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Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2018/007 van het Directiecomité van de DV 

Marec, gehouden op woensdag 11 april 2018 te 13.00 uur in de maatschappelijke zetel, 

Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi. 

 

Aanwezig: de Heren Jan Creemers, Voorzitter, Mathieu Smeets, Ondervoorzitter, Hubert 

Brouns, Deskundige, Erik Opdenakker, Directeur en Jan Moonen, Secretaris. 

 

 

Het verslag van het Directiecomité van 28 maart 2018 wordt goedgekeurd. 

 

Het Directiecomité besluit een juridisch dossier af te sluiten aangezien inning werd bekomen.. 

 

Inzake Kinjoy / Marec: 

- Besluit het Directiecomité om nieuwe prijsvragen te doen voor de uitvoering van 

grondwerken voor de nieuwe locatie van Botel.  

- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de nieuwe 

gebouwen. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van het geplande overleg betreffende de boeienlijn. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende het nieuwe logiesdecreet 

en geeft opdracht om het dossier voor te bereiden. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de GDPR en laat dit verder 

uitwerken. 

 

Het Directiecomité keurt de offerte voor de psychosociale risicoanalyse goed en laat de 

resultaten één maal toelichten.  

 

Het Directiecomité neemt kennis van het geplande bedrijfsbezoek van Mensura. 

 

Het Directiecomité gunt de opdracht voor de vervanging van de keldertrap bij een concessionaris.. 

 

Het Directiecomité besluit om de oorspronkelijke opdracht voor het uitdiepen van de invaart 

naar Heerenlaak niet te gunnen en om een nieuwe, aangepaste prijsvraag uit te schrijven. Het 

Directiecomité keurt het aangepaste bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers goed. 

 

Het Directiecomité keurt het bijvoegsel bij een concessieovereenkomst goed. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van het verslag van de bespreking met de ontwikkelaars van 

de voormalige Dragetra-site te Maaseik. 

 

Het Directiecomité keurt enkele afvaardigingen goed. 

 

Het Directiecomité keurt de bestelling van advertenties goed. 

 

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed. 

 

Het Directiecomité bespreekt enkele vragen van de leden. 
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De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

Jan Moonen Jan Creemers 


