INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering directiecomité
van dinsdag 4 september 2018 om 18.15 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, Luc Deschamps, Johan Francque, Patrick Hoste, Luc Lampaert,

VERONTSCHULDIGD MET VOLMACHT:
De heer Dirk Poriau

VERONTSCHULDIGD:
De heren Steven Van de Putte, 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 verslag van de vergadering van het directiecomité van 7 augustus 2018.
2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité van 7
augustus 2018.
3. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van de raad van bestuur van 7
augustus 2018.
4. Kennisgeving bestelbonnen.
5. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
6. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.
7. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – vorderingsstaat nr. 2 bis van
Fabricom nv dd. 27 augustus 2018 – bespreking.
8. Optimalisatie afvalenergiecentrale – schuldvorderingen nrs. 003 en 004 van Antea Belgium
nv dd. 20 augustus 2018 voor prestaties mei en juni 2018 – bespreking.
9. Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering – bespreking bestek nr. 2018/28.
10. Verwerking huishoudelijk afval tijdens stilstand 2019 – bespreking.
11. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
12. Exploitatie recyclagepark Nazareth vanaf januari 2019 – bespreking.
13. Groepsaankoop compostvaten IVAGO – aanstelling IVAGO als aankoopcentrale –
bespreking.
14. Kwaliteit PMD-zakken (vraag uit Lievegem) – bespreking.
15. Kalender vergaderingen directiecomité eerste kwartaal 2019 – vaststelling.
16. Kalender vergaderingen raad van bestuur 2019 – voorstel.
17. Data algemene vergaderingen 2019 – voorstel.
18. Evaluatie personeelslid.
19. Verslag coördinatievergadering milieu- en duurzaamheidsambtenaren dd. 21 juni 2018 –
kennisgeving.
20. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 18 september 2018 – opstellen dagorde.
21. Varia.
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1. Goedkeuring verslag van de vergadering van het directiecomité van 7 augustus 2018.
Het verslag van de vergadering van het directiecomité van 7 augustus 2018 wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité van 7
augustus 2018.
De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van het directiecomité van 7 augustus 2018 wordt
goedgekeurd.

3. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van de raad van bestuur van 7
augustus 2018.
De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van de raad van bestuur van 7 augustus 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 het maandrapport van augustus en het jaaroverzicht 2018 betreffende de
verbranding, de elektriciteitsproductie, de dioxinemeetresultaten en de gft-ophalingen.
6. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.
Een stand van zaken wordt gegeven.
7. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – vorderingsstaat nr. 2 bis van
Fabricom nv dd. 27 augustus 2018 – bespreking.
Beslist wordt vorderingsstaat nr. 2 bis ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.
8. Optimalisatie afvalenergiecentrale – schuldvorderingen nrs. 003 en 004 van Antea Belgium
nv dd. 20 augustus 2018 voor prestaties mei en juni 2018 – bespreking.
Beslist wordt de voorgelegde schuldvorderingen ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te
leggen.
9. Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering – bespreking bestek nr. 2018/28.
Beslist wordt het aangepaste bestek ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.
10. Verwerking huishoudelijk afval tijdens stilstand 2019 – bespreking.
Beslist wordt dat de nodige bestekken zo snel mogelijk dienen te worden voorbereid en ter goedkeuring
aan de bestuursorganen voorgelegd.
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11. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
Op de volgende vergadering van de raad van bestuur zal op basis van de met ABDE afgeronde studie
een concrete raming worden voorgelegd.
12. Exploitatie recyclagepark Nazareth vanaf januari 2019 – bespreking.
Beslist wordt een overeenkomst voor te bereiden tegen de gemeenteraad van Nazareth dd. 1 oktober
e.k. en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de raad van bestuur dd. 16 oktober 2018 zodat de
exploitatie van het recyclagepark van Nazareth door IVM kan ingaan op 1 januari 2019.
13. Groepsaankoop compostvaten IVAGO – aanstelling IVAGO als aankoopcentrale –
bespreking.
Kennis wordt genomen van de groepsaankoop door IVAGO van compostvaten.
IVM zou, na het beëindigen van de lopende opdracht (begin 2020) kunnen toetreden tot deze
groepsaankoop, mits aanstelling van IVAGO als aankoopcentrale door de raad van bestuur.
14. Kwaliteit PMD-zakken (vraag uit Lievegem) – bespreking.
Naar aanleiding van een klacht van een burger wordt beslist de huidige leverancier van de PMD-zakken
te ontbieden met de laatste testresultaten.
15. Kalender vergaderingen directiecomité eerste kwartaal 2019 – vaststelling.
Onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthoudende overheid, wordt de kalender voor de
vergaderingen van het directiecomité in het eerste kwartaal 2019 vastgesteld.
16. Kalender vergaderingen raad van bestuur 2019 – voorstel.
Beslist wordt de voorgestelde kalender voor de vergaderingen van de raad van bestuur in 2019 ter
goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.
17. Data algemene vergaderingen 2019 – voorstel.
Beslist wordt de voorgestelde data voor de algemene vergaderingen in 2019 ter goedkeuring aan de
raad van bestuur voor te leggen.

18. Evaluatie personeelslid.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.
19. Verslag coördinatievergadering milieu- en duurzaamheidsambtenaren dd. 21 juni 2018 –
kennisgeving.
Kennis wordt genomen van het verslag van de coördinatievergadering met de milieu- en
duurzaamheidsambtenaren dd. 21 juni 2018.
20. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 18 september 2018 – opstellen dagorde.
De agenda voor de vergadering van de raad van bestuur dd. 18 september 2018 wordt opgesteld.
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21. Varia.
Er zijn geen variapunten.

Jean Marie Staelens
Secretaris
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Koen Loete
Voorzitter
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