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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN HET  
DIRECTIECOMITE OP 14 MAART 2017 

 
 
 
1 Goedkeuring verslagen van 31 januari 2017, 14 en 21 februari 2017 en 1 

maart 2017 
 
Wim Aernoudt heeft een opmerking over de besluitformulering bij agendapunt 6 in het verslag van 14 
februari 2017.  
Hij vraagt om dit aan te passen als volgt: 
“De voorzitter meldt dat de stad Oostende nooit zal akkoord gaan met de koppeling van de aandelen 
aan het aantal inwoners.  
Het Directiecomité neemt hier kennis van.” 
 
Het Directiecomité heeft verder geen opmerkingen op deze verslagen en keurt ze na aanpassing aan 
het bovenstaande erratum goed. 
 
 
2 Risicoanalyse psychisch welzijn Mensura – bespreking offerte 
 

Het Directiecomité vraagt aan Mensura om een offerte op te maken voor teamcoaching voor 
leidinggevenden.  
Het Directiecomité besluit dit actieplan verder uit te werken in een volgende vergadering. 
 
 

3 Aansluiting warmtenet – ontwerp overeenkomst 
 

 
Het Directiecomité geeft opdracht aan de directeur om een subsidieaanvraag in te dienen voor 
19,95% op de geraamde investering in de warmtewisselaar in de schouw (verminderd met de 
kost van de referentieinstallatie voor een condenserende ketel). 

 
Het Directiecomité besluit aan de Raad van Bestuur voor te stellen om principieel te beslissen om 
verder te onderhandelen met de firma BeauVent over een overeenkomst om aan te sluiten op het 
warmtenet. 
 

 
4 Voorstel tot verlenging van de bestaansduur van IVOO – ontwerp - 

bespreking 
 

Het Directiecomité besluit het voorliggend ontwerpdocument “Voorstel tot verlenging van de 
bestaansduur van IVOO” ter goedkeuring voor te leggen aan de volgende Raad van Bestuur. 

 
 
7 Prijsvraag voor het aanstellen van een juridische dienstverlener – 

gunning – mededeling volgende Raad van Bestuur 
 

Het Directiecomité besluit de firma Eubelius aan te stellen als juridische dienstverlener. 
 

 



 
8 Vernieuwing gelijkstroommotoren van primaire luchtventilatoren –

gunning – mededeling volgende Raad van Bestuur 
 
Het Directiecomité beslist om de opdracht voor het leveren en vervangen van 
gelijkstroommotoren verbrandingslucht, te gunnen aan Bedelec BVBA. 
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