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AGENDA RAAD VAN BESTUUR SOLVA – 5 JULI 2022
1.
1.1.

Notulen
Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2022/06 dd. 7 juni 2022

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

SOLVA als vereniging
Bestuurszaken
Voorstel vergaderkalender SOLVA 2023
Financiële resultaten SOLVA: tussentijdse afsluiting per 30.04.2022
Klacht t.a.v. SOLVA mbt kandidatuur Kwartier van de toekomst afgerond

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Personeelszaken
Aanvraag zorgkrediet Stien De Cock
Verlenging aanwervingsprocedure Preventieadviseur niveau I
Goedkeuring huishoudelijk reglement Hoog Overlegcomité, bijkomende
fietspolicy en deontologische code SOLVA
2.2.4. Aanstelling leidinggevenden
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Publieke infrastructuurprojecten
Aalst – jeugddienstverleningscentrum: wijziging bestek instellen procedure
aanstellen ontwerper
Lede – Brede School: goedkeuring wedstrijdbestek aanstellen architect
Lede – Brede school: goedkeuring selectieverslag aanstellen architect
Lede - sloop Villa Letha: aanvaarden opdracht en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
Lede - sloop Villa Letha: goedkeuring werkenbestek
Politiezone Vlaamse Ardennen - nieuw politiehuis: goedkeuring gunningsverslag

beslissing

beslissing
beslissing
kennisgeving
kennisgeving
beslissing
beslissing
kennisgeving
beslissing
beslissing
beslissing
beslissing
beslissing
beslissing

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Bedrijventerreinen
Oudenaarde - Bruwaan Noord: principiële toewijzing loten
Zottegem – Keistraat: toewijs lot 3A aan PxP Immo
Ninove - Ter Groeninge (Doorn Noord): toewijzing lot 3

5.
5.1.

Gebiedsontwikkeling
Ninove – Herontwikkeling AC-site: goedkeuren projectdefinitie en bestek
bij de open oproep voor het project 4303: de volledige studieopdracht voor
het opmaken van een ruimtelijke toekomstvisie voor de herontwikkeling
van de site van het administratief centrum en zijn directe omgeving te
Ninove

6.
6.1.

Mobiliteit
Raamovereenkomst voor het leasen van fietsen voor personeelsleden:
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

beslissing

7.
7.1.

Klimaat
Goedkeuring bestek ‘Groepsaankoop zonnepanelen voor bedrijven te
Ronse en Kruisem’

beslissing

8.
8.1.

Handhaving

9.

Erfgoed

Geraardsbergen – Schendelbeke, Herenveld 16: vraag toelating tot verkoop
aan DPU Geraardsbergen

Aanvaarden van de opdracht van het gemeentebestuur van Sint-LievensHoutem en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst dienstverlening omgevingshandhaving.

beslissing
beslissing
beslissing
beslissing

beslissing

beslissing
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9.1.

kennisgeving

9.2.

Archeologienota’s: kennisgeving overzicht van aanvragen voor de opmaak
van archeologienota’s
Instellen onderhandelingsprocedure grondwerker

10.
10.1.
10.2.

Varia
60 jaar SOLVA: activiteiten
Volgende raadsvergadering

kennisgeving

beslissing

De vergadering komt bijeen om 18u03 onder het voorzitterschap van de heer Fernand Van Trimpont.
Na de goedkeuring van de agendapunten, en de punten 2.1.3. en 9.2. wordt de behandeling ervan onmiddellijk
aangevat.

1

NOTULEN

1.1.

Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 2022/06 dd. 7 juni 2022

beslissing

De notulen van de Raad van Bestuur van 7 juni 2022 worden goedgekeurd.

2

SOLVA ALS VERENIGING

2.1.
2.1.1.

Bestuurszaken
Voorstel vergaderkalender SOLVA 2023

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
-

2.1.2.

De Raad van Bestuur keurt de vergaderkalender, zoals door de administratie op basis van de eerder
vastgelegde principes voorgesteld, goed.
De Raad van Bestuur gaat akkoord om op een nieuwe vaste vergaderplaats samen te komen, voor de
periode van de werkzaamheden in het Egmontkasteel te Zottegem, en dit in de Wattenfabriek te Herzele.
Financiële resultaten SOLVA: tussentijdse afsluiting per 30.04.2022

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
2.1.1.

De Raad van Bestuur keurt de balans en de resultatenrekening per 30/04/2022 goed.
Klacht t.a.v. SOLVA over kandidatuur Kwartier van de toekomst afgerond

kennisgeving

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing van Minister Somers in het onderzoek naar de klacht t.a.v.
SOLVA m.b.t. de kandidatuur Kwartier van de toekomst. De minister acht het toepassen van de toezichtmaatregel niet nodig. Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat het optreden van SOLVA en het lokaal bestuur
bij het opmaken van de kandidatuur correct is verlopen. Dit wordt ook op deze manier aan de klagers gecommuniceerd.
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2.2.
2.2.1.

Personeelszaken
Aanvraag zorgkrediet Stien De Cock

kennisgeving

Persoonsgebonden materie
2.2.2.

Verlenging aanwervingsprocedure Preventieadviseur niveau I

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
1.

De Raad van Bestuur laat de aanwervingsprocedure permanent verlengen tot een geschikte kandidaat
gevonden kan worden;

2. De Raad van Bestuur geef de administratie opdracht tot het doorlopen van de procedure zoals reeds
werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 7 december 2021 en de resultaten aan de Raad van
Bestuur voor verdere besluitvorming over te maken.
2.2.3.

Goedkeuring huishoudelijk reglement Hoog Overlegcomité, bijkomende fietspolicy en deontologische code SOLVA

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
- De Raad van Bestuur keurt het huishoudelijk reglement van het Hoog Overlegcomité, als bijlage aan
deze toelichting toegevoegd, goed.
- De Raad van Bestuur keurt de nieuwe bijkomende Fietspolicy, eveneens als bijlage toegevoegd, goed.
Deze fietspolicy zal in werking treden vanaf 1 januari 2023.
- De Raad van Bestuur keurt de Deontologische code, eveneens als bijlage toegevoegd, goed.
2.2.4.

Aanstelling leidinggevenden

kennisgeving

De Raad van Bestuur,
Raad van Bestuur SOLVA 7 | 5 juli 2022 - VERSLAG

4

Ter kennisgeving:
Art. 1. Met ingang van 1 januari 2022 werd aan onderstaande personeelsleden een leidinggevende rol toegekend voor onderstaande teams:
•

•
•
•
•

Team Ruimte
o De Wit Alexander
o Depauw Ewout
o Kindermans Pieter
o Torfs Stefaan
Team Klimaat, Energie & Wonen
o Van Der Stricht Saskia
Team Onroerend Erfgoed
o Cherretté Bart
Team Interne Diensten
o Calcoen Sandra
Team Externe Diensten
o Claes Ilse

Met ingang van 1 juni 2022 werd aan onderstaand personeelslid een leidinggevende rol toegekend voor onderstaand team:
• Team Infrastructuur
o Bram Quaghebeur
Art. 2. In toepassing van artikel 126 van de vigerende rechtspositieregeling wordt aan onderstaande personeelsleden een leiderschapstoeslag (maandelijks brutobedrag dat gekoppeld is aan de gezondheidsindex)
toegekend:
• De Wit Alexander, 375 euro aan 100%
• Depauw Ewout, 375 euro aan 100%
• Kindermans Pieter, 375 euro aan 100%
• Torfs Stefaan, 375 euro aan 100%
• Van Der Stricht Saskia, 545 euro aan 100%
• Calcoen Sandra, 375 euro aan 100%
• Claes Ilse, 375 euro aan 100%
• Bram Quaghebeur, 375 euro aan 100%

3. PUBLIEKE INFRASTRUCTUURPROJECTEN
3.1.

Aalst – jeugddienstverleningscentrum: wijziging bestek instellen procedure
aanstellen ontwerper

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
-

De Raad van Bestuur keurt het gewijzigde bestek voor het aanstellen van een architecten/studiebureau
betreffende het verbouwen en renoveren van een bestaand gebouw tot jeugddienstverleningscentrum
gelegen Bert Van Hoorickstraat 17 te Aalst goed.
De Raad van Bestuur geeft opdracht:
• de bovengenoemde architecten/studiebureaus uit te nodigen tot de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
• de resultaten ervan voor verdere beslissing aan de RVB over te maken.
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3.2.

Lede – Brede School: goedkeuring wedstrijdbestek aanstellen architect

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
- De Raad van Bestuur keurt het wedstrijdbestek, opgesteld door Team Bouw en Infrastructuur, - onder
voorbehoud van goedkeuring door het College van Burgemeester en schepenen van Lede en het
betreffende schoolbestuur - goed en laat dit als bijlage bij dit besluit toevoegen zodat het integraal
deel uitmaakt van deze beslissing.
3.3.

De Raad van Bestuur geeft de opdracht aan het team Bouw en Infrastructuur om de mededingingsprocedure verder te doorlopen.
Lede – Brede school: goedkeuring selectieverslag aanstellen architect

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
- De Raad van Bestuur keurt het selectieverslag van 17 juni 2022, opgesteld door Team Bouw en Infrastructuur, - onder voorbehoud van goedkeuring van het selectieverslag door het College van Burgemeester en schepenen van Lede en van het betreffende schoolbestuur – goed en laat dit als bijlage
bij dit besluit toevoegen zodat het integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
3.4.

Lede - sloop Villa Letha: aanvaarden opdracht en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
-

De Raad van Bestuur aanvaardt de opdracht van de gemeente Lede betreffende de aanstelling van
SOLVA als bouwheer voor de sloop van ‘Villa Letha’.

-

De Raad van Bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en SOLVA m.b.t. deze
aanstelling goed.

-

De Raad van Bestuur geeft, na deze aanvaarding en goedkeuring, de administratie opdracht het nodige
te doen teneinde deze opdracht zo spoedig als mogelijk te kunnen aanvatten, het nodige overleg te
plegen met de betrokken partijen en de verdere nodige beslissingen aan de bestuursorganen voor te
leggen.

3.5.

Lede - sloop Villa Letha: goedkeuring werkenbestek

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:

3.6.

-

De Raad van Bestuur keurt het werkenbestek ref PRLED0824b, opgesteld door Team Bouw en Infrastructuur, - onder voorbehoud van de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen
van de gemeente Lede - goed en laat dit als bijlage bij dit besluit toevoegen zodat het integraal deel
uitmaakt van deze beslissing.

-

De Raad van Bestuur geeft het team Bouw en Infrastructuur opdracht om de openbare procedure
verder te doorlopen.
Politiezone Vlaamse Ardennen - nieuw politiehuis: goedkeuring gunningsverslag

beslissing
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De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
- De Raad van Bestuur keurt het verslag van nazicht van de offertes van 14 juni 2022, opgesteld door
Team Bouw en Infrastructuur, goed en laat dit verslag van nazicht van de offertes als bijlage bij dit
besluit toevoegen zodat het integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
- De Raad van Bestuur gunt de opdracht “Studieopdracht bouw nieuw politiehuis PZ Vlaamse Ardennen” aan de firma met de economisch meest voordelige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Lieven Achtergael Architecten BV, Burgstraat 22a, 9000 Gent tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver.
- De Raad van Bestuur laat de uitvoering gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in
het bestek met nr. OUD0629.

4. BEDRIJVENTERREINEN
Bij aanvang van het agendapunt 4.1. betreffende het BT Bruwaan Noord verlaat Tineke Van hooland de vergaderzaal, conform het artikel 17 van onze statuten waarbij het verboden is dat een bestuurder aanwezig is bij
de beraadslaging van een agendapunt waarbij de betrokkene rechtstreeks belang heeft.

Oudenaarde - Bruwaan Noord: principiële toewijzing loten

4.1.

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht tot principiële toewijzing van telkens één van de acht op
bedrijventerrein Bruwaan Noord beschikbare loten aan:
-

V.D.S. nv, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Ouwerkerkstraat 1, voor verhuur en verkoop van schaarliften, hoogtewerkers, ladders, edm;

-

Roos bv, met adres Gentstraat 33 te 9700 Oudenaarde, voor hout- en bouwprojecten van A tot Z;

-

Ventomatic nv, met adres Chrysantenstraat 59 B te 9820 Merelbeke, voor productie en distributie van
dampkappen, producten voor woningventilatie en systemen voor industriële toepassingen zoals afzuiging van productiehallen, ventilatoren voor machinebouwers, en dit voor alle mogelijke toepassingen;

-

Maestro-pumps bv, met adres Kazerneweg 3/0003, te 9770 Kruishoutem, voor mechanische uitrusting
van pompstations, renovatie van pompstations, verkoop van (afval-)pompen, alsook herstelling rotating
equipment en verhuur van pompen en leidingen;

-

De Kimpe nv, met adres Kruishoutemse steenweg 46 te Kruisem, voor het vervaardigen van onderdelen en afgewerkte producten uit plaat en buismateriaal;

-

De Roose en zonen nv, met adres Engelsenlaan 90 te 9600 Ronse, voor groothandel in vlees en vleesproducten;

-

Politiezone Vlaamse Ardennen voor hun politiekantoor;

-

C-Battery, met adres Berchemweg 113 C te 9700 Oudenaarde, voor de ontwikkeling en productie van
slimme innovatieve energieopslagtoepassingen en productie van elektrische motorfietsen,

en om het bedrijf Bakkerij Panda bv, met adres Ohiostraat 90 te 9700 Oudenaarde, voor productie van brood,
gebak en patisserie, als reserve te beschouwen voor eventuele afhakende kandidaten op Bruwaan Noord indien een geschikte perceelsgrootte zich aandient (het kan niet zijn dat bij het vrijkomen van bvb. een perceel
van 1 ha dit automatisch naar Panda gaat; dit kan enkel wanneer een opsplitsing mogelijk en wenselijk is).
En verder om principieel geen lot toe te wijzen aan de andere door de jury niet weerhouden kandidaten die in
hoofde van de jureringscommissie en na kennisgeving aan het CBS Oudenaarde niet voldeden aan de voor dit
bedrijventerrein van toepassing zijnde socio-economische voorwaarden en duurzaamheidscriteria van het kan-
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didaatsdossier, zoals onder meer activiteit, regionaal karakter van het bedrijf, tewerkstelling, zuinig ruimtegebruik, diverse duurzaamheidsaspecten, enz.: D’Hondt, Deco Energy, Tuboma, Transport Loosevelde-Carlier, en
Interim Car.
Na het behandelen van dit punt wordt Raadslid Tineke Van hooland verzocht de raadsvergadering opnieuw
te vervoegen.
4.2.

Zottegem – Keistraat: toewijs lot 3A aan PxP Immo

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
De Raad van Bestuur wijst op bedrijventerrein Zottegem - Keistraat lot 3A toe, (de effectieve verkoopprijs zal
de prijs zijn op het ogenblik dat de akte wordt verleden; deze verkoopprijs wordt bepaald op de zitting van de
Raad van Bestuur van SOLVA in december van het jaar voorafgaand aan het verlijden van de akte en wordt
berekend op basis van de consumentenindex), aan PxP Immo bv, voor exploitatie door PxP Projects bv, beiden
met zetel te 9620 Zottegem, Boskouter 13, voor fabricatie van hybride houten constructies & algemene aanneming houtbouw; zaag- en freeswerk voor derden; productontwikkeling en bouwadvies voor derden, onder de
uitdrukkelijke voorwaarde dat de van toepassing zijnde algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden, de
splitsingsakte evenals het kandidaatsdossier in de notariële akte door beide vennootschappen hoofdelijk, solidair en ondeelbaar worden onderschreven, en beide vennootschappen zich uitdrukkelijk verbinden tot nakoming ervan.
4.3.

Ninove - Ter Groeninge (Doorn Noord): toewijzing lot 3

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
De Raad van Bestuur wijst op bedrijventerrein Ninove - Ter Groeninge (Doorn Noord):
lot 3 toe aan Vandelis bv, Ambachtsweg 18 te 9820 Merelbeke, voor het produceren, mengen, stockeren en verdelen van: basis grondstoffen, ingrediënten, halffabricaten en eindproducten voor de voedingssector, onder de voorwaarden en bepalingen van het ‘Bedrijventerreinpaspoort Doorn Noord’,
dat onder meer de verkoopsvoorwaarden en de stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP omvat, en zoals beschikbaar gesteld op www.doornnoord.be; onder de bijzondere verkoopsvoorwaarden;
alsook onder de overige voorwaarden en bepalingen zoals geformuleerd in en bijgevoegd aan het
voorstel van toewijs, en in de basisakte.
4.4.

Geraardsbergen – Schendelbeke, Herenveld 16: vraag toelating toe verkoop
aan DPU Geraardsbergen

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
De Raad van Bestuur verleent Jurgen & D bv toelating tot verkoop van haar onroerend goed, gelegen Herenveld 16, te 9506 Schendelbeke (Geraardsbergen), nu gekend ten kadaster te Geraardsbergen, 7° Afdeling,
sectie A, nummer 138/D POOOI aan DPU Geraardsbergen nv, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Herenveld
12, onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat bij deze doorverkoop de meest recente van toepassing zijnde
voorwaarden opgenomen in het bedrijventerreinpaspoort Schendelbeke, alsook de bijzondere verkoopsvoorwaarden, onverkort en hoofdelijk worden onderschreven in en aangehecht aan de notariële akte.

5. GEBIEDSONTWIKKELING
5.1.

Ninove – Herontwikkeling AC-site: goedkeuren projectdefinitie en bestek bij de
open oproep voor het project 4303: de volledige studieopdracht voor het opmaken van een ruimtelijke toekomstvisie voor de herontwikkeling van de site
van het administratief centrum en zijn directe omgeving te Ninove

beslissing

De Raad van Bestuur,
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Besluit éénparig:
De Raad van Bestuur keurt de documenten “projectdefinitie” en “bestek” goed, onder voorbehoud van goedkeuring door het College van Burgemeester en schepenen van Stad Ninove.

6. MOBILITEIT
6.1.

Raamovereenkomst voor het leasen van fietsen voor personeelsleden: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig
-

-

De Raad van bestuur keurt het bestek met nr. PRREG0839 en de raming voor de opdracht “Leveringen
via een raamcontract voor leasen van fietsen voor gemeentepersoneel”, opgesteld door Team
Mobiliteit goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld 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 gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de openbare procedure.
De Raad van bestuur laat de opdracht invullen en bekendmaken op Europees niveau.

7. KLIMAAT
7.1.

Goedkeuring bestek ‘Groepsaankoop zonnepanelen voor bedrijven te Ronse
en Kruisem’

beslissing

Besluit éénparig:
-

De Raad van Bestuur van SOLVA keurt het uitschrijven van de opdracht ‘Groepsaankoop zonnepanelen voor bedrijven te Ronse en Kruisem’ principieel goed;
De Raad van Bestuur van SOLVA keurt het door de administratie opgestelde bestek/selectieleidraad
voor het selecteren van een of twee kwalitatieve installateurs (in bijlage) goed;
De Raad van Bestuur van SOLVA geeft de administratie de opdracht:
o voor het selecteren van een of twee kwalitatieve installateurs het platform Regioleverancier
te gebruik alsook rechtstreekse uitnodigingen via mail te versturen naar bovengenoemde
installateurs;
o de resultaten daarvan voor verdere beslissing aan de bestuursorganen over te maken.

8. HANDHAVING
8.1.

Aanvaarden van de opdracht van het gemeentebestuur van Sint-LievensHoutem en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst dienstverlening omgevingshandhaving.

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
-

De Raad van Bestuur aanvaardt de opdracht zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst omgevingshandhaving tussen de gemeente Sint-Lievens-Houtem en het intergemeentelijk samenwerkingsverband Solva en keurt de samenwerkingsovereenkomst omgevingshandhaving goed.

-

De Raad van Bestuur laat een exemplaar van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst overmaken aan het gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem.
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9. ERFGOED
9.1.

Archeologienota’s: kennisgeving overzicht van aanvragen voor de opmaak van
archeologienota’s

kennisgeving

Ten gevolge van de nieuwe regelgeving inzake archeologie, die sinds 1 juni 2016 in voege is getreden, dienen
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en verkavelingsaanvragen voortaan onder bepaalde omstandigheden vergezeld te zijn van een bekrachtigde archeologienota.
Deze nota’s dienen derhalve voorafgaand aan de vergunningsaanvraag opgemaakt en bekrachtigd te worden.
Ter kennisgeving geeft de administratie hieronder een overzicht van de ontvangen aanvragen:
9.2.

Ninove, renovatie Bibliotheek
Oudenaarde, aanleg verwarming Sint-Martinuskerk Melden
Kruisem, heraanleg parking en omgevingsaanleg Sportstraat
Ninove, erosiebestrijding Windschof
Ninove, erosiebestrijding Kerkveld
Herzele, evaluatie zone vliegtuigwrak Ressegem
Instellen onderhandelingsprocedure grondwerker

beslissing

De Raad van Bestuur,
Besluit éénparig:
-

De Raad van Bestuur keurt het, door de administratie opgestelde, bestek voor het aanstellen van
een grondwerker voor de opbraak en uitgravingen ten behoeve van het archeologisch onderzoek
goed;
De Raad van Bestuur geeft de administratie opdracht:
• voor het gunnen van deze opdracht en bovengenoemde aannemers uit te nodigen tot deelname aan een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
• de resultaten van deze gunningsprocedure voor verdere beslissing over te maken aan de
Raad van Bestuur.

10. VARIA
10.1.

60 jaar SOLVA: activiteiten

kennisgeving

We sluiten met ons verjaardagfeest op de Algemene Vergadering het feestjaar van 60 jaar SOLVA af. We blikken met enkele mooie beelden terug op fijne activiteiten in het kader van #SOLVA60 voor zowel het personeel,
de raadsleden en bestuurders, partners, mandatarissen en ambtenaren van de lokale besturen.
8.2.

Volgende raadsvergadering



kennisgeving

Dinsdag 6 september, 18u
Herzele, Wattenfabriek

De voorzitter sluit de vergadering om 19u00
Voor eensluidend verklaard te Vlierzele, op 5 juli 2022,

Bart WALLAYS, algemeen directeur SOLVA, secretaris
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Fernand VAN TRIMPONT, voorzitter Raad van Bestuur SOLVA

Anja BEECKMAN, ondervoorzitter Raad van Bestuur SOLVA
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