INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering directiecomité
van dinsdag 6 februari 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,
Filip Huysman, Steven Van de Putte, Marten Dejaeger, Luc Deschamps, Hendrik De Waele, Johan
Francque, Patrick Hoste, Luc Lampaert, Dirk Poriau

VERONTSCHULDIGD:
De heer Patrick Joos, mevrouw Annick Bobelyn

SECRETARIS:
De heer Jean Marie Staelens

Ook de directeur exploitatie, de heer Johan Haegeman, woont de vergadering bij.

AGENDA:
1. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 9 en 23 januari
2018.
2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd.
23 januari 2018.
3. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd.
23 januari 2018.
4. Kennisgeving bestelbonnen.
5. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
6. Overzicht materiaalstromen 2017 ingezameld in deelnemende steden/gemeenten
– kennisgeving.
7. Restafvalcijfers deelnemende steden/gemeenten 2017 – bespreking.
8. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – bijakte bij de studieovereenkomst
met Antea Belgium nv – goedkeuring.
9. Af te breken betonnen schouw en oprichten van 2 nieuwe stalen schouwen (bestek
nr. 2017/23) – bespreking aanbestedingsverslag opgemaakt door Stabitec bvba.
10. Rolbruggen voor IVM-AEC met 3 grijpers (bestek nr. 2017/05) – bespreking proces-verbaal
van nazicht der inschrijvingen opgemaakt door EDV Engineering bvba.
11. Renovatiewerken aan toegangsweg en stortbunker (bestek nr. 2017/06) – bespreking procesverbaal van nazicht der inschrijvingen opgemaakt door Ingenieursbureau Norbert Provoost
bvba.
12. Vervanging van de SCADA servers, redundancy en virtualisatie – bespreking bestek
nr. 2018/01.
13. Recyclagepark Eeklo op IVM-terrein? – bespreking.
14. Proefproject kerstboominzameling – bespreking.
15. Voorbereiding Memorandum – bespreking.
16. Jaarkalender 2018 recyclagepark Sint-Laureins/Kaprijke – kennisgeving.
17. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 20 februari 2018 – opstellen dagorde.
18. Varia.
Op vraag van de heer voorzitter en met goedkeuring van het voltallige directiecomité wordt een
agendapunt toegevoegd ‘Verbouwingswerken administratie’.
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1. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 9 en 23 januari
2018.
De verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 9 en 23 januari 2018 worden
goedgekeurd..

2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd.
23 januari 2018.
De overzichtslijst van besluiten van de vergadering van het directiecomité van 23 januari 2018 wordt
goedgekeurd.

3. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd.
23 januari 2018.
De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van de raad van bestuur van 23 januari 2018 wordt
goedgekeurd.

4. Kennisgeving bestelbonnen.
Kennis wordt genomen van de bestelbonnen.
5. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
Toelichting wordt gegeven bij de resultaten van de maand januari 2018. Verder wordt een overzicht
gegeven van de ingezamelde gft-hoeveelheden.

6. Overzicht materiaalstromen
– kennisgeving.

2017

ingezameld

in

deelnemende

steden/gemeenten

Toelichting wordt gegeven bij het jaaroverzicht van materiaalstromen 2017.

7. Restafvalcijfers deelnemende steden/gemeenten 2017 - bespreking.
De restafvalcijfers van de deelnemende steden en gemeenten, opgetekend in 2017, worden besproken.
8. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – bijakte bij de studieovereenkomst
met Antea Belgium nv – goedkeuring.
Het directiecomité neemt kennis van de ontwerptekst, die na overleg met Antea Belgium nv en onze
raadsman zal worden verfijnd en ter goedkeuring aan de raad van bestuur zal worden voorgelegd.

9. Af te breken betonnen schouw en oprichten van 2 nieuwe stalen schouwen (bestek
nr. 2017/23) – bespreking aanbestedingsverslag opgemaakt door Stabitec bvba.
Het directiecomité neemt kennis van het aanbestedingsverslag en de daarin geformuleerde voorstellen,
die aan de raad van bestuur zullen worden voorgelegd.
10. Rolbruggen voor IVM-AEC met 3 grijpers (bestek nr. 2017/05) – bespreking proces-verbaal
van nazicht der inschrijvingen opgemaakt door EDV Engineering bvba.
Het directiecomité neemt kennis van het verslag van nazicht der inschrijvingen.
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11. Renovatiewerken aan toegangsweg en stortbunker (bestek nr. 2017/06) – bespreking procesverbaal van nazicht der inschrijvingen opgemaakt door Ingenieursbureau Norbert Provoost
bvba.
Het directiecomité neemt kennis van het verslag van nazicht der inschrijvingen.
12. Vervanging van de SCADA servers, redundancy en virtualisatie – bespreking bestek
nr. 2018/01.
Beslist wordt het bestek ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.

13. Recyclagepark Eeklo op IVM-terrein? - bespreking.
Het directiecomité neemt kennis van de brief van de stad Eeklo en beslist de vraag voor te leggen aan
de raad van bestuur.

14. Proefproject kerstboominzameling - bespreking.
Het proefproject wordt geëvalueerd. Aan de raad van bestuur zal worden voorgesteld dit project te
veralgemenen indien de deelnemende steden en gemeenten dit wenselijk achten.
15. Voorbereiding Memorandum – bespreking.
Aan de raad van bestuur zal worden voorgesteld beroep te doen op externe begeleiding bij de
voorbereiding van het opmaken van het Memorandum.
16. Jaarkalender 2018 recyclagepark Sint-Laureins/Kaprijke – kennisgeving.
Het directiecomité neemt kennis van de jaarkalender van het recyclagepark Kaprijke/Sint-Laureins.
17. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 20 februari 2018 – opstellen dagorde.
De agenda voor de vergadering van de raad van bestuur dd. 20 februari 2018 wordt opgesteld.

18. Varia.
Kennis wordt genomen van de stand van zaken in verband met de inrichting van het ‘educatief centrum’.
Beslist wordt om te onderzoeken of de educatieve ruimte kan worden verwarmd met restwarmte.

19. Toegevoegd agendapunt: Verbouwingswerken administratie
Kennis wordt genomen van de offertes die zijn ingediend voor de verbouwingswerken van de burelen
‘administratie 1ste verd.’. Beslist wordt de bestellingen te plaatsen.

Jean Marie Staelens
Secretaris
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Koen Loete
Voorzitter
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