INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering raad van bestuur
van dinsdag 7 augustus 2018 om 19.30 u.
in de vergaderzaal van het administratief gebouw van de
IVM-afvalenergiecentrale,
Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo
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VERSLAG VERGADERING

AANWEZIG:
Koen Loete, voorzitter,
Steven Van de Putte, Marten De Jaeger, Luc Deschamps, Hendrik De Waele, Patrick Hoste, Dirk
Poriau, Marc Boterdaele, Koenraad De Ceuninck, Freddy Depuydt, Marc De Schepper, Chris De
Wispelaere, Patrick De Wulf, Jacques De Zutter, Bea Roos, Marcel Scheir, Wim Van Biervliet, Willy Van
Hove, Philippe Van Steenberghe

AANWEZIGE BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM:
Patrick De Greve, Marc Devlieger, Karel Hubau

VERONTSCHULDIGD MET VOLMACHT:
Filip Huysman, Johan Francque, Luc Lampaert

VERONTSCHULDIGD:
Fons De Neve, Marc Depreitere, Patrick Huyghe, Mia Pynaert, Trees Van Eykeren, Patrick Joos

SECRETARIS:
Jean Marie Staelens

Ook Johan Haegeman, directeur exploitatie, en Annick Bobelyn, diensthoofd administratie en
overheidsopdrachten, wonen de vergadering bij.
Veronique Declerck, verantwoordelijke boekhouding en financiën, woont de vergadering bij voor de
bespreking van agendapunt 1.

AGENDAPUNTEN:
1. Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering:
– aanstelling BDO voor adviesopdracht – beslissing
– bestek nr. 2018/28 – bespreking.
2. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 19 juni 2018.
3. Kennisgeving bestelbonnen.
4. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
5. Optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken.
6. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – vorderingsstaat nr. 2 van Fabricom
nv dd. 6 juli 2018 – goedkeuring.
7. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
8. Agenda buitengewone algemene vergadering dd. 12 december 2018 – vaststelling.
9. Statutenwijziging – ontwerp.
10. Voorbereiding beleidsplan 2019-2025 – bespreking.
11. Goedkeuring kasverslagen + uitgavenstaten VISA.
12. Leveren van restafvalzakken (bestek nr. 2018/09) – gunning.
13. Aankoop vrachtwagen met containerhaaksysteem (bestek nr. 2018/29) – wijze van gunnen +
vaststelling van de voorwaarden.
14. Inzamelen en verwerken van PVC op recyclageparken (bestek nr. 2018/30) – wijze van gunnen
+ vaststelling van de voorwaarden;
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15. Verwerving ingezameld papier en karton in het werkingsgebied van IVM – verlenging
overeenkomst – goedkeuring voorstel Fost Plus.
16. P+MD:
- plaatsing sorteeropdrachten P+ transitieperiode en lange termijn door Fost Plus als
enige opdrachtgever – goedkeuring.
- uitrol P+MD-inzameling – brief Oost-Vlaamse afvalintercommunales aan Fost Plus –
kennisgeving.
17. Sorteeranalyse najaar 2018/voorjaar 2019 – beslissing.
18. Samenwerkingsvoorstel KULeuven (afd. Brussel) m.b.t. onderzoek optimalisatie
ophaalrondes – goedkeuring.
19. Aanstelling chauffeur.
20. Ontslag vlinder recyclageparkwachter – kennisgeving.
21. Aanstelling recyclageparkwachter – beslissing.
22. Openstelling vacature fulltime vlinder recyclageparkwachter + aanleggen wervingsreserve –
beslissing.
23. Protocol overleg- en onderhandelingscomité dd. 8 juni 2018 betreffende de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de
arbeidsplaats – goedkeuring.
24. Protocol overleg- en onderhandelingscomité dd. 8 juni 2018 betreffende aansluiting
collectieve tandverzekering AG Insurance Dental Flex – goedkeuring.
25. Procedure Raad van State Sita vs. IVM i.v.m. verwerking bodemassen door IMOG (bestek nr.
2015/11) – arrest Raad van State dd. 19 juni 2018 – kennisgeving.
26. Varia.
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1. Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering:
– aanstelling BDO voor adviesopdracht – beslissing
De raad van bestuur beslist BDO aan de stellen voor de begeleiding van de financieringsopdracht.
– bestek nr. 2018/28 – bespreking.
Het aangepaste bestek
bestuursvergadering.

zal

ter

goedkeuring

worden

voorgelegd

op

de

eerstvolgende

2. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 19 juni 2018.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 19 juni 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 – stand van zaken.
Een stand van zaken wordt gegeven.
6. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – vorderingsstaat nr. 2 van Fabricom
nv dd. 6 juli 2018 – goedkeuring.
Beslist wordt de voorgelegde vorderingsstaat goed te keuren.
7. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
Op basis van de voorgelegde cijfers zal op een volgende vergadering van de raad van bestuur een
concrete raming worden voorgelegd.
8. Agenda buitengewone algemene vergadering dd. 12 december 2018 – vaststelling.
De agenda voor de algemene vergadering dd. 12 december 2018 wordt vastgesteld.
9. Statutenwijziging – ontwerp.
Het ontwerp van statutenwijziging en de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten worden
goedgekeurd.
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10. Voorbereiding beleidsplan 2019-2025 – bespreking.
De raad van bestuur verklaart zich akkoord met het voorstel van UGent voor de opmaak van een nieuw
beleidsplan voor IVM voor de periode 2019-2025.

11. Goedkeuring kasverslagen + uitgavenstaten VISA.
De kasverslagen en de VISA uitgavenstaten van april 2018 tot en met juni 2018 worden goedgekeurd.
12. Leveren van restafvalzakken (bestek nr. 2018/09) – gunning.
De levering van HDPE-wavetop restafvalzakken wordt gegund aan Powerpack nv (Beerse).
13. Aankoop vrachtwagen met containerhaaksysteem (bestek nr. 2018/29) – wijze van gunnen +
vaststelling van de voorwaarden.
Bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, zal prijs gevraagd
worden voor de levering van een vrachtwagen met containerhaaksysteem.
14. Inzamelen en verwerken van PVC op recyclageparken (bestek nr. 2018/30) – wijze van
gunnen + vaststelling van de voorwaarden;
Bij wijze van een onderhandelingsprocedure, zonder voorafgaande bekendmaking, zal prijs gevraagd
worden voor de inzameling en verwerking van PVC op recyclageparken.
15. Verwerving ingezameld papier en karton in het werkingsgebied van IVM – verlenging
overeenkomst – goedkeuring voorstel Fost Plus.
De raad van bestuur beslist het contract met VLAR Gent voor de verwerving van papier-karton met
ingang van 1 januari 2019 te verlengen voor één jaar.

16. P+MD:
- plaatsing sorteeropdrachten P+ transitieperiode en lange termijn door Fost Plus als enige
opdrachtgever – goedkeuring.
De raad van bestuur beslist in te stemmen met de vraag van Fost Plus tot overdracht van de
marktbevraging inzake de sorteeropdracht P+MD, waarbij Fost Plus als opdrachtgever fungeert. Ter
zake wordt het bestek nr. P+MD_sort_2018 voor het sorteren van de fractie plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen en drankkartons (P+MD) van huishoudelijk gebruik, goedgekeurd.
-

uitrol P+MD-inzameling – brief Oost-Vlaamse afvalintercommunales aan Fost Plus –
kennisgeving.

Kennis wordt genomen van de brief die namens de 8 Oost-Vlaamse afvalintercommunales op 4 juli
2018 aan Fost Plus werd overgemaakt waarin een snelle gezamenlijke uitrol van P+MD gevraagd wordt.
17. Sorteeranalyse najaar 2018/voorjaar 2019 – beslissing.
De raad van bestuur beslist in het najaar 2018 en het voorjaar 2019 een sorteeranalyse uit te voeren in
5 gemeenten.
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18. Samenwerkingsvoorstel KULeuven
ophaalrondes – goedkeuring.

(afd.

Brussel)

m.b.t.

onderzoek

optimalisatie

Beslist wordt met KULeuven (afd. Brussel) samen te werken voor onderzoek of bestaande ophaalrondes
kunnen worden geoptimaliseerd.

19. Aanstelling chauffeur.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.
20. Ontslag vlinder recyclageparkwachter – kennisgeving.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.
21. Aanstelling recyclageparkwachter – beslissing.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.
22. Openstelling vacature fulltime vlinder recyclageparkwachter + aanleggen wervingsreserve –
beslissing.
Beslist wordt een vacature open te stellen voor een fulltime vlinder recyclageparkwachter en het
aanleggen van een wervingsreserve.

23. Protocol overleg- en onderhandelingscomité dd. 8 juni 2018 betreffende de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de
arbeidsplaats – goedkeuring.
Het protocol afgesloten in de vergadering van het overleg- en onderhandelingscomité dd. 8 juni 2018
betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de
camerabewaking op de arbeidsplaats, wordt goedgekeurd.

24. Protocol overleg- en onderhandelingscomité dd. 8 juni 2018 betreffende aansluiting
collectieve tandverzekering AG Insurance Dental Flex – goedkeuring.
Het protocol afgesloten in de vergadering van het overleg- en onderhandelingscomité dd. 8 juni 2018
betreffende de aansluiting tot de collectieve tandverzekering AG Insurance Dental Flex, wordt
goedgekeurd.

25. Procedure Raad van State Sita vs. IVM i.v.m. verwerking bodemassen door IMOG (bestek nr.
2015/11) – arrest Raad van State dd. 19 juni 2018 – kennisgeving.
Kennis wordt gegeven van het arrest van de Raad van State dd. 19 juni 2018 waarin het verzoek tot
nietigverklaring van de gunningsbeslissing voor het verwerken van bodemas, ingediend door Sita,
verworpen wordt.

26. Varia.
Er zijn geen variapunten.
Jean Marie Staelens
Secretaris
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