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BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR 26-08-2021 

 

1. Goedkeuring notulen 

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering 

De notulen van de Raad van Bestuur van 15 juli 2021 worden goedgekeurd. 

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden 

2.1. e-Inclusie 

De Raad van Bestuur neemt ter zitting kennis van de projectoproep van minister Somers betreffende 
e-Inclusie. 

De Raad van Bestuur stemt ermee in dat C-smart dit thema verder exploreert, bruggen bouwt tussen 
gemeenten die interesse hebben om een projectoproep in te dienen en projectondersteuning 
aanbiedt, met dien verstande dat C-smart daarbij niet in conflict mag komen met bestaande 
initiatieven. 

3. Projecten en aankoopcentrales C-smart 

3.1. C-smart - Raamcontracten : Stand van zaken m.b.t. de opbrengsten 2021 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de opbrengsten 2021. 

3.2. Nieuwe C-smart raamovereenkomst "Detachering": beslissing opstart dossier 

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de opstart van dit dossier en geeft opdracht aan de 
administratie om deze raamovereenkomst inhoudelijk verder uit te werken en vorm te geven.  

3.3. Raamovereenkomst "Smart city cloud platform": Verzoek tot update van de 
oplossingencatalogus 

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het verzoek van opdrachtnemer Smartville tot update 
van de oplossingencatalogus. 

3.4. Aanpak/productfiche informatiebeheer 

De Raad van Bestuur hecht principiële goedkeuring aan de voorgestelde aanpak en de productfiche 
informatiebeheer (mits aanpassing aan de door een bestuurder ter verbetering doorgegeven 
suggesties). 

De Raad van Bestuur hecht ook goedkeuring aan het voorstel om nu over te gaan tot een 
pilootproject. 

3.5. Klantentevredenheidsonderzoek C-smart diensten 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het klantentevredenheidsonderzoek inzake C-smart diensten. 

4. Varia 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR35GN3a7hAhURzYUKHTaNAi0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.olen.be/product/1062/cipal-dv-centrum-voor-informatica-voor-provincie-antwerpen&psig=AOvVaw3jaUQW0KFrOQaXDOu_6QQK&ust=1554202349092295


dienstverlenende 

vereniging 
 

Publicatiedatum: 15 september 2021 
 

4.1. Rondvraag 

Met het oog op de goedkeuring van de selectiebeslissing en het bestek in het kader van de GIS-
aanbestedingsprocedure hecht de vergadering goedkeuring aan het voorstel om een extra Raad van 
Bestuur te houden op donderdag 16 september om 13u30. 

 

 

De voorzitter van de Raad van Bestuur 
Paul Verbeeck 
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