INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Bijkomende vergadering directiecomité
van dinsdag 7 augustus 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,
Filip Huysman, Steven Van de Putte, Marten De Jaeger, Luc Deschamps, Hendrik De Waele, Johan
Francque, Patrick Hoste, Luc Lampaert, Dirk Poriau

VERONTSCHULDIGD:
De heer Patrick Joos

SECRETARIS:
De heer Jean Marie Staelens

Ook de directeur exploitatie, de heer Johan Haegeman, en het diensthoofd administratie en
overheidsopdrachten, mevrouw Annick Bobelyn, wonen de vergadering bij.
Mevrouw Veronique Declerck, verantwoordelijke boekhouding en financiën, woont de vergadering bij
voor de bespreking van agendapunt 17.

AGENDAPUNTEN:
1. Goedkeuring verslag van de vergadering van het directiecomité dd. 3 juli 2018.
2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 3 juli
2018.
3. Kennisgeving bestelbonnen.
4. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
5. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – vorderingsstaat nr. 2 van Fabricom
nv dd. 6 juli 2018 – bespreking.
6. Agenda buitengewone algemene vergadering dd. 12 december 2018 – ontwerp – bespreking.
7. Statutenwijziging – ontwerp – bespreking.
8. Leveren van restafvalzakken (bestek nr. 2018/09) – bespreking verslag van nazicht van de
offertes.
9. Aankoop vrachtwagen met containerhaaksysteem – bespreking bestek nr. 2018/29.
10. Inzamelen en verwerken van PVC op recyclageparken – bespreking bestek nr. 2018/30.
11. Proefproject gft in Eeklo – bespreking.
12. Verwerving ingezameld papier en karton in het werkingsgebied van IVM – verlenging
overeenkomst – bespreking voorstel Fost Plus.
13. Ontslag vlinder recyclageparkwachter – kennisgeving.
14. Aanstelling recyclageparkwachter – bespreking.
15. Personeel recyclageparken – bespreking.
16. Evaluatie personeelslid.
17. Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering:
– voorstel aanstelling BDO voor adviesopdracht
– bespreking bestek nr. 2018/28.
18. Varia.
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1. Goedkeuring verslag van de vergadering van het directiecomité dd. 3 juli 2018.
Het verslag van de vergadering van het directiecomité dd. 3 juli 2018 wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 3 juli
2018.
De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 3 juli 2018 wordt
goedgekeurd.

3. Kennisgeving bestelbonnen.
Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.
4. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
Toelichting wordt gegeven bij de maandresultaten van juli en het jaaroverzicht 2018 betreffende de
werking van de AEC, de elektriciteitsproductie, de dioxinemeetresultaten, de groencompostering en de
gft-ophaling.
5. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – vorderingsstaat nr. 2 van Fabricom
nv dd. 6 juli 2018 – bespreking.
Beslist wordt de voorgelegde vorderingsstaat hedenavond ter goedkeuring aan de raad van bestuur
voor te leggen.
6. Agenda buitengewone algemene vergadering dd. 12 december 2018 – ontwerp – bespreking.
Beslist wordt de voorgelegde agenda voor de algemene vergadering dd. 12 december 2018 ter
goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.
7. Statutenwijziging – ontwerp – bespreking.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen geen algemeen comité in de statuten op te nemen
en de voorgelegde statutenwijziging goed te keuren, waarna deze eerstdaags samen met de agenda
van de algemene vergadering van 12 december 2018 en de informatie met betrekking tot de fusies en
de impact op de werking van IVM, ter goedkeuring aan de deelnemende gemeenten/steden zal worden
overgemaakt.
8. Leveren van restafvalzakken (bestek nr. 2018/09) – bespreking verslag van nazicht van de
offertes.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de levering van HDPE-wavetop restafvalzakken
te gunnen aan Powerpack nv.
9. Aankoop vrachtwagen met containerhaaksysteem – bespreking bestek nr. 2018/29.
Het directiecomité beslist aan de raad van bestuur voor te stellen via een onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking prijs te vragen voor een een vrachtwagen met een
containerhaaksysteem.
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10. Inzamelen en verwerken van PVC op recyclageparken – bespreking bestek nr. 2018/30.
Beslist wordt het voorgelegde bestek ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.
11. Proefproject gft in Eeklo – bespreking.
Het directiecomité gaat er mee akkoord dat met de THV wordt onderhandeld over de ophaling en met
Renewi over de overslag van het gft afkomstig van het proefproject in Eeklo.
Verder gaat het directiecomité ermee akkoord dat een marktbevraging wordt voorbereid voor de
aankoop van de containers.
12. Verwerving ingezameld papier en karton in het werkingsgebied van IVM –
overeenkomst – bespreking voorstel Fost Plus.

verlenging

Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen akkoord te gaan met het voorstel van Fost Plus
om het contract verwerving papier-karton door VLAR Gent te verlengen voor één jaar.
13. Ontslag vlinder recyclageparkwachter – kennisgeving.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.
14. Aanstelling recyclageparkwachter – bespreking.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.
15. Personeel recyclageparken – bespreking.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor de stellen een vacature open te stellen voor een fulltime
recyclageparkwachter, met aanleggen van een wervingsreserve, conform de functiebeschrijving en
aanwervingsvoorwaarden vastgelegd in de vorige procedures.

16. Evaluatie personeelslid.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.
17. Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering:
– voorstel aanstelling BDO voor adviesopdracht
Beslist wordt hedenavond aan de raad van bestuur goedkeuring te vragen voor de aanstelling van BDO
voor de begeleiding van de financieringsopdracht.
– bespreking bestek nr. 2018/28.
Beslist wordt het voorgelegde bestek, rekening houdend met de geformuleerde opmerkingen, ter
goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.

18. Varia.
Er zijn geen variapunten.

Jean Marie Staelens
Secretaris
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Koen Loete
Voorzitter
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