INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering raad van bestuur
van dinsdag 20 februari 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, Luc Deschamps, Johan Francque, Luc Lampaert, Dirk Poriau Bea Roos, Marc
Boterdaele, Fons De Neve, Marc Depreitere, Freddy Depuydt, Marc De Schepper, Chris De Wispelaere,
Patrick De Wulf, Jacques De Zutter, Sofie Landuyt Chris Roesbeke, Marcel Scheir, Luc Van De
Kerckhove, Willy Van Hove,

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

VERONTSCHULDIGD MET VOLMACHT:

VERONTSCHULDIGD:
Steven Van de Putte, Marten Dejaeger, Hendrik De Waele, Patrick Hoste, Marten De Jaeger, Koenraad
De Ceuninck, Patrick Huyghe, Mia Pynaert, Bart Van Caenegem, Wim Vanbiervliet, Philippe Van
Steenberghe, Trees Van Eykeren, Annick Bobelyn

SECRETARIS:
Jean Marie Staelens

Ook de algemeen directeur, Patrick Joos en de directeur exploitatie, Johan Haegeman, wonen de
vergadering bij.

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 23 januari 2018.
Kennisgeving bestelbonnen.
Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
Overzicht materiaalstromen 2017 ingezameld in deelnemende steden/gemeenten –
kennisgeving.
Restafvalcijfers deelnemende steden/gemeenten 2017 – bespreking.
Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – bijakte bij de studieovereenkomst
met Antea Belgium nv – goedkeuring.
Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – polis ABR verzekering –
goedkeuring.
Af te breken betonnen schouw en oprichten van 2 nieuwe stalen schouwen (bestek nr.
2017/23):
- stopzetting procedure – beslissing
- opstarten van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking,
met de indiener van de formeel regelmatige offerte, Fabricom nv – beslissing.
Rolbruggen voor IVM-AEC met 3 grijpers (bestek nr. 2017/05) – gunning.
Renovatiewerken aan toegangsweg bunker (bestek nr. 2017/06) – gunning.
Vervanging van de SCADA servers, redundancy en virtualisatie (bestek nr. 2018/01) – wijze
van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.
Herinrichting kleedkamer exploitatie (bestek nr. 2018/03) – wijze van gunnen + vaststelling
van de voorwaarden.
Verlenen van assistentie bij voorbereiding Memorandum (bestek nr. 2018/02) – wijze van
gunnen + vaststelling van de voorwaarden.
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14. Vraag vanuit de stad Eeklo naar onderzoek naar mogelijkheid om een intergemeentelijk
recyclagepark op IVM-terrein op te richten – bespreking.
15. Proefproject kerstboominzameling – bespreking.
16. Stopzetting inzameling taxus op recyclageparken – bespreking.
17. Verbouwingswerken administratie – kennisgeving.
18. Vraag tot vrijgave waarborg ‘Transport bodemassen’ (bestek nr. 2015/14) – goedkeuring.
19. Varia.
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1. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 23 januari 2018.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 23 januari 2018 wordt goedgekeurd.

2. Kennisgeving bestelbonnen.
Kennis wordt gegeven van de geplaatste bestelbonnen.
3. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
Toelichting wordt verstrekt bij de resultaten van de maand januari 2018.
4. Overzicht materiaalstromen 2017 ingezameld in deelnemende steden/gemeenten –
kennisgeving.
Kennis wordt genomen van het jaaroverzicht.
De inzamelresultaten worden ook aan de respectievelijke steden en gemeenten overgemaakt.

5. Restafvalcijfers deelnemende steden/gemeenten 2017 - bespreking.
Kennis wordt genomen van het jaaroverzicht.

6.

Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – bijakte bij de studieovereenkomst
met Antea Belgium nv - goedkeuring.

De bijakte bij de overeenkomst met Antea Belgium nv wordt goedgekeurd.
7. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – polis ABR-verzekering goedkeuring
De polis ABR-verzekering wordt goedgekeurd.

8. Af te breken betonnen schouw en oprichten van 2 nieuwe stalen schouwen (bestek nr.
2017/23):
- Stopzetting procedure – beslissing
- Opstarten van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, met
de indiener van de formeel regelmatige offerte, Fabricom nv - beslissing
Beslist wordt de procedure stop te zetten op grond van materiële onregelmatigheid van de ontvangen
offerte.
Beslist wordt om met de enige indiener van de formeel regelmatige (doch materiaal onregelmatige)
offerte een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op te starten.

9. Rolbruggen voor IVM-AEC met 3 grijpers (bestek nr. 2017/05) - gunning.
De raad van bestuur beslist de opdracht te gunnen aan Fabricom NV (Brussel).

10. Renovatiewerken aan toegangsweg bunker (bestek nr. 2017/06) - gunning.
De raad van bestuur beslist de opdracht te gunnen aan De Jonghe bvba uit Eeklo.
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11. Vervanging van de SCADA servers, redundancy en virtualisatie (bestek nr. 2018/01) – wijze
van gunnen en vaststelling van de voorwaarden.
De raad van bestuur beslist om bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking een offerte te vragen aan Actemium (Aalter). De voorwaarden zijn vastgelegd in het
bestek nr. 2018/01 .

12. Herinrichting kleedkamer exploitatie (bestek nr. 2018/03) - wijze van gunnen + vaststelling
van de voorwaarden.
Beslist wordt via een openbare procedure offertes op te vragen voor de herinrichting van de
kleedkamers. De voorwaarden zijn vastgelegd in het bestek nr. 2018/03.
13. Verlenen van assistentie bij voorbereiding Memorandum (bestek nr. 2018/02) – wijze van
gunnen + vaststelling van de voorwaarden.
Bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking zal prijs gevraagd
worden voor het verlenen van assistentie bij de voorbereiding van het Memorandum. De voorwaarden
zijn vastgelegd in het bestek nr. 2018/02.

14. Vraag vanuit de stad Eeklo naar onderzoek naar mogelijkheid om een intergemeentelijk
recyclagepark op IVM-terreinen op te richten - bespreking.
De raad van bestuur neemt kennis van de vraag van de stad Eeklo om te onderzoeken of op IVMterreinen een intergemeentelijk recyclagepark kan worden opgericht. Beslist wordt om samen met de
stad de mogelijkheden verder te onderzoeken. Een werkgroep wordt opgericht.

15. Proefproject kerstboominzameling - bespreking.
Het proefproject wordt positief geëvalueerd. Aan de deelnemende steden en gemeenten zal worden
voorgesteld om dit project in 2019 te continueren.

16. Stopzetting inzameling taxus op recyclageparken.
De raad van bestuur neemt kennis van de brief van Stolk waarin ze de stopzetting van de inzameling
meedelen. Beslist wordt de deelnemende steden en gemeenten hiervan in kennis te brengen.
17. Verbouwingswerken administratie – kennisgeving
De raad van bestuur neemt kennis van de plannen en bestellingen.
18. Vraag tot vrijgave waarborg ‘Transport bodemassen’ (bestek nr. 2015/04) – goedkeuring
De raad van bestuur gaat in op de vraag van Ecoservice naar vrijgave van de borg wegens het
beëindigen van de overeenkomst ‘transport bodemassen’.

19. Varia.
- Verbouwingswerken AEC
Een vraag m.b.t. de personeelsplanning
-

tijdens

de

stilstandswerken

werd

besproken.

Fusieproblematiek
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Een

vraag

m.b.t.

de

fusieproblematiek

en

‘afvalgerelateerde

items’

werd

besproken.

- Asbestinzameling
Een vraag m.b.t. actieplan ‘asbest’ werd besproken.

Jean Marie Staelens
Secretaris
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Koen Loete
Voorzitter
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