097 - BlueStream - Fase 2B en 3 - Opdracht KPMG in het fusietraject.

12. Project BlueStream - Stand van zaken.

de voorzitter van de raad van bestuur
Mieke Van den Brande

De raad van bestuur neemt kennis van het overzicht.

De raad van bestuur neemt kennis van het overzicht van de ingediende projecten en gaat akkoord 
met de uitbetaling van de financiële ondersteuning van deze projecten.

Het project wordt gegund.

De raad van bestuur neemt kennis van de tussentijdse rapportering van het project BlueStream 
en legt haar inzichten vast.

Het project wordt gegund.

Project SAP 4 HANA - Goedkeuring budget fase User Acceptance Testen en finaal bedrag 
bouwfase.


