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AGENDA RAAD VAN BESTUUR SOLVA – 19 APRIL 2022
1.
1.1.

Notulen
Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2022/03 dd. 8 maart 2022

beslissing

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

SOLVA als vereniging
Bestuurszaken
Verkiezen van één of meer ondervoorzitters
Uitnodiging Algemene Vergadering en vastleggen agenda
Aanvraag tot toetreding SOLVA van gemeente Liedekerke

beslissing
beslissing
beslissing

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Personeelszaken
Verlenging aanwervingsprocedure Preventieadviseur niveau I
Aanvaarden ontslag bouwkundige
Aanvraag zorgkrediet Dorine Cougé
Aanvraag ouderschapsverlof Stijn Monsaert
Aanbod en aanstelling kandidaat uit de werfreserve Expert bouwkundig erfgoed
2.2.6 Aanvaarden ontslag expert subsidies
2.2.7. Aanwervingsprocedure medewerker en expert omgevingshandhaving
2.2.8. Instellen, openverklaring en aanstelling tijdelijke betrekking Inhoudelijk administratief personeel
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Bedrijventerreinen
Brakel - uitbreiding ambachtelijke zone, Sadones: vraag vestigen opstalrecht
Geraardsbergen – Ophasselt - Parkbos 1 en 6, bv Delta Engineering: vraag
tot toelating voor afstand-verdeling blote eigendom aan de vruchtgebruiker
Delta Engineering
Geraardsbergen - Schendelbeke – Diebeke, Patton: vraag tot toelating omzetting in gemene delen bij achterliggende kavels om met die kavels te
worden verkocht
Geraardsbergen - Schendelbeke - Diebeke 20, Integrale/Monument Immo
Management/Recticel: vraag tot toelating inbreng en verkooptransactie.
Zottegem - Keistraat - lot 6, JURGEN & D bv/APF AUTOPARTS FLANDERS
bv: vestiging erfpacht met onroerende lease
Publieke infrastructuurprojecten
Herzele – Stekelbos: samenwerkingsprotocol SOLVA - SHM Denderstreek
voor opmaak masterplan en goedkeuring selectieleidraad
Ninove – Nieuw bijgebouw toeristisch centrum: goedkeuring voorontwerp
Politiezone Vlaamse Ardennen - nieuw politiehuis: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Lierde - Gemeentelijke ontmoetingsruimte: goedkeuring definitief ontwerp
en aanbestedingsdossier
Oosterzele - nieuw administratief centrum: Goedkeuring gewijzigde samenwerkingsovereenkomst

5.
5.1.

Klimaat
Rechtstreekse participatie in hernieuwbare energieprojecten

6.
6.1.

Mobiliteit
Gunning studieopdracht voor uitvoeringswerken van Hoppinpunten en toegankelijke bushaltes voor het project “Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en IGEMO betreffende de uitvoering van aankoopcentrale voor het leveren van goederen voor de inrichting van Hoppinpunten en toegankelijke halte-infrastructuur voor het project ‘Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen’

6.2.

beslissing
beslissing
kennisgeving
kennisgeving
kennisgeving
beslissing
beslissing
beslissing

beslissing
beslissing
beslissing
beslissing
beslissing

beslissing
beslissing
beslissing
beslissing
beslissing

beslissing
beslissing
beslissing
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7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Varia
60 jaar SOLVA: activiteiten
Decreet regiovorming
Lancering aankoopcentrale elektrische voertuigen
Groepsaankoop tonnengeluk
Volgende raadsvergadering

kennisgeving

De vergadering komt bijeen om 18u05 onder het voorzitterschap van de heer Fernand Van Trimpont.
Na de goedkeuring van de agendapunten, en de punten 2.2.6., 2.2.7. en 2.2.8. ter zitting, wordt de behandeling
ervan onmiddellijk aangevat.

1

NOTULEN

1.1.

Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2022/03 dd. 8 maart 2022

beslissing

De notulen van de Raad van Bestuur van 8 maart 2022 worden goedgekeurd.

2

SOLVA ALS VERENIGING

2.1.
2.1.1.

Bestuurszaken
Verkiezen van één of meer ondervoorzitters

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
De Raad van Bestuur stelt Anja Beeckman aan als ondervoorzitter van de Raad van Bestuur SOLVA voor een
periode van drie jaar.
2.1.2.

Uitnodiging Algemene Vergadering en vastleggen agenda

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
De Raad van Bestuur gaat akkoord om de Algemene Vergadering samen te roepen op 16 juni 2022 om 19u, in
het Cultuurhuis EMotia, Oudenaardsesteenweg 456, 9420 Erpe-Mere met volgende dagorde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2.1.3.

Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden (indien noodzakelijk)
Samenstelling van het bureau
Jaarverslag 2021
Jaarrekening per 31 december 2021
Verslag van de Commissaris
Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2021
Statutenwijzigingen SOLVA
Goedkeuring dubbel prestatiegeld voorzitter
Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de laatste Algemene Vergadering
Varia

Aanvraag tot toetreding SOLVA van gemeente Liedekerke

kennisgeving

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
-

De Raad van Bestuur van SOLVA keurt de aanvraag van het gemeentebestuur van Liedekerke niet
goed op basis van de bovenstaande motivering.
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2.2.
2.2.1.

Personeelszaken
Verlenging aanwervingsprocedure Preventieadviseur niveau I

beslissing

Persoonsgebonden materie
2.2.2.

Aanvaarden ontslag bouwkundige

beslissing

Persoonsgebonden materie
2.2.3.

Aanvraag zorgkrediet Dorine Cougé

kennisgeving

Persoonsgebonden materie
2.2.4.

Aanvraag ouderschapsverlof Stijn Monsaert

kennisgeving

Persoonsgebonden materie
2.2.5.

Aanbod en aanstelling kandidaat uit de werfreserve Expert bouwkundig erfgoed

kennisgeving

Persoonsgebonden materie
2.2.6.

Aanvaarden ontslag expert subsidies

beslissing

Persoonsgebonden materie
2.2.7.

Aanwervingsprocedure medewerker en expert omgevingshandhaving

beslissing

Persoonsgebonden materie
2.2.8.

Instellen, openverklaring en aanstelling tijdelijke betrekking Inhoudelijk administratief personeel

beslissing

Persoonsgebonden materie

3. BEDRIJVENTERREINEN
3.1.

Brakel - uitbreiding ambachtelijke zone, Sadones: vraag vestigen opstalrecht

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
De Raad van Bestuur stemt in, op de uitbreiding van de ambachtelijke zone te Brakel, met betrekking tot lot 1,
met de aankoop door De Langhe Lucie voor 32 % als vruchtgebruiker, door Sadones Bert voor 34 % als naakte
eigenaar, en door Sadones Stijn voor 34 % als naakte eigenaar, die op hun beurt een opstalrecht zullen verlenen
aan Sadones bv, die eveneens de exploitatie voor zijn rekening zal nemen,
onder de in de authentieke akte door alle betrokken partijen, zijnde de vruchtgebruiker, de naakte eigenaars
en de opstalnemer/exploitant onverkort, solidair en ondeelbaar te onderschrijven voorwaarden en bepalingen
van het ‘Bedrijventerreinpaspoort Brakel - uitbreiding ambachtelijke zone’, dat onder meer de algemene verkoopsvoorwaarden, de bedrijventerreinspecifieke verkoopsvoorwaarden, en het reglement van mede-eigendom en parkmanagement, omvat; en onder de bijzondere verkoopsvoorwaarden met inbegrip van de door de
onderscheiden bedrijven in het kandidaatsdossier verwoorde engagementen.
3.2.

Geraardsbergen – Ophasselt - Parkbos 1 en 6, bv Delta Engineering: vraag tot
toelating voor afstand-verdeling blote eigendom aan de vruchtgebruiker Delta
Engineering

beslissing

De Raad van Bestuur,
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Besluit éénparig
De Raad van Bestuur gaat akkoord om, voor de goederen op het bedrijventerrein Geraardsbergen - Ophasselt,
Parkbos 1 en 6, kadastraal gekend te Geraardsbergen, achtste afdeling, sectie B, nummer 0263DP0000, en
sectie B, nummer 0260LP0000,
a)

toelating te verlenen tot de geplande transactie, waarbij de volle eigendom van de goederen wordt
toebedeeld aan de huidige mede-eigenaar en vruchtgebruiker bv “DELTA ENGINEERING” onder de
uitdrukkelijke voorwaarde dat:
- bv “DELTA ENGINEERING” betreffende dit perceel de meest recente verkoopsvoorwaarden
zoals opgenomen in het bedrijventerreinpaspoort Geraardsbergen - Ophasselt en de bijzondere verkoopsvoorwaarden in de akten onderschrijft, en dat deze voorwaarden worden aangehecht aan deze akten;
- deze akte de prijs van de grond en de gebouwen opsplitst en de huidige grondwaarde vermeldt;
- bv “DELTA ENGINEERING” zich tevens akkoord verklaart dat, indien SOLVA in de toekomst
het recht zou hebben om de overeenkomst te ontbinden volgens de voormelde huidige
verkoopsvoorwaarden van SOLVA, die ontbinding zowel de oorspronkelijke verkoop als de
huidige beoogde transactie betreft, zodat de eigendom ingevolge die dubbele ontbinding
terugkeert naar SOLVA, en waarbij als huidige waarde van de grond, zoals vastgesteld op
de Raad van Bestuur, zal worden gehanteerd.

b) toelating te verlenen tot het verlenen van een hypothecair mandaat c.q. hypotheek aan BELFIUS,
mits de bank verklaart kennis te nemen van het feit dat op het goed een terugkooprecht en een
ontbindingsrecht rust en dat bij uitoefening daarvan het goed retroactief terugkeert naar SOLVA en
de hypotheek dus vervalt behoudens zakelijke subrogatie in de netto-terugkoopprijs.
3.3.

Geraardsbergen - Schendelbeke – Diebeke, Patton: vraag tot toelating omzetting in gemene delen bij achterliggende kavels om met die kavels te worden
verkocht

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
De Raad van Bestuur gaat akkoord om op het bedrijventerrein Geraardsbergen - Schendelbeke met betrekking
tot het onroerend goed, thans gelegen Diebeke 20 te Schendelbeke-Geraardsbergen, kadastraal gekend te
Geraardsbergen, 7de afdeling (Schendelbeke), sectie A, nr. 0104F2P0000, toelating te verlenen tot de geplande
transactie, waarbij dit perceel bestemd wordt tot een gemeenschappelijke toegangsweg en dus een gemeen
deel bij de achterliggende kavels, en waarbij de aandelen erin samen met die achterliggende kavels worden
verkocht, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alle bij de transactie betrokken partijen/vennootschappen:
-

-

3.4.

betreffende dit perceel de meest recente verkoopsvoorwaarden zoals opgenomen in het bedrijventerreinpaspoort Geraardsbergen - Schendelbeke en de bijzondere verkoopsvoorwaarden (met vermelding van de bedrijfsactiviteiten) in de akten onderschrijven, en dat deze voorwaarden worden aangehecht aan deze akten;
voldoende anticiperen op duurzame ontwikkelingen met betrekking tot mobiliteit zoals gevraagd door
de dienst mobiliteit van Geraardsbergen, d.w.z. te voorzien in fietsenstallingen en parkeerplaatsen te
voorzien van de nodige voorzieningen om laadpunten voor elektrische voertuigen te kunnen installeren;
en dat deze akten de huidige grondwaarde vermelden, zoals bepaald op de raad van bestuur.
Geraardsbergen - Schendelbeke - Diebeke 20, Integrale/Monument Immo Management/Recticel: vraag tot toelating inbreng en verkooptransactie.

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
De Raad van Bestuur gaat akkoord om op het bedrijventerrein Geraardsbergen - Schendelbeke met betrekking
tot het onroerend goed, thans gelegen Diebeke 20 te Schendelbeke-Geraardsbergen, bestaande uit:
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-

een fabriekspand, thans kadastraal gekend te Geraardsbergen, 7de afdeling (Schendelbeke), sectie A,
nr. 217/P/P0000;
een perceel industriegrond, thans gekend ten kadaster te Geraardsbergen, 7de afdeling (Schendelbeke), sectie A, nr. 535/B/P0000;
een perceel industriegrond, thans gekend ten kadaster te Geraardsbergen, 7de afdeling (Schendelbeke), sectie A, nr. 535/C/P0000;

toelating te verlenen tot de geplande inbreng en verkooptransactie, waarbij de bedrijfsactiviteiten en tewerkstelling van de exploitatievennootschap ‘Recticel’ ongewijzigd blijven, onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat:
- RECTICEL BEDDING BELGIUM bv, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Diebeke 20 de meest recente
verkoopsvoorwaarden zoals opgenomen in het bedrijventerreinpaspoort Geraardsbergen - Schendelbeke en ook de bijzondere verkoopsvoorwaarden (met vermelding van de bedrijfsactiviteiten, tewerkstelling, en bezettingsvergoeding) in de akten onderschrijft, en dat deze voorwaarden worden aangehecht aan deze akten;
- deze akten de huidige grondwaarde vermelden, zoals bepaald op de raad van bestuur.
3.5.

Zottegem - Keistraat - lot 6, JURGEN & D bv/APF AUTOPARTS FLANDERS bv:
vestiging erfpacht met onroerende lease

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
De Raad van Bestuur stemt in, op bedrijventerrein Zottegem -Keistraat, met:
-

Een erfpachtrecht door de besloten vennootschap JURGEN & D aan de naamloze vennootschap ING
LEASE BELGIUM voor 27 jaar;
Een volmacht tot verlenging van de duurtijd van het erfpachtrecht tot 99 jaar;
Een hypotheek ten voordele van ING LEASE BELGIUM op de residuaire eigendomsrechten van JURGEN &
D;
Een hypothecair mandaat ten voordele van ING LEASE BELGIUM op de residuaire eigendomsrechten van
JURGEN & D;
Een huur door ING LEASE BELGIUM aan de besloten vennootschap AUTOPARTS FLANDERS voor 15 jaar,

onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat:
-

-

bv JURGEN & D en de exploitatievennootschap bv AUTOPARTS FLANDERS, de voor dit bedrijventerrein geldende bepalingen uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden onverkort, solidair en
ondeelbaar onderschrijven;
alle betrokken partijen, d.w.z. ING LEASE BELGIUM nv, bv JURGEN & D en de exploitatievennootschap
bv AUTOPARTS FLANDERS, een meerpartijenovereenkomst sluiten waarin:
• de lessor kennis neemt van de bepalingen uit de algemenen en de bijzondere verkoopsvoorwaarden, in het bijzonder het terugkooprecht en het uitdrukkelijk ontbindend beding,
• alle partijen bevestigen dat de vestiging van een erfpachtrecht ten gunste van de lessor evenals een hypotheek en een hypothecair mandaat op het verkochte goed, waarvoor SOLVA
toestemming geeft, geen afbreuk doen aan de zakelijke werking van het terugkooprecht en
het ontbindingsrecht, die, voor zover uitgeoefend conform de verkoopsvoorwaarden en de
meerpartijenovereenkomst, de volle eigendom van het onroerend goed (grond en gebouwen) kan betreffen zodat bij uitoefening daarvan de eigendom onbelast terugkeert naar
SOLVA, behoudens wat in de meerpartijenovereenkomst nader wordt bepaald,
• partijen jegens elkaar informatieplichten overeenkomen bij ingebrekestelling en bij beëindiging van de leasingovereenkomst of de verkoopovereenkomst alsook samenwerking.
dat in het contract van onroerende financieringshuur de bepalingen die ING Lease een aankoopoptie
en voorkooprecht geven, nu art. 4 § 1 tot 3 van het contract, geschrapt worden, aangezien die strijdig
zijn met de verkoopsvoorwaarden en bestemming van de industrieterreinen.

De Raad van Bestuur geeft de administratie de opdracht een dergelijke meerpartijenovereenkomst met onder
meer ING lease als leasingmaatschappij af te sluiten.
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4. PUBLIEKE INFRASTRUCTUURPROJECTEN
4.1.

Herzele – Stekelbos: samenwerkingsprotocol SOLVA - SHM Denderstreek voor
opmaak masterplan en goedkeuring selectieleidraad

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
De Raad van Bestuur keurt het samenwerkingsprotocol voor deze ’occasioneel gezamenlijke opdracht’ tussen SOLVA en SHM Denderstreek goed voor de opmaak van het masterplan van het woongebied Herzele
Stekelbos. Dit samen met de selectieleidraad in kader van deze overheidsopdracht, ‘Mededingingsprocedure
met onderhandeling’.
De Raad van Bestuur laat de overeenkomst en selectieleidraad als bijlage toevoegen bij dit besluit zodat het
integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
4.2.

Ninove – Nieuw bijgebouw toeristisch centrum: goedkeuring voorontwerp

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
4.3.

De Raad van Bestuur keurt het voorontwerp, zoals voorgesteld door architectenbureau DAT architectenburo bv op 18 maart 2022, goed.
De Raad van Bestuur keurt de totaalraming (incl. btw & erelonen), opgemaakt op basis van de laatste
raming van architectenbureau DAT architectenburo bv, goed.
De Raad van Bestuur geeft het architectenbureau DAT architectenburo bv de opdracht voor de opmaak
van de nodige documenten voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning van dit project.
De Raad van Bestuur geeft de administratie de opdracht de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning van dit project in te dienen.
Politiezone Vlaamse Ardennen - nieuw politiehuis: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
4.4.

De Raad van bestuur keurt het bestek met nr. OUD0629 en de raming voor de opdracht “Studieopdracht nieuw politiehuis PZ Vlaamse Ardennen”, opgesteld door Team Bouw en Infrastructuur goed.
De Raad van bestuur legt de lastvoorwaarden vast zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
De Raad van bestuur laat bovengenoemde opdracht gunnen bij wijze van de openbare procedure.
De Raad van bestuur laat de aankondiging van de opdracht invullen en bekendmaken op nationaal
en Europees niveau.
Lierde - Gemeentelijke ontmoetingsruimte: goedkeuring definitief ontwerp en
aanbestedingsdossier

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
-

De Raad van bestuur keurt het definitief ontwerp en bestek voor de realisatie van een nieuwe gemeentelijke ontmoetingsruimte na sloop van de oude gebouwen op de site Dorpstraat 69 te Lierde,
samen met de raming (netto bouwkost, excl. erelonen, excl. Solva vergoeding en excl. BTW), zoals
voorgesteld door Beko Architecten, Sint-Annastraat 20, 9420 Erpe-Mere, goed, onder opschortende
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-

4.5.

voorwaarde dat dit bestek goedgekeurd wordt door de College van Burgemeester en Schepenen
van de gemeente Lierde;
De Raad van bestuur keurt de aanbestedingsprocedure – de openbare procedure - voor de werkenopdracht goed;
De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht het nodige te doen teneinde deze opdracht zo
spoedig als mogelijk aan te kunnen vatten, het nodige overleg te plegen met de gemeente Lierde en
de nodige beslissingen aan de bestuursorganen voor te leggen.
Oosterzele - nieuw administratief centrum: Goedkeuring gewijzigde samenwerkingsovereenkomst

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
De Raad van Bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Oosterzele goed en laat deze
als bijlage bij dit besluit toevoegen zodat het integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

5. KLIMAAT
5.1.

Rechtstreekse participatie in hernieuwbare energieprojecten

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
Artikel 1: De raad van bestuur keurt de nota ‘Energiestrategie Zuid-Oost-Vlaanderen’ 1 goed. In deze nota
wordt de stand van zaken en het potentieel voor hernieuwbare energieproductie in de regio gekwantificeerd
en wordt een overzicht gegeven van de acties die SOLVA neemt om de hernieuwbare energieproductie in de
regio aan een versneld tempo te verhogen. Deze acties zijn zowel gericht naar burgers en lokale besturen als
naar de eigen projecten (bedrijventerreinen, woonontwikkelingen, mobiliteitsprojecten en gemeentelijke
bouwprojecten).
Artikel 2: De raad van bestuur keurt goed dat haar organisatie ernaar streeft om op de eigen en/of beheerde
(bedrijven)terreinen rechtstreekse burgerparticipatie van minstens 50% in alle nieuwe grootschalige hernieuwbare energieprojecten te voorzien via burgercoöperaties die de ICA-principes respecteren (enkel voor
projecten die niet uitsluitend in eigen energieverbruik voorzien), om op die manier lokale natuurlijke rijkdom
voor iedereen toegankelijk te maken en draagvlak bij de bevolking te creëren.
Artikel 3: De raad van bestuur keurt goed dat SOLVA bij de eigen realisatie van nieuwe grootschalige hernieuwbare energieprojecten rechtstreekse burgerparticipatie van minimum 50% via burgercoöperaties, die de
ICA-principes respecteren, zal opleggen. In de aanbesteding worden o.a. volgende kwalitatieve en kwantitatieve gunningscriteria opgenomen:
-

percentage aanbieden aan inwoners om rechtstreeks financieel in het project te participeren;
opzetten van een informatie- en communicatiecampagne door de bouwheer/exploitant voor,
tijdens en na de bouw van het project;
aanbieden van overige tegemoetkomingen door de bouwheer/exploitant, zoals engagement
tot realiseren of financieren van rationeel energiegebruik en hernieuwbare energieprojecten
(of andere milieuprojecten) in de stad/gemeente of directe regio;
twee referenties van gelijkaardige projecten waarbij o.a. informatie, communicatie en rechtstreekse financiële participatie werden uitgewerkt en gerealiseerd.

6. MOBILITEIT
6.1.

Gunning studieopdracht voor uitvoeringswerken van Hoppinpunten en toegankelijke bushaltes voor het project “Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen

beslissing

1
Bijlage 1: Nota ‘Energiestrategie Zuid-Oost-Vlaanderen’. Deze nota is toegevoegd als bijlage, maar maakt integraal deel
uit van het besluit.
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De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
-

-

6.2.

De Raad van Bestuur van SOLVA keurt het verslag van nazicht van de offertes van 12 april 2022
goed.
De Raad van Bestuur laat het verslag van nazicht van de offertes in bijlage toevoegen zodat het integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
De Raad van bestuur gunt de opdracht “studieopdracht voor uitvoeringswerken van Hoppinpunten
en toegankelijke bushaltes voor het project “Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen”” aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de beste prijs-uitvoeringstermijn), zijnde
SWECO BELGIUM bv, Arenbergstraat 13 bus 1 - 1000 Brussel tegen de voorwaarden vermeld in de
BAFO van deze inschrijver.
De Raad van bestuur laat de uitvoering gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in
het bestek met nr. REG0750-01: Bestek “studieopdracht voor uitvoeringswerken van Hoppinpunten
en toegankelijke bushaltes voor het project “Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen””.
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en IGEMO betreffende de uitvoering van aankoopcentrale voor het leveren van goederen voor
de inrichting van Hoppinpunten en toegankelijke halte-infrastructuur voor het
project ‘Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen’

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
-

De Raad van Bestuur van SOLVA keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en Igemo
betreffende de uitvoering van aankoopcentrale voor het leveren van goederen voor de inrichting van
Hoppinpunten en toegankelijke halte-infrastructuur goed.

7. VARIA
7.1.

60 jaar SOLVA: activiteiten

kennisgeving

Er zijn heel wat activiteiten gepland voor onze 60 jaar viering:
- juni voor het personeel en de Raad van Bestuur
- Een actieweek voor de lokale besturen in de week van 30 mei
- Ons netwerk wordt uitgenodigd op de AV van 16/6
Oproep aan de raadsleden om tegen vrijdag 22/4 hun top 5 te bezorgen van SOLVA realisaties op hun
grondgebied of mooie illustraties van een SOLVA samenwerking, vb. een geveltuin om te verwijzen naar de
samenwerking mbt het klimaat.
7.2.

Decreet regiovorming

kennisgeving

De Vlaamse Regering geeft haar principiële goedkeuring voor het voorontwerp van decreet over regiovorming
en de wijzingen van het decreet over het lokaal Bestuur.
7.3.

Lancering aankoopcentrale elektrische voertuigen

kennisgeving

Gestroomd.be
•
•
•

Vanaf nu kan je als lokaal bestuur via SOLVA beroep doen op de aankoopcentrale voor duurzame
voertuigen - een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse streekintercommunales.
Zo kunnen steden en gemeenten goedkoper en eenvoudiger elektrische en CNG-voertuigen aankopen. Het vergroenen van het wagenpark is voor vele gemeenten dan ook een actiepunt in hun klimaatplannen.
Met deze vergroeningsactie kan jaarlijks naar schatting tussen 7 en 9 miljoen liter diesel bespaard
worden. De CO2-uitstoot kan dalen met zo’n 23.000 à 30.000 ton
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7.4.

Groepsaankoop tonnengeluk

kennisgeving

Via de groepsaankoop www.1000regentonnen.be kunnen inwoners van Zuid-Oost-Vlaanderen een regenton
aankopen. Er zijn 3 modellen in de aanbieding. De groepsaankoop loopt tot 30 mei.

7.5..




Volgende raadsvergadering

kennisgeving

Dinsdag 3 meil, 18u
Zottegem Egmontkasteel
We nodigen een fotograaf uit voor een groepsfoto en individuele foto’s van de raadsleden.

De voorzitter sluit de vergadering om 19u30.
Voor eensluidend verklaard te Vlierzele, op 19 april 2022,

Bart WALLAYS, algemeen directeur SOLVA, secretaris

Fernand VAN TRIMPONT, voorzitter Raad van Bestuur SOLVA

Anja BEECKMAN, ondervoorzitter Raad van Bestuur SOLVA
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