INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering raad van bestuur
van dinsdag 18 september 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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OVERZICHTSLIJST BESLUITEN

AANWEZIG:
Koen Loete, voorzitter,
Filip Huysman, Luc Deschamps, Hendrik De Waele, Johan Francque, Patrick Hoste, Luc Lampaert, Dirk
Poriau, Marc Boterdaele, Fons De Neve, Marc Depreitere, Freddy Depuydt, Marc De Schepper, Chris
De Wispelaere, Patrick De Wulf, Jacques De Zutter, Sofie Landuyt, Chris Roesbeke, Bea Roos, Marcel
Scheir, Philippe Van Steenberghe

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

VERONTSCHULDIGD:
Steven Van de Putte, Marten De Jaeger, Koenraad De Ceuninck, Mia Pynaert, Wim Vanbiervliet, Willy
Van Hove

SECRETARIS:
Jean Marie Staelens

Ook de algemeen directeur, Patrick Joos, de directeur exploitatie, Johan Haegeman, en het diensthoofd
administratie en overheidsopdrachten, Annick Bobelyn, wonen de vergadering bij.
De heer Erik Van den Broeck (BDO) en mevrouw Veronique Declerck, verantwoordelijke boekhouding
en financiën, wonen de vergadering bij voor de bespreking van agendapunt 1.

AGENDA:
1. Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering (bestek nr. 2018/28) – wijze van gunnen +
vaststelling van de voorwaarden (in aanwezigheid van de heer Erik Van den Broeck, BDO).
2. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 7 augustus 2018.
3. Kennisgeving bestelbonnen.
4. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
5. Overzicht materiaalstromen 1ste semester 2018 ingezameld in deelnemende
steden/gemeenten
– bespreking.
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 – goedkeuring.
8. Optimalisatie afvalenergiecentrale – schuldvorderingen nrs. 003 en 004 van Antea Belgium
nv dd. 20 augustus 2018 – goedkeuring.
9. Optimalisatie afvalenergiecentrale – bijakte 3 bij studieovereenkomst met Antea Belgium nv
m.b.t. veiligheidscoördinatie – goedkeuring.
10. Verwerking huishoudelijk afval tijdens stilstand 2019 – bespreking.
11. Verkleinen (breken) en overslag van grof vuil (bestek nr. 2018/31) – wijze van gunnen +
vaststelling van de voorwaarden.
12. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
13. Opmaak energieplan – beslissing.
14. Update branddetectie – bespreking.
15. Leveren van filtermouwen (bestek nr. 2018/11) – gunning.
16. Aankoop vrachtwagen met containerhaaksysteem (bestek nr. 2018/29) – gunning.
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17. Inzamelen en verwerken van asbest op recyclageparken (bestek nr. 2018/12) – gunning.
18. Inzamelen en verwerken van gemengd niet-recycleerbaar niet-brandbaar afval op
recyclageparken (bestek nr. 2018/14) – gunning.
19. Inzamelen en verwerken houtafval op recyclageparken IVM en IDM-gemeenten (bestek nr.
2018/20) – gunning.
20. Exploitatie recyclagepark Nazareth vanaf januari 2019 – bespreking.
21. Samenwerkingsovereenkomst tussen Recupel en IVM betreffende de inzameling van
huishoudelijke AEEA op recyclageparken – addendum nr. 1 – goedkeuring.
22. Kwaliteit PMD-zakken (vraag uit Lievegem) – bespreking.
23. Kalender vergaderingen raad van bestuur 2019 – vastlegging.
24. Data algemene vergaderingen 2019 – vastlegging.
25. Verslag bijeenkomst politiezones dd. 4 september 2018 – kennisgeving.
26. Varia.
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1. Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering (bestek nr. 2018/28) – wijze van gunnen +
vaststelling van de voorwaarden (in aanwezigheid van de heer Erik Van den Broeck, BDO).
Beslist wordt bij wijze van een offertevraag prijs te vragen voor het verstrekken van een lening ter
financiering van de werken voor de optimalisatie van de bestaande IVM-afvalenergiecentrale (AEC).

2. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 7 augustus 2018.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 7 augustus 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 en het jaaroverzicht 2018 betreffende de verbranding,
de elektriciteitsproductie, de dioxinemeetresultaten, de groencompostering en de gft-ophaling.
5. Overzicht materiaalstromen 1ste
steden/gemeenten – bespreking.

semester

2018

ingezameld

in

deelnemende

Het overzicht van de ingezamelde materiaalstromen in het 1ste semester van 2018 wordt toegelicht.
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 – goedkeuring.
Beslist wordt vorderingsstaat nr. 2 bis van Fabricom nv goed te keuren.
8. Optimalisatie afvalenergiecentrale – schuldvorderingen nrs. 003 en 004 van Antea Belgium
nv dd. 20 augustus 2018 – goedkeuring.
Beslist wordt de voorgelegde schuldvorderingen nrs. 003 en 004 van Antea Belgium nv goed te keuren.
9. Optimalisatie afvalenergiecentrale – bijakte 3 bij studieovereenkomst met Antea Belgium nv
m.b.t. veiligheidscoördinatie – goedkeuring.
De bijakte nr. 3 bij de studieovereenkomst met Antea Belgium nv m.b.t. veiligheidscoördinatie wordt
goedgekeurd.
10. Verwerking huishoudelijk afval tijdens stilstand 2019 – bespreking.
Beslist wordt voor de verwerking van het huishoudelijk afval van de deelnemende steden en gemeenten
tijdens de stilstand van de AEC in 2019 een bestek voor te bereiden en ter goedkeuring aan de volgende
bestuursvergadering voor te leggen.
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11. Verkleinen (breken) en overslag van grof vuil (bestek nr. 2018/31) – wijze van gunnen +
vaststelling van de voorwaarden.
Beslist wordt bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, prijs te
vragen voor het verkleinen (breken) en de overslag van grof vuil afkomstig van de deelnemende
steden/gemeenten gedurende de stilstandsperiode voor de optimalisatie van de afvalenergiecentrale
met ingang van 1 mei 2019.
12. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
Een stand van zaken wordt gegeven.
13. Opmaak energieplan – beslissing.
Beslist wordt voor de opmaak van een geactualiseerd energieplan van de afvalenergiecentrale via
onderhandse prijsvraag een offerte te vragen aan 3 studiebureaus.
14. Update branddetectie – bespreking.
De raad van bestuur gaat er mee akkoord dat overleg met FOD WASO wordt ingepland, en op basis
van de resultaten van dit overleg, voor de vernieuwing van de brandcentrale een prijsvoorstel aan
Fabricom wordt gevraagd.
15. Leveren van filtermouwen (bestek nr. 2018/11) – gunning.
De levering en vervanging van de filtermouwen wordt gegund aan Filtermat Belgium bvba (Temse).
16. Aankoop vrachtwagen met containerhaaksysteem (bestek nr. 2018/29) – gunning.
De levering van een vrachtwagen met containerhaaksysteem wordt gegund aan De Sutter A. en Zoon
bvba (Eeklo).
17. Inzamelen en verwerken van asbest op recyclageparken (bestek nr. 2018/12) – gunning.
De inzameling en verwerking van asbest op recyclageparken van deelnemende steden/gemeenten van
IVM wordt gegund aan Suez R&R BE North nv (Beerse).

18. Inzamelen en verwerken van gemengd niet-recycleerbaar niet-brandbaar afval op
recyclageparken (bestek nr. 2018/14) – gunning.
De inzameling en verwerking van gemengd niet-recycleerbaar niet-brandbaar afval op recyclageparken
van deelnemende steden/gemeenten van IVM (percelen Sint-Laureins/Kaprijke, West, Oost en Zuid)
wordt gegund aan De Bree Solutions nv (Maldegem).

19. Inzamelen en verwerken houtafval op recyclageparken IVM en IDM-gemeenten (bestek nr.
2018/20) – gunning.
De inzameling en verwerking van houtafval op recyclageparken IVM en IDM-gemeenten wordt als volgt
gegund:
percelen West, Oost en IDM aan Renewi nv (Mol)
perceel Zuid aan Callens Reiniging bvba (Wielsbeke).
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20. Exploitatie recyclagepark Nazareth vanaf januari 2019 – bespreking.
Kennis wordt genomen van de beslissing van Nazareth om de exploitatie van het recyclagepark van
Nazareth met ingang van 1 januari 2019 aan IVM over te dragen.
Een overeenkomst wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad van Nazareth dd. 1 oktober e.k. en aan
de raad van bestuur van IVM dd. 16 oktober e.k. voorgelegd.

21. Samenwerkingsovereenkomst tussen Recupel en IVM betreffende de inzameling van
huishoudelijke AEEA op recyclageparken – addendum nr. 1 – goedkeuring.
Het voorgelegde addendum tussen Recupel en IVM wordt goedgekeurd.
22. Kwaliteit PMD-zakken (vraag uit Lievegem) – bespreking.
Kennis wordt genomen van klachten vanuit Lovendegem m.b.t. de kwaliteit van de PMD- en
restfractiezakken. Een oplossing wordt gezocht.
23. Kalender vergaderingen raad van bestuur 2019 – vastlegging.
De kalender voor de vergaderingen van de raad van bestuur in 2019 wordt vastgelegd.
24. Data algemene vergaderingen 2019 – vastlegging.
De data voor de algemene vergaderingen in 2019 worden vastgelegd.
25. Verslag bijeenkomst politiezones dd. 4 september 2018 – kennisgeving.
Kennis wordt genomen van het verslag van het overleg dat op dinsdag 4 september jl. bij IVM plaatsvond
met de politiezones actief in het werkingsgebied van IVM m.b.t. zwerfvuil en sluikstorten.

26. Varia.
- Verzamelpunt afvalfracties in Lovendegem
Er zal bekeken worden hoe de problematiek m.b.t. niet-conform aangeboden afvalfracties op
verzamelpunten kan worden opgelost.

- Tarieven asbestinzameling
Gevraagd wordt dat IVM aanbevelingen aan de gemeenten/steden geeft met betrekking tot
asbestinzameling.

- Eetbare flyers
Kennis wordt gegeven van op de markt gebrachte eetbare flyers.

Jean Marie Staelens
Secretaris
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Koen Loete
Voorzitter
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