INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering directiecomité
van dinsdag 9 januari 2018 om 18.00 u.
in de vergaderzaal van het administratief gebouw van de IVMafvalenergiecentrale,
Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo
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OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
AANWEZIG:
De heren Koen Loete, voorzitter,
Luc Deschamps, Hendrik De Waele, Johan Francque, Patrick Hoste, Luc Lampaert, Dirk Poriau

VERONTSCHULDIGD:
De heren Filip Huysman, Steven Van de Putte, Marten De Jaeger

SECRETARIS:
De heer Jean Marie Staelens

Ook de algemeen directeur, de heer Patrick Joos, de directeur exploitatie, de heer Johan Haegeman,
en het diensthoofd administratie en overheidsopdrachten, mevrouw Annick Bobelyn, wonen de
vergadering bij.

AGENDA:
1. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 5 en 19 december
2017.
2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten vergadering directiecomité dd. 19 december 2017.
3. Goedkeuring overzichtslijst besluiten vergadering raad van bestuur dd. 19 december 2017.
4. Bestelbonnen – kennisgeving.
5. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
6. Optimalisatie afvalenergiecentrale – overeenkomst IVM ov – Fabricom nv – stand van zaken.
7. Transport bodemassen (bestek nr. 2017/28) – gunning.
8. Leveren van natriumbicarbonaat – bespreking bestek nr. 2017/30.
9. Voorbereiding standpunt over het al dan niet invoeren van ‘statiegeld’ – bespreking.
10. Vervanging dienstvoertuig door milieuvriendelijk voertuig – bespreking.
11. Verslag vergadering overleg- en onderhandelingscomité dd. 14 december 2017 –
kennisgeving.
12. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 23 januari 2018 – opstellen dagorde.
13. Varia.
- Snelheidsdrempels op IVM-terrein
- Ondergrondse inzamelingen
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1. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 5 en 19 december
2017.
De verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 5 en 19 december 2017 worden
goedgekeurd.

2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten vergadering directiecomité dd. 19 december 2017.
De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 19 december 2017 wordt
goedgekeurd.

3. Goedkeuring overzichtslijst besluiten vergadering raad van bestuur dd. 19 december 2017.
De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 19 december 2017
wordt goedgekeurd.
4. Bestelbonnen – kennisgeving.
Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.
5. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
Toelichting wordt gegeven bij de maandresultaten van december en het jaaroverzicht 2017 betreffende
de verbranding, de elektriciteitsproductie, de dioxinemeetresultaten, de groencompostering en de gftophaling. Verder wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de aanvoer van 2010 tot en met
2017.
6. Optimalisatie afvalenergiecentrale – overeenkomst IVM ov – Fabricom nv – stand van zaken.
Het directiecomité beslist de voorgelegde ontwerpovereenkomst, onder voorbehoud van goedkeuring
door Fabricom nv, ter goedkeuring aan de raad van bestuur van 23 januari e.k. voor te leggen.
7. Transport bodemassen (bestek nr. 2017/28) – gunning.
Het transport van bodemassen afkomstig van de IVM-afvalenergiecentrale wordt gegund aan Transport
Vanschoonbeek Matterne nv (Sint-Truiden).
Deze beslissing wordt ter kennisgeving aan de raad van bestuur voorgelegd.
8. Leveren van natriumbicarbonaat – bespreking bestek nr. 2017/30.
Beslist wordt het voorgelegde bestek ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.
9. Voorbereiding standpunt over het al dan niet invoeren van ‘statiegeld’ – bespreking.
Beslist wordt alle gegevens, pro’s en contra’s, kosten… op te lijsten en te bespreken met de milieu- en
duurzaamheidsambtenaren, waarna een rapport kan worden opgemaakt en een debat met de
deelnemende steden/gemeenten kan worden gevoerd waarop zowel Fost Plus als Recycling Netwerk
hun motieven over de al dan niet invoering van statiegeld presenteren en hun visie over de toekomstige
evolutie hieromtrent uit de doeken doen. Het rapport zou nadien in het memorandum kunnen worden
opgenomen.
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10. Vervanging dienstvoertuig door milieuvriendelijk voertuig – bespreking.
Het directiecomité beslist aan de raad van bestuur voor de stellen via de raamovereenkomst van Eandis
een milieuvriendelijk CNG dienstvoertuig aan te kopen ter vervanging van de Opel Astra.
11. Verslag vergadering overleg- en onderhandelingscomité dd. 14 december 2017 –
kennisgeving.
Kennis wordt genomen van het verslag van de vergadering van het overleg- en onderhandelingscomité
dd. 14 december 2017.
12. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 23 januari 2018 – opstellen dagorde.
De agenda voor de vergadering van de raad van bestuur dd. 23 januari 2018 wordt opgesteld.

13. Varia.
- Snelheidsdrempels op IVM-terrein
Het directiecomité beslist de snelheidsdrempels op het IVM-terrein niet te verwijderen.

-

Ondergrondse inzamelingen

Beslist wordt op een volgend overleg met de milieu- en duurzaamheidsambtenaren een
aanbevelingsdossier voor te bereiden over ondergrondse inzamelingen en aan de deelnemende
steden/gemeenten over te maken, alsook op te nemen in het memorandum.

Jean Marie Staelens
Secretaris
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Voorzitter
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