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1.  Bekrachtiging beslissing vast bureau d.d. 2 februari 2021 betreffende goedkeuring 

opdracht en lijst aan te schrijven aannemers voor het leveren en plaatsen van een PV-

installatie op het woonzorgcentrum Sint-Amand te Zwevegem. 

 

Graag wenst de dienst gebouwen en energie een optimalisatie te realiseren van het elektrisch verbruik van 

het woonzorgcentrum Sint-Amand door het installeren van een PV -installatie. 

Dergelijke actie past eveneens binnen het engagement dat we zijn aangegaan in het 

burgemeestersconvenant.  

In dit project is er een 100% autoconsumptie van de opgewekte energie, een belangrijke factor in de 

financiële berekening en rendabiliteit van het project. Alle factoren in overweging genomen wordt er beslist 

dat deze specifieke installatie door een eigen investering wordt gerealiseerd. 

Verwijzend naar het besluit in zitting van de gemeenteraad 24 september 2018 omtrent ‘princiepsbeslissing 

rond participatie door burgercoöperatieven in lokale energieprojecten – Vlaskracht’, zal dit project afwijken 

van dit besluit.  

We dimensioneren de PV-installatie afgestemd op de eigenschappen en behoeftes van het gebouw op zich. 

Afhankelijk van het feit of bepaalde modules worden gebruikt of een alternatieve module, kan het vermogen 

per paneel nog licht variëren, afhankelijk van de ingediende offertes per aannemer.  

Onderstaande cijfermateriaal voor dit project vloeit voort uit het projectvoorstel van Fluvius en uit een 

marktbevraging, ontvangen bij de voorbereiding van dit project. Voor de effectieve uitvoering van dit dossier 

zijn we afhankelijk van de offertes die zullen ingediend worden. 

Gesimuleerd cijfermateriaal voor project (PV-installatie WZC): 

- Projectdatum:                               operationeel 31 mei 2021 

- Vermogen:                                   300 panelen à 370 W = 111.000 kWpiek 

- Terugverdientijd:                           5.5 jaar 

- Investeringsbedrag:                      ± 86.000,00 euro excl. btw 

- Jaarlijkse opbrengst:                      tussen 8.067,28 euro en 14.951,39 euro 

- Groene stroomcertificaten:             ± 41.994,62 euro voor 10 jaar 

Een samenwerkingsovereenkomst met Fluvius kan niet meer aangeboden worden door hen, gezien de 

strakke deadline. Ook voeren zij intern een nieuwe minicompetitie uit voor hun raamovereenkomst i.f.v. 

zonnepanelen, waardoor doorlooptijd enkel zou verlaten op het jaar. Dit betekent dat we de groene 

stroomcertificaten zouden mislopen. 

In de opdrachtdocumenten is een strakke deadline voorgeschreven, dit in kader van de nog te verkrijgen 

groene stroomcertificaten. Ter verduidelijking, de installatie dient een blanco keuringsverslag te hebben voor 

31 mei 2021, om nog aanspraak te kunnen maken op de groene stroomcertificaten. 

Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen en energie opdrachtdocument pr-cbo-21-01 opgemaakt, 

met een raming van 86.000,00 euro excl. btw of 91.160,00 euro incl. btw en waarbij wordt voorgesteld deze 

opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

In zitting van het vast bureau d.d. 2 februari 2021 werd de opdracht en lijst aan te schrijven aannemers 

voor dit dossier goedgekeurd. Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om deze beslissing te bekrachtigen. 
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2.  Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

 

De notulen van de voorgaande OCMW-raad worden ter goedkeuring voorgelegd. 

 

* Varia. 

 

De besproken varia punten zullen raadpleegbaar zijn in het audioverslag. 

 


