INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering directiecomité
van dinsdag 6 maart 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, Marten De Jaeger, Luc Deschamps, Hendrik De Waele, Johan Francque, Patrick Hoste,
Luc Lampaert, Dirk Poriau

VERONTSCHULDIGD:
Steven Van de Putte

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.

AGENDAPUNTEN:
1. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 6 en 20 februari
2018.
2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd.
20 februari 2018.
3. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van de raad van bestuur
dd. 20 februari 2018.
4. Kennisgeving bestelbonnen.
5. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
6. Optimalisatie afvalenergiecentrale
– stand van zaken.
– rolbruggen voor IVM-AEC met 3 grijpers (betek nr. 2017/05) – aanstelling raadsman –
beslissing.
7. Warmtenet Eeklo – bespreking.
8. Uitbreiding ‘intern warmtenet IVM’ – bespreking.
9. Leveren van calciumhydroxide (bestek nr. 2015/13) – voorstel verlenging overeenkomst
– bespreking.
10. Leveren van PMD-zakken (bestek nr. 2016/08) – bespreking.
11. Verwerken vliegas en residu van de rookgasreiniging – bespreking bestek nr. 2018/05.
12. Voormalige stortplaats De Burkel (Maldegem):
- tussentijds rapport bodemsaneringswerken (nr. 9), opgemaakt door Envirosoil nv –
kennisgeving.
- afwerkings- en sluitingsplan en evaluatierapport, opgemaakt door stortplaatsdeskundige –
kennisgeving.
13. Problematiek ‘textielinzameling’ – bespreking.
14. Advies Repair Café – bespreking.
15. Advies statiegeld – bespreking.
16. Proefprojecten Mooimakers: vragen gesteld aan IVM – bespreking.
17. P+MD: overleg Oost-Vlaanderen – bespreking.
18. Personeelszaken – bespreking.
19. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 20 maart 2018 – opstellen dagorde.
20. Varia.
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1. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 6 en 20 februari
2018.
De verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 6 en 20 februari 2018 worden
goedgekeurd.

2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 20
februari 2018.
De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 20 februari 2018 wordt
goedgekeurd.

3. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 20
februari 2018.
De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 20 februari 2018 wordt
goedgekeurd.

4. Kennisgeving bestelbonnen.
Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.

5. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
Toelichting wordt gegeven bij de werking van de afvalenergiecentrale, de elektriciteitsproductie, de
dioxinemeetresultaten en de groencompostering.

6. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09)
– stand van zaken
Een stand van zaken wordt gegeven.
Het directiecomité beslist de voorgestelde uitbreiding van de opdracht ter goedkeuring aan de raad van
bestuur voor te leggen.

-

Rolbruggen voor IVM-AEC met 3 grijpers (bestek nr. 2017/05) – aanstelling raadsman –
beslissing.

Advocatenassociatie Storme, Leroy, Van Parys bvba wordt aangesteld als raadsman voor het verlenen
van juridische bijstand en indien nodig, de verdediging van de belangen van de maatschappij en het
nemen van alle noodzakelijke stappen ten bate van de maatschappij, in het dossier houdende de
vervanging van de rolbruggen van de bunker van de IVM-AEC.
7. Warmtenet Eeklo – bespreking.
Kennis wordt gegeven van de overlegvergadering die op 14 maart e.k. plaatsvindt.
8. Uitbreiding ‘intern warmtenet IVM’ – bespreking.
Het directiecomité gaat er mee akkoord dat ABDE Solutions het ontwerp en voorontwerp voor de
uitbreiding van het intern warmtenet van IVM opmaakt.
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9. Leveren van calciumhydroxide (bestek nr. 2015/13) – voorstel verlenging overeenkomst
– bespreking.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de overeenkomst met L’Hoist Industrie sa voor de
levering van calciumhydroxide te verlengen voor 1 jaar.
10. Leveren van PMD-zakken (bestek nr. 2016/08) – bespreking.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de overeenkomst met Sphere Belgium nv voor de
levering van PMD-zakken te verlengen voor 1 jaar onder voorbehoud van eventuele wijzigingen t.g.v.
het P+MD-project in de volledige IVM-regio.
11. Verwerken vliegas en residu van de rookgasreiniging – bespreking bestek nr. 2018/05.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen het bestaande contract niet te verlengen en een
nieuwe marktbevraging te organiseren.

12. Voormalige stortplaats De Burkel (Maldegem):
- tussentijds rapport bodemsaneringswerken (nr. 9), opgemaakt door Envirosoil nv –
kennisgeving.
Kennis wordt genomen van het tussentijds rapport nr. 9 van de bodemsaneringswerken op de
voormalige stortplaats de Burkel (periode november 2016 – december 2017), opgemaakt door
Envirosoil. Dit rapport werd ondertussen ter conformverklaring aan OVAM overgemaakt.

-

afwerkings- en sluitingsplan en evaluatierapport, opgemaakt door stortplaatsdeskundige –
kennisgeving.

Het directiecomité gaat er mee akkoord dat het voorgelegde afwerking- en sluitingsplan en
evaluatierapport opgemaakt door de heer Kurt Bouckenooghe, stortplaatsdeskundige, aan OVAM
Bodem, alsook een kopie aan LNE wordt overgemaakt.
13. Problematiek ‘textielinzameling’ – bespreking.
Het directiecomité verklaart zich akkoord met het advies van Eubelius. Een marktbevraging zal worden
voorbereid tegen aanstaande zomer. Aan de deelnemende steden/gemeenten zal gevraagd worden
voor welke piste geopteerd wordt, alsook mandaat gevraagd worden om IVM te laten optreden als
aankoopcentrale.
14. Advies Repair Café – bespreking.
Beslist wordt het voorstel betreffende de ondersteuning van Repair Cafés ter goedkeuring aan de raad
van bestuur voor te leggen.
15. Advies statiegeld – bespreking.
Het directiecomité beslist aan de raad van bestuur voor te stellen geen intercommunaal standpunt in te
nemen over het al dan niet invoeren van statiegeld op plastiek flessen en metalen drankblikjes en aan
de deelnemende steden/gemeenten te adviseren autonoom en individueel een standpunt in te nemen.
16. Proefprojecten Mooimakers: vragen gesteld aan IVM – bespreking.
Het directiecomité beslist gedurende de maanden april en mei e.k. wekelijks IVM-medewerkers in te
zetten voor controle, reiniging en monitoring van de glasbolsites in Assenede.
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17. P+MD: overleg Oost-Vlaanderen – bespreking.
Verslag wordt uitgebracht over het provinciaal overleg over P+MD.
18. Personeelszaken – bespreking.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.
19. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 20 maart 2018 – opstellen dagorde.
De agenda voor de vergadering van de raad van bestuur dd. 20 maart 2018 wordt opgesteld.

20. Varia.
Er zijn geen variapunten

Jean Marie Staelens
Secretaris
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Voorzitter
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