INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering raad van bestuur
van dinsdag 23 januari 2018 om 19.30 u.
in de vergaderzaal van het administratief gebouw van de IVMafvalenergiecentrale,
Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo
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OVERZICHTSLIJST BESLUITEN

AANWEZIG:
Koen Loete, voorzitter,
Filip Huysman, Marten De Jaeger, Luc Deschamps, Johan Francque, Patrick Hoste, Luc Lampaert,
Koenraad De Ceuninck, Marc Depreitere, Freddy Depuydt, Marc De Schepper, Chris De Wispelaere,
Patrick De Wulf, Jacques De Zutter, Patrick Huyghe, Sofie Landuyt, Chris Roesbeke, Bea Roos, Marcel
Scheir, Willy Van Hove

AANWEZIGE BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM:
Patrick De Greve, Marc Devlieger, Karel Hubau

VERONTSCHULDIGD MET VOLMACHT:
Hendrik De Waele, Philippe Van Steenberghe

VERONTSCHULDIGD:
Steven Van de Putte, Dirk Poriau, Fons De Neve, Mia Pynaert, Wim Van Biervliet, Bart Van Caenegem,
Luc Van de Kerckhove, Trees Van Eykeren

SECRETARIS:
Jean Marie Staelens

Ook de algemeen directeur, Patrick Joos, de directeur exploitatie, Johan Haegeman, en het diensthoofd
administratie en overheidsopdrachten, Annick Bobelyn, wonen de vergadering bij.
Koenraad De Bie, belastingsconsulent/directeur btw (Grant Thornton), en Veronique Declerck,
verantwoordelijke boekhouding en financiën, wonen de vergadering bij voor de bespreking van
agendapunt 1.

AGENDA:
1. Beslissing centrale btw-diensten inzake de btw-behandeling van de diverse afvalstromen
beheerd door IVM – bespreking.
2. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 19 december 2017.
3. Kennisgeving bestelbonnen.
4. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
5. Goedkeuring kasverslagen + uitgavenstaten VISA.
6. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09):
- overeenkomst IVM ov - Fabricom nv – goedkeuring
- bijakte bij de studieovereenkomst met Antea Belgium nv – bespreking.
7. Bemiddelingsopdracht bouw loods en magazijn – afrekeningsvoorstel Condek ingenieursen expertisebureau bvba – bespreking.
8. Transport bodemassen (bestek nr. 2017/28) – kennisgeving beslissing directiecomité dd. 9
januari 2018 inzake de gunning.
9. Verwerking bodemassen door IMOG (bestek nr. 2015/11) – aanvullend auditoraatsverslag +
laatste memorie van toelichting Sita Treatment & Recycling nv – kennisgeving.
10. Leveren van natriumbicarbonaat (bestek nr. 2017/30) – wijze van gunnen + vaststelling van
de voorwaarden.
11. Vervanging van de SCADA servers, redundancy en virtualisatie – bespreking.
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12. Aanvulling voorraad trommelstenen – beslissing.
13. Samenwerkingsovereenkomst IVM/Indaver dd. 20 december 2016 aangaande de verwerking
van huishoudelijk restafval in de verbrandingsinstallatie te Doel of te Eeklo – overdracht aan
IMS (Indaver Municipal Services) – goedkeuring.
14. Vervanging dienstvoertuig door milieuvriendelijk voertuig via raamcontract Eandis –
beslissing.
15. Kostprijs ophaling grofvuil op afroep 2017 – beslissing.
16. Inzamelen van holglas in het werkingsgebied van IVM (bestek nr. 2012/10) – gebrekkige
uitvoering door dienstverlener KRB – kennisgeving.
17. Greeneventskit – bespreking.
18. Aanstelling administratief bediende – beslissing.
19. Varia.
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Op vraag van de heer voorzitter wordt volgend agendapunt toegevoegd aan de agenda: “aanstelling
administratief bediende – beslissing”.

1. Beslissing centrale btw-diensten inzake de btw-behandeling van de diverse afvalstromen
beheerd door IVM – bespreking.
Door de heer Koenraad De Bie, belastingsconsulent/director btw van Grant Thornton) wordt toelichting
verstrekt bij de beslissing van de centrale btw-diensten inzake de btw-behandeling van de diverse
afvalstromen beheerd door IVM.

2. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 19 december 2017.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 19 december 2017 wordt goedgekeurd.

3. Kennisgeving bestelbonnen.
Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.
4. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
Toelichting wordt gegeven bij de maandresultaten van december en het jaaroverzicht 2017 betreffende
de verbranding, elektriciteitsproductie, dioxinemeetresultaten, groencompostering en gft-ophaling.
Verder wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de aanvoer van 2010 tot en met 2017.

5. Goedkeuring kasverslagen + uitgavenstaten VISA.
De kasverslagen van oktober, november en december 2017 en de VISA-uitgavenstaten van 25 oktober
2017, 25 november 2017 en 25 december 2017 worden goedgekeurd.

6. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09):
- overeenkomst IVM ov - Fabricom nv – goedkeuring
De overeenkomst tussen IVM ov en Fabricom nv tot uitvoering van de opdracht optimalisatie
afvalenergiecentrale wordt goedgekeurd.

-

bijakte bij de studieovereenkomst met Antea Belgium nv – bespreking.

De raad van bestuur verleent delegatie aan het directiecomité om namens de raad van bestuur de
bijakte bij de studieovereenkomst met Antea Belgium nv te finaliseren en goed te keuren.
7. Bemiddelingsopdracht bouw loods en magazijn – afrekeningsvoorstel Condek ingenieursen expertisebureau bvba – bespreking.
De raad van bestuur gaat er mee akkoord dat gepoogd wordt een minnelijke regeling te bedingen en
beslist het voorgelegde tegenvoorstel, rekening houdend met de opmerking van het directiecomité, via
de bemiddelaar, ter goedkeuring aan Stadsbader voor te leggen.
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8. Transport bodemassen (bestek nr. 2017/28) – kennisgeving beslissing directiecomité dd. 9
januari 2018 inzake de gunning.
In uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur dd. 19 december 2017 inzake de
delegatieoverdracht aan het directiecomité voor de gunning van de opdracht neemt de raad van bestuur
kennis van de beslissing van het directiecomité dd. 9 januari 2018 inzake de gunning van het transport
van de bodemassen.
9. Verwerking bodemassen door IMOG (bestek nr. 2015/11) – aanvullend auditoraatsverslag +
laatste memorie van toelichting Sita Treatment & Recycling nv – kennisgeving.
Kennis wordt genomen van het aanvullend auditoraatsverslag van de griffie van de Raad van State,
alsook de laatste memorie van Sita Treatment en Recycling,in het kader van het lopend geschil met
Sita Treatment & Recycling nv (nu Suez) inzake de verwerking van bodemassen afkomstig van IVM
door IMOG.
Een laatste memorie wordt door onze raadsman voorbereid en uiterlijk op 5 februari e.k. ingediend.
10. Leveren van natriumbicarbonaat (bestek nr. 2017/30) – wijze van gunnen + vaststelling van
de voorwaarden.
Beslist wordt bij wijze van een openbare procedure prijs te vragen voor de levering van
natriumbicarbonaat.
11. Vervanging van de SCADA servers, redundancy en virtualisatie – bespreking.
De raad van bestuur gaat er mee akkoord de huidige SCADA servers voor het zomerverlof 2018 door
Actemium worden vervangen. Een bestek wordt voorbereid en ter goedkeuring aan de raad van bestuur
van 20 februari e.k. voorgelegd.
12. Aanvulling voorraad trommelstenen – beslissing.
De raad van bestuur beslist geen set trommelstenen meer in voorraad te nemen.

13. Samenwerkingsovereenkomst IVM/Indaver dd. 20 december 2016 aangaande de verwerking
van huishoudelijk restafval in de verbrandingsinstallatie te Doel of te Eeklo – overdracht aan
IMS (Indaver Municipal Services) – goedkeuring.
De raad van bestuur beslist in te stemmen met de vraag van Indaver om de
samenwerkingsovereenkomst tussen IVM en Indaver dd. 20 december 2016 aangaande de verwerking
van huishoudelijk restafval in de verbrandingsinstallatie te Doel of te Eeklo, met ingang van 1 januari
2018, over te dragen aan de dochtervennootschap IMS (Indaver Municipal Services).
14. Vervanging dienstvoertuig door milieuvriendelijk voertuig via raamcontract Eandis –
beslissing.
Via de raamovereenkomst van Eandis wordt overgegaan tot de aankoop van een dienstvoertuig bifuel
CNG/benzine volkswagen Caddy.
15. Kostprijs ophaling grofvuil op afroep 2017 – beslissing.
De raad van bestuur beslist 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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16. 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 aan KRB (Kempisch Recyclagebedrijf) naar
aanleiding van de aanhoudende gebrekkige uitvoering van de dienstverlening bij het inzamelen van
holglas in het werkingsgebied van IVM.
17. Greeneventskit – bespreking.
De raad van bestuur gaat er mee akkoord dat een prijsvraag gelanceerd wordt 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.
18. Aanstelling administratief bediende – beslissing.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.

19. Varia.
Er zijn geen variapunten.

Jean Marie Staelens
Secretaris
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Koen Loete
Voorzitter
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