
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 26 januari 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 4/8 Provinciale overheidsopdrachten. Brasschaat. Sportcentrum 
Peerdsbos. Vervangen vloer sporthal. Ontwerp. 
Goedkeuring.

In de meerjarenplanning werd krediet voorzien voor het vervangen van de vloer in 
de sporthal in het Sportcentrum Peerdsbos te Brasschaat.

Aan uw raad wordt thans het ontwerp voor deze opdracht voor werken voorgelegd, 
opgemaakt door het departement Logistiek, en omvattende bijzonder bestek, 
samenvattende opmeting, kostenraming en plan. 

Het ontwerp voorziet in het vervangen van de bestaande sportvloer door een 
gelijkaardige vloer, zowel in de sporthal als  in de aanpalende berging voor het 
sportmateriaal.

De kosten van deze opdracht voor werken worden geraamd op 160.454,80 EUR + 
33.695,51 EUR (21 % btw) = 194.150,31 EUR.

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen van de werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking vast te stellen, in toepassing van artikel 26.§2.1°.d) van de wet 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
van 15 juni 2006 en artikel 105.§2.1° van het koninklijk besluit plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011.

Het ontwerp is digitaal beschikbaar.

De deputatie keurde dit verslag in zitting van 5 januari 2017 goed.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van krediet voor het vervangen 
van de vloer in de sporthal in het Sportcentrum Peerdsbos te Brasschaat;

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:



De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor het vervangen van de 
vloer in de sporthal in het Sportcentrum Peerdsbos te Brasschaat, opgemaakt door 
het departement Logistiek, en stelt in toepassing van artikel 26.§2.1°.d) van de 
wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten van 15 juni 2006 en artikel 105.§2.1° van het koninklijk besluit plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 als wijze van gunnen van 
deze opdracht voor werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking vast.
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