INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering raad van bestuur
van dinsdag 20 maart 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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VERSLAG VERGADERING
AANWEZIG:
Filip Huysman, wnd. voorzitter,
Steven Van de Putte, Marten De Jaeger, Luc Deschamps, Hendrik De Waele, Patrick Hoste, Luc
Lampaert, Dirk Poriau, Marc Boterdaele, Koenraad De Ceuninck, Fons De Neve, Marc Depreitere,
Freddy Depuydt, Marc De Schepper, Chris De Wispelaere, Patrick De Wulf, Jacques De Zutter, Sofie
Landuyt, Chris Roesbeke, Bea Roos, Marcel Scheir, Wim Vanbiervliet, Luc Van de Kerckhove, Willy
Van Hove, Philippe Van Steenberghe

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

VERONTSCHULDIGD MET VOLMACHT:
Koen Loete, Johan Francque

VERONTSCHULDIGD:
Mia Pynaert, Patrick Huyghe, Bart Van Caenegem, 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.

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 20 februari 2018.
Kennisgeving bestelbonnen.
Agenda algemene vergadering dd. 13 juni 2018 – vaststelling.
Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09):
– stand van zaken
– uitbreiding opdracht – beslissing:
- vervanging trafo door trafo 1250 kVA
- vervanging frequentieregelaar(s) zuigtrek lijnen 1 en 2
- decenale verzekering + opvolging Seco
- beperkte renovatie controlekamer.
Rolbruggen voor IVM-AEC met 3 grijpers (bestek nr. 2017/05):
– aanstelling raadsman – kennisgeving beslissing directiecomité dd. 6 maart 2018.
– verzoekschrift tot schorsing gunningsbeslissing bij UDN ingediend door
Constructiewerkhuizen Deman nv op 14 maart 2018 – kennisgeving.
– intrekking beslissing raad van bestuur dd. 20 februari 2018 inzake gunning.
Vervanging van de SCADA servers, redundancy en virtualisatie (bestek nr. 2018/01) –
gunning.
Leveren van natriumbicarbonaat (bestek nr. 2017/30) – gunning.
Verlenen van assistentie bij voorbereiding memorandum (bestek nr. 2018/02) – gunning.
Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
Uitbreiding intern warmtenet IVM – goedkeuring.
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12. Inrichting educatief centrum – bespreking.
13. Verwerken vliegas en residu van de rookgasreiniging (bestek nr. 2018/05) – wijze van gunnen
+ vaststelling van de voorwaarden.
14. Leveren van calciumhydroxide (bestek nr. 2015/13) – verlenging overeenkomst met L’Hoist
Industrie sa – beslissing.
15. Leveren van PMD-zakken (bestek nr. 2016/08) – verlenging overeenkomst met Sphere
Belgium nv – beslissing.
16. Drukken en leveren van ophaalkalender 2019 (bestek nr. 2018/07) – wijze van gunnen +
vaststelling van de voorwaarden.
17. Voormalige stortplaats de Burkel (Maldegem):
- tussentijds rapport bodemsaneringswerken (nr. 9) opgemaakt door Envirosoil nv –
kennisgeving
- afwerkings- en sluitingsplan en evaluatierapport, opgemaakt door stortplaatsdeskundige
– kennisgeving.
18. Textielinzameling – bespreking.
19. Advies betoelaging Repair Café – bespreking/goedkeuring subsidiereglement.
20. Advies statiegeld – bespreking.
21. P+MD: overleg Oost-Vlaanderen – bespreking.
22. Proefprojecten Mooimakers: vragen gesteld aan IVM – bespreking.
23. Ontslag personeelslid.
24. Varia.
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1. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 20 februari 2018.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 20 februari 2018 wordt goedgekeurd.

2. Kennisgeving bestelbonnen.
Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.
3. Agenda algemene vergadering dd. 13 juni 2018 – vaststelling.
De agenda voor de algemene vergadering dd. 13 juni 2018 wordt vastgesteld.
4. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
Toelichting wordt gegeven bij de resultaten van de maand februari 2018.

5. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09):
– stand van zaken
De voorgestelde uitbreiding van de opdracht ‘optimalisatie afvalenergiecentrale’ (bestek nr. 2016/09),
gegund aan Engie Fabricom, wordt goedgekeurd.

6. Rolbruggen voor IVM-AEC met 3 grijpers (bestek nr. 2017/05):
– aanstelling raadsman – kennisgeving beslissing directiecomité dd. 6 maart 2018.
De raad van bestuur neemt kennis van en hecht zijn goedkeuring aan de beslissing van het
directiecomité dd. 6 maart jl. inzake de aanstelling van een raadsman.
De gunningsbeslissing, genomen op 20 februari jl., wordt ingetrokken. De borg, gesteld door Engie
Fabricom, wordt vrijgegeven.
7. Vervanging van de SCADA servers, redundancy en virtualisatie (bestek nr. 2018/01) –
gunning.
De vervanging van de SCADA servers, redundancy en virtualisatie wordt gegund aan Actemium nv.
8. Leveren van natriumbicarbonaat (bestek nr. 2017/30) – gunning.
De levering van natriumbicarbonaat wordt gegund aan Solvay nv.
9. Verlenen van assistentie bij voorbereiding memorandum (bestek nr. 2018/02) – gunning.
Beslist wordt het memorandum intern, zonder externe hulp, op te stellen.
10. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
Verslag wordt uitgebracht over het overleg dd. 14 maart jl. met de concessionaris van het warmtenet
Eeklo.
Beslist wordt juridisch advies in te winnen en hierover terug te koppelen op een volgende vergadering
van de raad van bestuur.
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11. Uitbreiding intern warmtenet IVM – goedkeuring.
De raad van bestuur gaat er mee akkoord dat ABDE Solutions het ontwerp en voorontwerp voor de
verwarming van het bezoekerscentrum opmaakt.
12. Inrichting educatief centrum – bespreking.
De raad van bestuur verklaart zich akkoord met de voorgelegde prijzen voor het grafisch ontwerp en de
aankoop van het nodige materiaal voor de inrichting van de educatieve bezoekersruimte.
13. Verwerken vliegas en residu van de rookgasreiniging (bestek nr. 2018/05) – wijze van gunnen
+ vaststelling van de voorwaarden.
Beslist wordt de huidige overeenkomst niet te verlengen en bij wijze van een openbare procedure prijs
te vragen voor de verwerking van vliegas en residu van de rookgaswassing van de afvalenergiecentrale.
14. Leveren van calciumhydroxide (bestek nr. 2015/13) – verlenging overeenkomst met Lhoist
Industrie sa – beslissing.
De overeenkomst met Lhoist Industrie sa voor de levering van calciumhydroxide, wordt verlengd voor
één jaar.
15. Leveren van PMD-zakken (bestek nr. 2016/08) – verlenging overeenkomst met Sphere
Belgium nv – beslissing.
De overeenkomst met Sphere Belgium nv voor de levering van PMD-zakken wordt verlengd voor één
jaar, met voorbehoud voor eventuele wijzigingen ten gevolge van het P+MD-project in het IVMsamenwerkingsgebied.
16. Drukken en leveren van ophaalkalender 2019 (bestek nr. 2018/07) – wijze van gunnen +
vaststelling van de voorwaarden.
Beslist wordt bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking prijs te
vragen voor het drukken en leveren van de ophaalkalender 2019 voor 19 IVM-steden en gemeenten.

17. 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.
-

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

Kennis wordt genomen van het afwerkings- en sluitingsplan – evaluatierapport.
18. Textielinzameling – bespreking.
IVM beslist op te treden als aankoopcentrale voor de plaatsing van een overeenkomst voor de
inzameling van textiel op het grondgebied van de deelnemende steden en gemeenten van IVM. Een
modelgemeenteraadsbeslissing wordt goedgekeurd en zal aan de deelnemende gemeenten/steden
worden overgemaakt.
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19. Advies betoelaging Repair Café – bespreking/goedkeuring subsidiereglement.
Een subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale activiteiten die het organiseren van een
‘Repair Café’ inhouden, wordt goedgekeurd.
20. Advies statiegeld – bespreking.
Voorgesteld wordt om het advies van de coördinatievergadering aan de colleges over te maken,
vergezeld van de weergave van de discussie in de raad van bestuur.
21. P+MD: overleg Oost-Vlaanderen – bespreking.
Verslag wordt uitgebracht over het provinciaal overleg over P+MD.
22. Proefprojecten Mooimakers: vragen gesteld aan IVM – bespreking.
De raad van bestuur gaat er mee akkoord dat gedurende de maanden april en mei e.k. wekelijks IVMmedewerkers worden ingezet voor controle, reiniging en monitoring van de glasbolsites in Assenede.

23. Ontslag personeelslid.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.

24. Varia.
- Locatie vergadering raad van bestuur dd. 17 april 2018
De vergadering van de raad van bestuur dd. 17 april 2018 (alsook de bijkomende vergadering van het
directiecomité dd. 17 april 2018) zal wegens onbeschikbaarheid van de vergaderzaal van het
administratief gebouw van IVM, uitzonderlijk plaatsvinden in het stadskantoor van Eeklo.

- Belfius clusters
Aan OVAM zal gevraagd worden of de huidige in het nieuwe Uitvoeringsplan vastgelegde Belfius
clusters voor het behalen van de doelstellingen voor de restafvalcijfers door OVAM aangepast zullen
worden aan de nieuwe door Belfius opgestelde clusters.

Jean Marie Staelens
Secretaris
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