INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering directiecomité
van dinsdag 8 mei 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, Luc Deschamps, Johan Francque, Patrick Hoste, Luc Lampaert, Dirk Poriau

VERONTSCHULDIGD:
De heren Steven Van de Putte, Marten De Jaeger, Hendrik De Waele

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, mevr. Annick Bobelyn, wonen de vergadering
bij.

AGENDA
1. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 3 en 17 april 2018.
2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 17 april
2018.
3. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 17
april 2018.
4. Kennisgeving bestelbonnen.
5. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
6. Optimalisatie afvalenergiecentrale:
- veiligheidscoördinatie – bespreking voorstel Antea Group
- facturatie prestaties Antea Group voor opvolging werf – bespreking.
7. Vervangen schouw (bestek nr. 2017/23) – prijsverantwoording eenheidsprijzen Engie
Fabricom – bespreking.
8. Verwerken vliegas en residu van de rookgaswassing (bestek nr. 2018/05) – bespreking
verslag van nazicht van de offertes.
9. Drukken en leveren van ophaalkalender 2019 (bestek nr. 2018/07) – bespreking verslag van
nazicht van de offertes.
10. Leveren van gasolie (bestek nr. 2017/04) – voorstel verlenging overeenkomt met Comfort
Energie nv – bespreking.
11. Fusies en impact op lopende contracten – bespreking.
12. Wijkinzamelingen KGA – bespreking.
13. Overeenkomst IVM-stad Deinze i.v.m. exploitatie recyclagepark – bespreking.
14. Overeenkomst IVM-gemeente Nevele i.v.m. exploitatie recyclagepark – bespreking.
15. Cameraproject – vraag Veneco – bespreking.
16. Leveren en deels uitzetten van containers voor afvalophaling (bestek nr. 2014/08) – procesverbaal van oplevering + eindafrekening – bespreking.
17. Algemene vergadering IVVO dd. 19 juni 2018 – aanduiding vertegenwoordiger + vastlegging
mandaat.
18. Aanwerving machinist/kraan- en wielladerbestuurder – bespreking.
19. Evaluatie personeelslid.
20. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 22 mei 2018 – opstellen dagorde.
21. Varia.
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1. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 3 en 17 april 2018.
De verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 3 en 17 april 2018 worden goedgekeurd.

2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 17 april
2018.
De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 17 april 2018 wordt
goedgekeurd.

3. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 17
april 2018.
De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 17 april 2018 wordt
goedgekeurd.

4. Kennisgeving bestelbonnen.
Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.
5. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
Toelichting wordt verstrekt bij de resultaten betreffende de verbranding, de elektriciteitsproductie, de
dioxinemeetresultaten, de groencompostering en de gft-ophaling.

6. Optimalisatie afvalenergiecentrale:
- veiligheidscoördinatie – bespreking voorstel Antea Group
Beslist wordt het door Antea voorgelegde voorstel inzake de gunning
veiligheidscoördinatie, ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.

van

het

deel

- facturatie prestaties Antea Group voor opvolging werf – bespreking.
Beslist wordt dat de facturatie van de prestaties door Antea Group voor de opvolging van de werf
conform het addendum aan het contract met Antea, op maandbasis dient te gebeuren.
7. Vervangen schouw (bestek nr. 2017/23) – prijsverantwoording eenheidsprijzen Engie
Fabricom – bespreking.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor de stellen de vervanging van de schouw te gunnen aan
Engie Fabricom nv.
8. Verwerken vliegas en residu van de rookgaswassing (bestek nr. 2018/05) – bespreking
verslag van nazicht van de offertes.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de opdracht te gunnen aan Renewi.
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9. Drukken en leveren van ophaalkalender 2019 (bestek nr. 2018/07) – bespreking verslag van
nazicht van de offertes.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen het drukken en leveren van de ophaalkalender
2019 te gunnen aan Drukkerij De Maertelaere bvba (Aalter).
10. Leveren van gasolie (bestek nr. 2017/04) – voorstel verlenging overeenkomt met Comfort
Energie nv – bespreking.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de overeenkomst met Comfort Energie nv (Hasselt)
voor de levering van gasolie te verlengen voor één jaar.
11. Fusies en impact op lopende contracten – bespreking.
Verslag wordt uitgebracht over het overleg dat in aanwezigheid van de fuserende gemeenten
plaatsvond over de impact van de fusie op de bestaande ophaalrondes voor restafval en de selectieve
fracties.
Aan de colleges van de fusiegemeenten werd een brief overgemaakt waarin enkele suggesties worden
geformuleerd.
12. Wijkinzamelingen KGA – bespreking.
Toelichting wordt gegeven bij de problematiek van de aanvoer van grote hoeveelheden KGA en het op
korte tijd langskomen van een groot aantal inwoners bij de chemokar tijdens wijkinzamelingen van KGA.
Aan de gemeenten zal gevraagd worden, zo nodig, in 2019 de frequentie van de wijkinzamelingen aan
te passen en te onderzoeken hoe aanvoer door KMO’s tijdens wijkinzamelingen kan worden
gecontroleerd.
13. Overeenkomst IVM-stad Deinze i.v.m. exploitatie recyclagepark – bespreking.
14. Overeenkomst IVM-gemeente Nevele i.v.m. exploitatie recyclagepark – bespreking.
De voorgelegde overeenkomsten, die inhoudelijk vergelijkbaar zijn met de eerdere door IVM
overgenomen recyclageparken, worden ter goedkeuring aan de raad van bestuur voorgelegd.
15. Cameraproject – vraag Veneco – bespreking.
Het directiecomité gaat akkoord met de aanwezigheid van IVM op het burgemeestersoverleg op 25 mei
e.k., alsook dat er gepolst wordt naar de interesse bij collega-intercommunales (IDM, ILvA,…) voor een
groepsaankoop van camera’s door IVM.
16. Leveren en deels uitzetten van containers voor afvalophaling (bestek nr. 2014/08) – procesverbaal van oplevering + eindafrekening – bespreking.
Beslist wordt het voorgelegde proces-verbaal van oplevering en de eindafrekening betreffende het
leveren en deels uitzetten van containers voor afvalophaling (gft-containers) ter goedkeuring aan de
raad van bestuur voor te leggen.
17. Algemene vergadering IVVO dd. 19 juni 2018 – aanduiding vertegenwoordiger + vastlegging
mandaat.
Beslist wordt de heer Deschamps af te vaardigen naar de algemene vergadering van IVVO op dinsdag
19 juni 2018 en hem te mandateren goedkeuring te hechten aan de agenda en aan alle afzonderlijke
punten.
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18. Aanwerving machinist/kraan- en wielladerbestuurder – bespreking.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.

19. Evaluatie personeelslid.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.
20. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 22 mei 2018 – opstellen dagorde.
De agenda voor de vergadering van de raad van bestuur dd. 22 mei 2018 wordt opgesteld.

21. Varia.
- Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
Beslist wordt onze raadsman uit te nodigen naar een volgende vergadering van het directiecomité.

- Natuurpunt
Meegedeeld wordt dat voor de inzameling van afvalstromen toestemming van de gemeente en een
vergunning nodig zijn.

Jean Marie Staelens
Secretaris
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Koen Loete
Voorzitter
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