INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Bijkomende vergadering directiecomité
van dinsdag 23 januari 2018 om 18.00 uur
in de vergaderzaal op de 3de verdieping van het exploitatiegebouw
van IVM,
Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo
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OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
AANWEZIG:
De heren Koen Loete, voorzitter,
Filip Huysman, Marten De Jaeger, Luc Deschamps, Johan Francque, Patrick Hoste, Luc Lampaert

VERONTSCHULDIGD MET VOLMACHT:
De heer Hendrik De Waele

VERONTSCHULDIGD:
De heren Steven Van de Putte en Dirk Poriau

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, mevr. Annick Bobelyn, wonen de vergadering
bij.

AGENDAPUNTEN:
1. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité van 9
januari 2018.
2. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09):
- overeenkomst IVM ov – Fabricom nv – stand van zaken
- bijakte bij de studieovereenkomst met Antea Belgium nv – bespreking.
3. Bemiddelingsopdracht bouw loods en magazijn – afrekeningsvoorstel Condek ingenieursen expertisebureau bvba – bespreking.
4. Voorraad trommelstenen – bespreking.
5. Vervanging van de SCADA servers, redundancy en virtualisatie – bespreking.
6. Verzoek Indaver tot instemming overdracht samenwerkingsovereenkomst IVM/Indaver dd.
20 december 2016 aangaande de verwerking van huishoudelijk restafval in de
verbrandingsinstallatie te Doel of te Eeklo – bespreking.
7. Inzamelen van holglas in het werkingsgebied van IVM (bestek nr. 2012/10) – gebrekkige
uitvoering door dienstverlener KRB – kennisgeving.
8. Kostprijs ophaling grofvuil op afroep 2017 – bespreking.
9. Greeneventskit – bespreking.
10. Stageaanvraag door Observatie en behandelingscentrum de Waai – bespreking.
11. Aanvraag door personeelslid voor de vermindering van haar arbeidsprestaties met 1/5 in het
kader van ouderschapsverlof – goedkeuring.
12. Aanvraag door personeelslid voor de vermindering van zijn arbeidsprestaties met 1/5 in het
kader van ouderschapsverlof – goedkeuring.
13. Aanstelling administratief bediende – stand van zaken.
14. Varia.
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1. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité van 9
januari 2018.
De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van het directiecomité van 9 januari 2018 wordt
goedgekeurd.

2. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09):
- overeenkomst IVM ov – Fabricom nv – stand van zaken.
Beslist wordt de voorgelegde overeenkomst hedenavond ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor
te leggen.
-

bijakte bij de studieovereenkomst met Antea Belgium nv – bespreking.

Beslist wordt hedenavond aan de raad van bestuur delegatie van bevoegdheid te vragen voor de
validering van de bijakte door het directiecomité van 6 februari 2018.
3. Bemiddelingsopdracht bouw loods en magazijn – afrekeningsvoorstel Condek ingenieursen expertisebureau bvba – bespreking.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen een ultiem tegenvoorstel, rekening houdend met
de door het directiecomité geformuleerde opmerkingen, via de bemiddelaar, ter goedkeuring aan
Stadsbader voor te leggen.
4. Voorraad trommelstenen – bespreking.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen geen set trommelstenen meer in voorraad te
nemen.
5. Vervanging van de SCADA servers, redundancy en virtualisatie – bespreking.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen, via een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking, omwille van specificiteit, enkel bij Actemium prijs te vragen voor de
uitvoering van deze opdracht.

6. Verzoek Indaver tot instemming overdracht samenwerkingsovereenkomst IVM/Indaver dd.
20 december 2016 aangaande de verwerking van huishoudelijk restafval in de
verbrandingsinstallatie te Doel of te Eeklo – bespreking.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen in te stemmen met de vraag van Indaver en het
contract dienaangaande te amenderen.
7. Inzamelen van holglas in het werkingsgebied van IVM (bestek nr. 2012/10) – gebrekkige
uitvoering door dienstverlener KRB – kennisgeving.
Kennis wordt genomen van de aangetekende brief die na overleg met Fost Plus aan KRB (Kempisch
Recyclagebedrijf) werd overgemaakt naar aanleiding van de aanhoudende gebrekkige uitvoering van
de dienstverlening bij het inzamelen van holglas in het werkingsgebied van IVM.
8. Kostprijs ophaling grofvuil op afroep 2017 – bespreking.
Het directiecomité beslist aan de raad van bestuur voor te stellen om voor het activiteitenjaar 2017 voor
de ophaling van grofvuil op afroep per ophaling € 62,68 aan te rekenen aan de steden en gemeenten.
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9. Greeneventskit – bespreking.
Aan de raad van bestuur zal voorgesteld worden een prijsvraag te lanceren voor kapelcontainers waarin
de fracties selectief kunnen worden gedeponeerd en nadien door IVM opgehaald en selectief aan de
verwerkers aangeboden, en deze zomer een aantal try outs te doen.
10. Stageaanvraag door Observatie en behandelingscentrum de Waai – bespreking.
Het directiecomité beslist de vraag van De Waai positief te beantwoorden.

11. Aanvraag door personeelslid voor de vermindering van haar arbeidsprestaties met 1/5 in het
kader van ouderschapsverlof – goedkeuring.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.

12. Aanvraag door personeelslid voor de vermindering van zijn arbeidsprestaties met 1/5 in het
kader van ouderschapsverlof – goedkeuring.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.
13. Aanstelling administratief bediende – stand van zaken.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de eerst gerangschikte kandidate aan te stellen
en de tweede gerangschikte op te nemen in de wervingsreserve.

14. Varia.
- Infoavond Interafval dd. 20 februari 2018
Het directiecomité beslist de vergadering van de raad van bestuur zoals gepland te laten doorgaan.

Jean Marie Staelens
Secretaris
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Koen Loete
Voorzitter
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