INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Bijkomende vergadering directiecomité
van dinsdag 22 mei 2018 om 18.30 u.
in de vergaderzaal op de 3de verdieping van het exploitatiegebouw
van IVM,
Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo
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OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
AANWEZIG:
De heren Koen Loete, voorzitter,
Luc Deschamps, Hendrik De Waele, Johan Francque, Luc Lampaert

VERONTSCHULDIGD MET VOLMACHT:
De heren Filip Huysman, Dirk Poriau

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

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 overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 8 mei
2018.
2. Optimalisatie afvalenergiecentrale – schuldvorderingen Antea Belgium nv dd. 7 mei 2018
voor prestaties opvolging werf maart en april 2018 – bespreking.
3. Aankoop van verplaatsbare vaste camera’s ter bestrijding van sluikstorten – bespreking
verslag van nazicht van de offertes.
4. Personeelszaken – bespreking.
5. Aanstelling vlinder recyclageparkwachters – bevoegdheidsoverdracht aan directiecomité –
vraag aan raad van bestuur.
6. Varia.
- GDPR
- Vastleggen datum persconferentie n.a.v. de presentatie van het jaarverslag 2017.
- Vastleggen datum persconferentie n.a.v. de handhavingsweek.
- Stagiair Arteveldehogeschool Gent.
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1. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 8 mei
2018.
De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 8 mei 2018 wordt
goedgekeurd.
2. Optimalisatie afvalenergiecentrale – schuldvorderingen Antea Belgium nv dd. 7 mei 2018
voor prestaties opvolging werf maart en april 2018 – bespreking.
Beslist wordt de voorgelegde schuldvorderingen ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te
leggen.
3. Aankoop van verplaatsbare vaste camera’s ter bestrijding van sluikstorten – bespreking
verslag van nazicht van de offertes.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de levering van 2 verplaatsbare vaste camera’s te
gunnen aan De Roeve installations bvba (Lokeren).
4. Personeelszaken – bespreking.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.
5. Aanstelling vlinder recyclageparkwachters – bevoegdheidsoverdracht aan directiecomité –
vraag aan raad van bestuur.
Daar de exploitatie van de recyclageparken van Deinze en Nevele met ingang van 1 augustus 2018
door IVM wordt overgenomen, beslist het directiecomité aan de raad van bestuur
bevoegdheidsoverdracht te vragen voor de aanstelling van de nodige recyclageparkwachters door het
directiecomité van 5 juni e.k.

6. Varia.
- GDPR
Kennis wordt gegeven van de bestelling aan Ufirst bvba voor de uitvoering van een GDPR GAP audit.
- Vastleggen datum persconferentie n.a.v. de presentatie van het jaarverslag 2017.
De persconferentie naar aanleiding van de presentatie van het jaarverslag 2017 wordt vastgelegd op
woensdag 13 juni 2018 om 13.00 u.
- Vastleggen datum persconferentie n.a.v. de handhavingsweek.
Beslist wordt na de vergadering met de politiezones en steden/gemeenten op dinsdag 4 september e.k.
om 17.00 uur een kort persmoment bij IVM te organiseren rond de handhavingsweek (13-17
september).
- Stagiair Arteveldehogeschool Gent.
Het directiecomité gaat er mee akkoord dat beroep wordt gedaan op een laatstejaarsstudent
communicatie en sensibilisatie van de Arteveldehogeschool Gent om bijstand te verlenen bij de
voorbereiding van het nieuw communicatieplan.

Jean Marie Staelens
Secretaris
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Koen Loete
Voorzitter
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