INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Bijkomende vergadering directiecomité
van dinsdag 17 april 2018 om 18.30 u.
in de schepenzaal van het stadskantoor van Eeklo, Industrielaan 2 te
9900 Eeklo
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OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
AANWEZIG:
De heren Koen Loete, voorzitter,
Filip Huysman, Steven Van de Putte, Marten De Jaeger, Hendrik De Waele, Luc Lampaert, Dirk Poriau

VERONTSCHULDIGD MET VOLMACHT:
Dhr. Johan Francque

VERONTSCHULDIGD:
Dhr. Luc Deschamps

SECRETARIS:
Dhr. Jean Marie Staelens

Ook de algemeen directeur, dhr. Patrick Joos, de directeur exploitatie, dhr. Johan Haegeman, en het
diensthoofd administratie en overheidsopdrachten, mevr. Annick Bobelyn, wonen de vergadering bij.

AGENDA:
1. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 3 april
2018.
2. Bestemming resultaat boekjaar 2017 – bespreking.
3. Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2017 – bespreking.
4. IVM-routeplanner – ontwerp – bespreking.
5. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – vorderingsstaat nr. 1 van Fabricom
dd. 27 maart 2018 – bespreking.
6. Rolbruggen voor IVM-AEC met 3 grijpers (bestek nr. 2017/05) – bespreking proces-verbaal
van nazicht van de inschrijvingen opgemaakt door EDV Engineering bvba.
7. Vernieuwen weefselcompensatoren rookgaskanaal – bespreking bestek nr. 2018/06.
8. Aankoop van verplaatsbare vaste camera’s ter bestrijding van sluikstorten – stand van
zaken.
9. Leveren van restafvalzakken – bespreking bestek nr. 2018/09.
10. Administratieve aangiftes in opdracht van IVM – bespreking.
11. Sorteeropdrachten P+ door Fost Plus – bespreking.
12. Voormalige stortplaats de Burkel – afwerkings- en sluitingsplan – evaluatierapport –
nazorgplan - schuldvordering Antea Belgium nv dd. 21 maart 2018 voor geleverde prestaties
– bespreking.
13. Algemene vergadering Imog dd. 15 mei 2018 – aanduiding vertegenwoordiger + vastlegging
mandaat.
14. Buitengewone algemene vergadering ILvA dd. 25 juni 2018 – aanduiding vertegenwoordiger
+ vastlegging mandaat.
15. Personeelszaken – bespreking.
16. Varia.
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1. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 3 april
2018.
De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 3 april 2018 wordt
goedgekeurd.
2. Bestemming resultaat boekjaar 2017 – bespreking.
Beslist wordt de voorgelegde resultaatsbestemming ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te
leggen.
3. Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2017 – bespreking.
Kennis wordt genomen van het verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2017. Dit verslag
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van hedenavond en aan de algemene
vergadering van 13 juni 2018.
4. IVM-routeplanner – ontwerp – bespreking.
Beslist wordt het ontwerp van de IVM-routeplanner ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te
leggen.
5. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – vorderingsstaat nr. 1 van Fabricom
dd. 27 maart 2018 – bespreking.
Beslist wordt de voorgelegde schuldvordering ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.
6. Rolbruggen voor IVM-AEC met 3 grijpers (bestek nr. 2017/05) – bespreking proces-verbaal
van nazicht van de inschrijvingen opgemaakt door EDV Engineering bvba.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de opdracht voor de vervanging van de rolbruggen
te gunnen aan Fabricom nv (Brussel).
7. Vernieuwen weefselcompensatoren rookgaskanaal – bespreking bestek nr. 2018/06.
Beslist wordt het voorgelegde bestek ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.
8. Aankoop van verplaatsbare vaste camera’s ter bestrijding van sluikstorten – stand van
zaken.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen via een onderhandse opdracht 2 types camera’s
aan te kopen zodat beide types intern uitgetest kunnen worden en in de handhavingsweek (13 – 17
september 2018) in de deelnemende gemeenten/steden gepresenteerd kunnen worden. Verder zal aan
de raad van bestuur voorgesteld worden parallel een OVAM subsidieaanvraagdossier voor de aankoop
van camera’s voor alle gemeenten/steden voor te bereiden en vóór de zomervakantie een overleg met
de colleges van burgemeester en schepenen en politiezones in te plannen.
9. Leveren van restafvalzakken – bespreking bestek nr. 2018/09.
Beslist wordt het voorgelegde bestek ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.
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10. Administratieve aangiftes in opdracht van IVM – bespreking.
Toelichting wordt gegeven bij een overzicht van administratieve aangiftes die in opdracht van IVM op
papier/digitaal zonder eID/digitaal met eID moeten gebeuren en door wie deze ondertekend worden.
11. Sorteeropdrachten P+ door Fost Plus – bespreking.
Kennis wordt genomen van de brief van Fost Plus dd. 19 maart 2018 die aan alle afvalintercommunales
werd verstuurd met de vraag af te zien de sorteeropdrachten P+ toe te wijzen zodat Fost Plus conform
haar erkenning dd. 19 december 2013 de sorteeropdrachten P+ als enige opdrachtgever kan plaatsen.
Daar IVM in het verleden reeds bevoegdheidsoverdracht aan Fost Plus heeft gegeven voor de
vermarkting van de selectief ingezamelde fracties, zal het standpunt van IVM herbevestigd worden.
12. Voormalige stortplaats de Burkel – afwerkings- en sluitingsplan – evaluatierapport –
nazorgplan - schuldvordering Antea Belgium nv dd. 21 maart 2018 voor geleverde prestaties
– bespreking.
Het directiecomité beslist de voorgelegde schuldvordering ter goedkeuring aan de raad van bestuur
voor te leggen.
13. Algemene vergadering Imog dd. 15 mei 2018 – aanduiding vertegenwoordiger + vastlegging
mandaat.
Beslist wordt de heer Hendrik De Waele af te vaardigen en hem te mandateren goedkeuring te hechten
aan de agenda en aan alle afzonderlijke punten.
14. Buitengewone algemene vergadering ILvA dd. 25 juni 2018 – aanduiding vertegenwoordiger
+ vastlegging mandaat.
Beslist wordt IVM te verontschuldigen voor deze buitengewone algemene vergadering.
15. Personeelszaken – bespreking.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.

16. Varia.
- Afvalzakkenautomaat
Gevraagd wordt of IVM de opportuniteit kan onderzoeken om in het werkingsgebied
afvalzakkenautomaten te plaatsen, waar de bevolking 24h/24h terecht kan voor de aankoop van deze
zakken.

Jean Marie Staelens
Secretaris
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Koen Loete
Voorzitter
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