INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering directiecomité
van dinsdag 5 juni 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, Johan Francque, Patrick Hoste, Luc Lampaert, Dirk Poriau.

VERONTSCHULDIGD:
De heren Steven Van de Putte, Luc Deschamps, 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, mevrouw Annick Bobelyn wonen de
vergadering bij.

AGENDA
1. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 8 en 22 mei 2018.
2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 22 mei
2018.
3. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 22 mei
2018.
4. Kennisgeving bestelbonnen.
5. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
6. Overzicht materiaalstromen 1ste kwartaal 2018 ingezameld in de deelnemende
steden/gemeenten – bespreking.
7. Financiële update 1ste kwartaal 2018 – bespreking.
8. Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering – bespreking.
9. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
10. Vervanging reductiekasten LUCO – bespreking.
11. Aankoop filtermouwen – bespreking.
12. Reinigen stoomketels afvalenergiecentrale (bestek nr. 2015/26) – voorstel verlenging
overeenkomst met OIL nv – bespreking.
13. Oude stortplaatsen – wijziging Bodemdecreet – bespreking.
14. Textielproblematiek – stand van zaken.
15. Projectdossier bij OVAM over asbestinzameling – bespreking.
16. IVM-educatief centrum – samenwerking met Meetjeslandse Gidsen – bespreking.
17. Uitzendarbeid – bepaling regels in uitvoering van decreet betreffende de
uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen –
bespreking.
18. Aanwerving chauffeur – bespreking.
19. Aanstelling recyclageparkwachters.
20. Personeel recyclagepark:
- hoofdparkwachter – bespreking.
- ontslag vlinder recyclageparkwachter door werkgever – bespreking.
21. Evaluatie personeelslid.
22. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 19 juni 2018 – opstellen dagorde.
23. Varia.
- Procedure Raad van State Sita Treatment&Recycling nv vs. IVM i.v.m. verwerking
bodemassen door IMOG (bestek nr. 2015/11) – stand van zaken.
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1. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 8 en 22 mei 2018.
De verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 8 en 22 mei 2018 worden goedgekeurd.

2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 22 mei
2018.
De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 22 mei 2018 wordt
goedgekeurd.

3. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 22 mei
2018.
De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 22 mei 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 maandresultaten van april en het jaaroverzicht 2018 betreffende de
verbranding, de elektriciteitsproductie, de dioxinemeetresultaten, de groencompostering en de gftophaling.
6. Overzicht materiaalstromen 1ste
steden/gemeenten – bespreking.

kwartaal

2018

ingezameld

in

de

deelnemende

Toelichting wordt gegeven bij het overzicht van de materiaalstromen van het 1ste kwartaal 2018
ingezameld in de deelnemende steden/gemeenten.
7. Financiële update 1ste kwartaal 2018 – bespreking.
Toelichting wordt gegeven bij de financiële update van het 1ste kwartaal 2018.
8. Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering – bespreking.
Het directiecomité verklaart zich akkoord met de voorgestelde timing.
9. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
Kennis wordt gegeven van het overleg dat donderdag a.s. met de raadsman is voorzien, alsook van de
vergadering die eveneens donderdag a.s. plaatsvindt met de werkgroep warmtenet, in aanwezigheid
van Ecopower en Veolia.
10. Vervanging reductiekasten LUCO – bespreking.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen 2 nieuwe reductiekasten aan te kopen bij Flender
en deze in 2019 te monteren.
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11. Aankoop filtermouwen – bespreking.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen een openbare procedure op te starten voor het
leveren van 1.800 filtermouwen.
12. Reinigen stoomketels afvalenergiecentrale (bestek nr. 2015/26) – voorstel verlenging
overeenkomst met OIL nv – bespreking.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de overeenkomst met OIL nv te verlengen voor 1
jaar.
13. Oude stortplaatsen – wijziging Bodemdecreet – bespreking.
Voorgesteld wordt op een volgend overleg met de milieuambtenaren te vragen of er in de
steden/gemeenten interesse is in het opzetten van acties door IVM.
14. Textielproblematiek – stand van zaken.
Daar het overleg met Eubelius over het ontwerpbestek niet kon doorgaan op de voorziene datum, werd
een nieuwe afspraak belegd en zal hierover teruggekoppeld worden op een volgende vergadering van
het directiecomité.
15. Projectdossier bij OVAM over asbestinzameling – bespreking.
Het directiecomité gaat er mee akkoord dat IVM een proefproject voorbereidt voor de ophaling op afroep
aan huis van asbestplaten in zakken (bij particulieren) en hiervoor een groepsaankoop van zakken (2
formaten) organiseert en een brief aan de colleges van burgemeester en schepenen verstuurt met de
vraag of er interesse is in deelname aan het project.
16. IVM-educatief centrum – samenwerking met Meetjeslandse Gidsen – bespreking.
Het directiecomité beslist aan de raad van bestuur voor te stellen voor het gidsen van bezoekers aan
de IVM-site samen te werken met de Meetjeslandse Gidsen.
17. Uitzendarbeid – bepaling regels in uitvoering van decreet betreffende de uitzendarbeid in
de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen – bespreking.
Beslist wordt dit punt te agenderen op de vergadering van het overleg- en onderhandelingscomité
vrijdag a.s., de raad van bestuur dd. 19 juni e.k. en de buitengewone algemene vergadering die
plaatsvindt op woensdag 12 december 2018.
18. Aanwerving chauffeur – bespreking.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.

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

23. Varia.
- Procedure Raad van State Sita Treatment&Recycling nv vs. IVM i.v.m. verwerking bodemassen
door IMOG (bestek nr. 2015/11) – stand van zaken.
Meegedeeld wordt dat op 12 juni a.s. de zaak tegen Suez Treatment & Recycling nv behandeld wordt
en onze raadsman hierop namens IVM aanwezig zal zijn.

Jean Marie Staelens
Secretaris
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Koen Loete
Voorzitter
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