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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 4/7 Provinciale overheidsopdrachten. Stabroek. Provinciaal 
instituut voor technisch onderwijs. Vernieuwen dak blok B. 
Ontwerp. Goedkeuring.

1. Bevoegdheid

Artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet.

2. Juridische context

Artikel 41, §1, 2° van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

3. Feitelijke context en verantwoording

Het departement Logistiek heeft een ontwerp opgemaakt voor het vernieuwen van 
het dak van blok B van het provinciaal instituut voor technisch onderwijs, Laageind 
19 te 2940 Stabroek. Dit ontwerp wordt aan uw raad ter goedkeuring voorgelegd.

Het ontwerp voorziet meer bepaald dat de dakbedekking van blok B wordt 
vernieuwd met een witte  bitumineuze dakbedekking. Hierdoor wordt een soort 
warmteschild gecreëerd. Een isolatielaag van 15 cm wordt ook voorzien en de 
bestaande aluminium lichtstraat, die in slechte staat is, wordt vervangen door 
koepels met een hogere isolatiewaarde.

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen van deze werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking vast te stellen.

Het ontwerp is digitaal beschikbaar.

SDG 4. Kwaliteitsonderwijs.
SDG-subdoelstelling
4.a Bouwen en verbeteren van onderwijsfaciliteiten die aandacht hebben voor 
kinderen, mensen met een beperking en gendergelijkheid en die een veilige, 
geweldloze, inclusieve en doeltreffende leeromgeving bieden voor iedereen.



SDG 7. Betaalbare en duurzame energie.
SDG-subdoelstelling
7.3 Tegen 2030 de globale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie 
verdubbelen.

SDG 13. Klimaatactie.
SDG-subdoelstelling
13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, 
strategieën en planning.

4. Procedurele vormvereisten

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 april 2021.

5. Financiële aspecten

In de meerjarenplanning werd een krediet voorzien van 360 000,00 EUR voor 
onder meer het vernieuwen van het dak van blok B van het provinciaal instituut 
voor technisch onderwijs te Stabroek.

De kostenraming van deze werken bedraagt 236.159,00 EUR + 14.169,54 EUR 
(6% btw) = 250.328,54 EUR.

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor het vernieuwen van 
het dak van blok B van het provinciaal instituut voor technisch onderwijs te 
Stabroek, opgemaakt door het departement Logistiek, en stelt als wijze van 
gunnen van deze werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking vast.
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