
 

RAAD VAN BESTUUR VAN 25 APRIL 2022 

 

BESLUITENLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN 
opgemaakt in toepassing van artikel 285, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur 

 

* * * 

 

GEHEIME ZITTING 

 

* * * 

 

G.1. Secretariaat. Raad van Bestuur AGB Holar. Notulen zitting 

28  maart  2022. Goedkeuring. 

 

De Raad van Bestuur keurt de notulen van de zitting van 28 maart 2022 goed. 

 

 

G.2. Financiële dienst. Jaarrekening 2021. Vaststelling. 

 

Artikel 1 

De raad van bestuur stelt de BBC-jaarrekening van 2021 vast zoals ze in 

bijlage is toegevoegd aan de beslissing. 

 

Artikel 2 

De raad van bestuur keurt het verslag van de raad van bestuur aan de 

gemeenteraad goed over de NBB-jaarrekening van 2021 zoals het als bijlage is 

toegevoegd aan deze beslissing. 

 

 

G.3. ICT. Toetreding Raamovereenkomst ICT-materiaal. 

 

Artikel 1 

De raad neemt hierbij kennis dat de opdracht “Raamovereenkomst ICT-, 

Audiovisueel- en Netwerk materiaal 20210/004” via VERA als aankoopcentrale 

met aanvullende aankoopactiviteiten voor lokale overheden in de provincie 

Vlaams-Brabant werd toegewezen aan betrokkene firma. 

 

Artikel 2 

De raad beslist toe te treden tot de raamovereenkomst vermeld in artikel 1. 

 

Artikel 3 

De looptijd van het raamcontract van de opdracht in artikel 1 bedraagt 48 

maanden met ingang op 17 maart 2022 vermeld in de schriftelijke 

toewijzingsbrief. 

 

Artikel 4 

Eventuele aankopen kaderend in dit raamcontract zullen worden uitgevoerd 

via de bestelprocedure uitgewerkt door VERA. 

 

 

 

 



 

G.4. Secretariaat. TMVS dv. Agenda en vaststelling afgevaardigde van de 

algemene jaarvergadering van 21 juni 2022. Goedkeuring. 

 

Artikel 1. 

De raad van bestuur beslist alle punten op de agenda van de algemene 

jaarvergadering TMVS dv van 21 juni 2022 goed te keuren alsook de daarbij 

behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten. 

 

Artikel 2. 

De raad van bestuur draagt de aangeduide vertegenwoordiger op om namens 

het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene 

vergadering van TMVS dv vastgesteld op 21 juni 2022, te onderschrijven en 

haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad 

van bestuur van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten 

van voormelde algemene vergadering. 

 

 

G.5. Financiën. Rapportering debiteurenbeheer. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de stand van zaken voor wat betreft het 

debiteurenbeheer voor het eerste kwartaal van het jaar 2022. 

 

 

G.6. Financiën. Evolutie van de budgetten. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de evolutie van de budgetten van het bestuur voor 

het eerste kwartaal van het jaar 2022. 

 

 

 


