INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering raad van bestuur
van dinsdag 16 oktober 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, Steven Van de Putte, Marten De Jaeger, Hendrik De Waele, Patrick Hoste, Luc
Lampaert, Dirk Poriau, Marc Boterdaele, Koenraad De Ceuninck, Fons De Neve, Marc Depreitere,
Freddy Depuydt, Marc De Schepper, Patrick de Wulf, Jacques De Zutter, Patrick Huyghe, Sofie Landuyt,
Mia Pynaert, Chris Roesbeke, 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, Trees Van Eykeren

VERONTSCHULDIGD MET VOLMACHT:
Johan Francque

VERONTSCHULDIGD:
Luc Deschamps, Christiaan De Wispelaere

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.
Veronique Declerck, verantwoordelijke boekhouding en financiën woont de vergadering bij voor de
bespreking van agendapunten 1 en 2.
Bij aanvang van de vergadering wordt op vraag van de heer voorzitter beslist om een agendapunt
‘aanstelling recyclageparkwachters’ aan de agenda toe te voegen.

AGENDA:
1. Activiteiten en strategieën voor volgend boekjaar (2019) – bespreking.
2. Begroting 2019 – goedkeuring.
3. Optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken ter voorbereiding van de algemene
vergadering dd. 12 december 2018.
4. Goedkeuring kasverslagen + uitgavenstaten VISA.
5. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 18 september 2018.
6. Kennisgeving bestelbonnen.
7. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
8. Optimalisatie afvalenergiecentrale
– stand van zaken.
– ABR-polis: vernietiging polis afgesloten bij Ethias – kennisgeving beslissing
directiecomité dd. 2 oktober 2018.
– ABR-polis: afsluiting polis door Fabricom nv – kennisgeving beslissing directiecomité
dd. 2 oktober 2018.
9. Optimalisatie afvalenergiecentrale – schuldvordering nr. 001 van Antea Belgium nv dd. 28
september 2018 voor de veiligheidscoördinatie (bijakte 3 – fase 9) – goedkeuring.
VRvB 16 oktober 2018 overzichtslijst besluiten

Pagina 2

10. Vervanging schouw (bestek nr. 2017/23) – schuldvordering nr. 01 van Fabricom nv dd. 12
september 2018 – goedkeuring.
11. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
12. Overeenkomst tussen Vlaams Energiebedrijf (VEB) en IVM voor de levering van aardgas +
addendum – goedkeuring.
13. Verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong en
gelijkaardig bedrijfsafval afkomstig van selectieve inzameling (bestek nr. 2018/32) – wijze
van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.
14. Leveren tijdelijk vaste camera’s voor de vaststelling van sluikstort en zwerfvuil (bestek nr.
2018/08) – wijze van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.
15. Inzameling en verwerking van textiel (bestek nr. 2018/37) – wijze van gunnen + vaststelling
van de voorwaarden.
16. Asbestproject – stand van zaken.
17. Ophaling op afroep van asbestplaten bij inwoners in het werkingsgebied van IVM en
verwerking van het ingezameld materiaal (bestek nr. 2018/33) – wijze van gunnen +
vaststelling van de voorwaarden.
18. Levering van asbestplatenzakken voor ophaling op afroep van asbesthoudende golfplaten
– (bestek nr. 2018/34) – wijze van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.
19. Leveren zakken voor inzameling asbest (bestek nr. 2018/35) – wijze van gunnen +
vaststelling van de voorwaarden.
20. Overeenkomst tussen Nazareth en IVM betreffende de exploitatie van het recyclagepark –
goedkeuring.
21. Eindrapport project circulaire economie – goedkeuring.
22. Ophaalkalender 2019: vervroegde ophaling bij hittegolf – beslissing.
23. Inzamelen en verwerken van EPS op recyclageparken (bestek nr. 2018/13) – gunning.
24. Inzamelen en verwerken van kalkhoudend afval op recyclageparken (bestek nr. 2018/15) –
gunning.
25. Inzamelen en verwerken van metalen op recyclageparken (bestek nr. 2018/16) – gunning.
26. Inzamelen en verwerken van roofing en isolatiemateriaal op recyclageparken (bestek nr.
2018/17) – gunning.
27. Transport grofvuil recyclageparken (bestek nr. 2018/18) – gunning.
28. Inzamelen en verwerken van vlak glas op recyclageparken (bestek nr. 2018/19) – gunning.
29. Inzamelen en verwerken bloempotjes en plantentrays (in containers) op recyclageparken
IVM-gemeenten (bestek nr. 2018/21) – gunning.
30. Inzamelen en verwerken van zuiver steenpuin op recyclageparken (bestek nr. 2018/22) –
gunning.
31. Verwerking van uitgegraven grond zonder zichtbare vervuiling afkomstig van het
recyclagepark van Maldegem (bestek nr. 2018/23) – gunning.
32. Inzamelen en verwerken van landbouwplastiek op recyclageparken (bestek nr. 2018/24) –
gunning.
33. Inzamelen en verwerken van zachte folies op recyclageparken (bestek nr. 2018/25) –
gunning.
34. Inzamelen en verwerken harde plastics op recyclageparken IVM-gemeenten (bestek nr.
2018/26) – gunning.
35. Inzamelen en verwerken van oliën en vetten op recyclageparken (bestek nr. 2018/27) –
gunning.
36. Inzamelen en verwerken van PVC op recyclageparken (bestek nr. 2018/30) – gunning.
37. Aanwerving assistent teamverantwoordelijke milieu en duurzaam materialenbeheer –
vastlegging functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden, statuut en bezoldiging, selectie
van de kandidaten.
38. Toekenning ecocheques voor aanschaf van fietsaccessoires die de veiligheid verhogen
n.a.v. recent arbeidsongeval – beslissing.
39. Buitengewone algemene vergadering IVM dd. 27 maart 2019 – wijziging datum – beslissing.
40. Varia.
- Aanstelling recyclageparkwachters
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1. Activiteiten en strategieën voor volgend boekjaar (2019) – bespreking.
Het voorgelegde document wordt goedgekeurd en zal samen met o.a. de begrotingsdocumenten 2019
nog deze week aan de deelnemende steden/gemeenten worden opgestuurd.
2. Begroting 2019 – goedkeuring.
De begroting 2019 wordt goedgekeurd.
3. Optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken ter voorbereiding van de algemene
vergadering dd. 12 december 2018.
De raad van bestuur verklaart zich akkoord met de inhoud van het voorgelegde document dat
eerstdaags aan de deelnemende steden/gemeenten zal worden overgemaakt.

4. Goedkeuring kasverslagen + uitgavenstaten VISA.
De kasverslagen en VISA-uitgavenstaten van juli 2018 tot en met september 2018 worden
goedgekeurd.

5. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 18 september 2018.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 18 september 2018 wordt goedgekeurd.

6. Kennisgeving bestelbonnen.
Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.
7. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
Toelichting wordt gegeven bij de maandresultaten van september en het jaaroverzicht 2018.

8. Optimalisatie afvalenergiecentrale
– stand van zaken.
Een stand van zaken wordt gegeven.
–
–

ABR-polis: vernietiging polis afgesloten bij Ethias – kennisgeving beslissing directiecomité
dd. 2 oktober 2018.
ABR-polis: afsluiting polis door Fabricom nv – kennisgeving beslissing directiecomité dd. 2
oktober 2018.

De raad van bestuur neemt kennis van en verklaart zich akkoord met de beslissing van het
directiecomité dd. 2 oktober 2018.
9. Optimalisatie afvalenergiecentrale – schuldvordering nr. 001 van Antea Belgium nv dd. 28
september 2018 voor de veiligheidscoördinatie (bijakte 3 – fase 9) – goedkeuring.
Schuldvordering nr. 001 van Antea Belgium nv dd. 28 september 2018 voor de veiligheidscoördinatie
van het optimalisatieproject van de afvalenergiecentrale (bijakte 3 - fase 9) wordt goedgekeurd.
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10. Vervanging schouw (bestek nr. 2017/23) – schuldvordering nr. 01 van Fabricom nv dd. 12
september 2018 – goedkeuring.
Schuldvordering nr. 01 van Fabricom nv dd. 12 september 2018 voor de vervanging van de schouw
wordt goedgekeurd.
11. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
Verslag wordt uitgebracht over de overlegvergaderingen van 20 september jl. en 5 oktober jl.

12. Overeenkomst tussen Vlaams Energiebedrijf (VEB) en IVM voor de levering van aardgas +
addendum – goedkeuring.
De raad van bestuur verklaart zich er mee akkoord dat voor de levering van aardgas een overeenkomst
(+addendum) met VEB wordt afgesloten voor een initiële leveringsperiode van 12 maanden en na het
verstrijken van deze initiële leveringsperiode op elk moment opzegbaar door IVM.
De voorgelegde overeenkomst + addendum worden goedgekeurd.

13. Verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong en
gelijkaardig bedrijfsafval afkomstig van selectieve inzameling (bestek nr. 2018/32) – wijze
van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.
Beslist wordt bij wijze van een openbare procedure prijs te vragen voor het verbranden met
energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong en gelijkaardig bedrijfsafval afkomstig
van selectieve inzameling gedurende de stilstandsperiode voor de optimalisatie van de
afvalenergiecentrale met ingang van 1 mei 2019.
14. Leveren tijdelijk vaste camera’s voor de vaststelling van sluikstort en zwerfvuil (bestek nr.
2018/08) – wijze van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.
Beslist wordt bij wijze van een openbare procedure prijs te vragen voor de levering van tijdelijk vaste
camera’s voor de vaststelling van sluikstort en zwerfvuil.
Voor de aankoop van deze camera’s zal aan OVAM een maximale toelage worden gevraagd.
15. Inzameling en verwerking van textiel (bestek nr. 2018/37) – wijze van gunnen + vaststelling
van de voorwaarden.
Beslist wordt bij wijze van een openbare procedure prijs te vragen voor de inzameling en verwerking
van textiel op het grondgebied van de deelnemende steden/gemeenten waarbij IVM zal optreden als
aankoopcentrale voor de deelnemende steden/gemeenten ter ondersteuning bij de uitwerking van hun
afval- en milieubeleid.
16. Asbestproject – stand van zaken.
Een stand van zaken wordt gegeven.

17. Ophaling op afroep van asbestplaten bij inwoners in het werkingsgebied van IVM en
verwerking van het ingezameld materiaal (bestek nr. 2018/33) – wijze van gunnen +
vaststelling van de voorwaarden.
Beslist wordt bij wijze van een openbare procedure prijs te vragen voor de ophaling op afroep van
asbestplaten bij inwoners in het werkingsgebied van IVM en verwerking van het ingezameld materiaal.
Voor dit project zal bij OVAM een maximale toelage worden aangevraagd.
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18. Levering van asbestplatenzakken voor ophaling op afroep van asbesthoudende golfplaten –
(bestek nr. 2018/34) – wijze van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.
Beslist wordt bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking prijs te
vragen voor de levering van asbestplatenzakken voor ophaling op afroep van asbesthoudende platen.
Voor de aankoop van deze asbestplatenzakken zal bij OVAM een maximale toelage worden
aangevraagd.
19. Leveren zakken voor inzameling asbest (bestek nr. 2018/35) – wijze van gunnen + vaststelling
van de voorwaarden.
Beslist wordt bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking prijs te
vragen voor de levering van zakken voor de inzameling van asbest.
Voor de aankoop van deze zakken voor de inzameling van asbest zal bij OVAM een maximale toelage
worden aangevraagd.
20. Overeenkomst tussen Nazareth en IVM betreffende de exploitatie van het recyclagepark –
goedkeuring.
De overeenkomst tussen Nazareth en IVM betreffende de exploitatie van het recyclagepark wordt
goedgekeurd.
21. Eindrapport project circulaire economie – goedkeuring.
Het voorgelegde eindrapport wordt goedgekeurd en aan OVAM overgemaakt.
22. Ophaalkalender 2019: vervroegde ophaling bij hittegolf – beslissing.
Beslist wordt om in geval de temperatuur boven 30°C komt (volgens KMI), de ophaalfirma’s toe te laten
1 uur vroeger te starten dan opgegeven in de ophaalkalender, met dien verstande dat het vroegste
startuur 5.30 u is.
23. Inzamelen en verwerken van EPS op recyclageparken (bestek nr. 2018/13) – gunning.
De inzameling en verwerking van EPS op recyclageparken van deelnemende steden/gemeenten van
IVM (percelen West, Oost en Zuid) wordt gegund aan Eco Fill bvba (Bornem).
24. Inzamelen en verwerken van kalkhoudend afval op recyclageparken (bestek nr. 2018/15) –
gunning.
De inzameling en verwerking van kalkhoudend afval op recyclageparken van deelnemende
steden/gemeenten van IVM wordt als volgt gegund:
- percelen West en Oost aan Suez R&R BE North nv (Beerse)
- perceel Zuid aan Containerdienst Vindevogel bvba (Oudenaarde)
25. Inzamelen en verwerken van metalen op recyclageparken (bestek nr. 2018/16) – gunning.
De inzameling en verwerking van metalen op recyclageparken van deelnemende steden/gemeenten
van IVM wordt als volgt gegund:
- percelen West en Oost aan Meetjeslandse Schroothandel bvba (Eeklo)
- perceel Zuid aan Thomas Werner bvba (Gavere)
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26. Inzamelen en verwerken van roofing en isolatiemateriaal op recyclageparken (bestek nr.
2018/17) – gunning.
De inzameling en verwerking van roofing en isolatiemateriaal op recyclageparken van deelnemende
steden/gemeenten van IVM wordt als volgt gegund:
- percelen West en Oost aan De Bree Solutions nv (Maldegem)
- perceel Zuid aan Containerdienst Vindevogel bvba (Oudenaarde)
27. Transport grofvuil recyclageparken (bestek nr. 2018/18) – gunning.
Het transport van grofvuil op recyclageparken (percelen West ,Oost en Zuid wordt gegund aan Elias
Vandevoorde bvba (Eeklo).
28. Inzamelen en verwerken van vlak glas op recyclageparken (bestek nr. 2018/19) – gunning.
De inzameling en verwerking van vlak glas op recyclageparken van deelnemende steden/gemeenten
van IVM wordt als volgt gegund:
- perceel West aan Transport Van Swartenbrouck nv (Lummen)
- perceel Oost aan Renewi nv (Mol)
- perceel Zuid aan Containerdienst Vindevogel bvba (Oudenaarde)

29. Inzamelen en verwerken bloempotjes en plantentrays (in containers) op recyclageparken
IVM-gemeenten (bestek nr. 2018/21) – gunning.
De inzameling en verwerking van bloempotjes en plantentrays (in containers) op recyclageparken van
deelnemende steden/gemeenten van IVM wordt gegund aan Jeritop bvba (Aalter).

30. Inzamelen en verwerken van zuiver steenpuin op recyclageparken (bestek nr. 2018/22) –
gunning.
De inzameling en verwerking van zuiver steenpuin op recyclageparken van deelnemende
steden/gemeenten van IVM wordt als volgt gegund:
- Percelen West en Maldegem (eigen transport) aan Elias Vandevoorde bvba (Eeklo)
- Perceel Oost aan De Bree Solutions nv (Maldegem)
- Perceel Zuid aan Containerdienst Vindevogel bvba (Oudenaarde)
- Perceel Maldegem via IVM transport wordt niet gegund.

31. Verwerking van uitgegraven grond zonder zichtbare vervuiling afkomstig van het
recyclagepark van Maldegem (bestek nr. 2018/23) – gunning.
De verwerking van uitgegraven grond zonder zichtbare vervuiling afkomstig van het recyclagepark van
Maldegem wordt gegund aan Elias Vandevoorde bvba (Eeklo).
32. Inzamelen en verwerken van landbouwplastiek op recyclageparken (bestek nr. 2018/24) –
gunning.
De inzameling en verwerking van landbouwplastiek op recyclageparken (percelen West, Oost en Zuid)
wordt gegund aan Jeritop bvba (Aalter).
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33. Inzamelen en verwerken van zachte folies op recyclageparken (bestek nr. 2018/25) – gunning.
De inzameling en verwerking van zachte folies op recyclageparken (percelen West, Oost en Zuid wordt
gegund aan Vindevogel bvba (Oudenaarde).

34. Inzamelen en verwerken harde plastics op recyclageparken IVM-gemeenten (bestek nr.
2018/26) – gunning.
De inzameling en verwerking van harde plastics op recyclageparken wordt als volgt gegund:
- percelen West en Oost aan Renewi nv (Mol)
- perceel Zuid aan Vindevogel bvba (Oudenaarde)
35. Inzamelen en verwerken van oliën en vetten op recyclageparken (bestek nr. 2018/27) –
gunning.
De inzameling en verwerking van oliën en vetten op recyclageparken wordt als volgt gegund:
- Perceel 1 (Inzamelen in kleinverpakking en verwerken van GFVO) aan Eurofat nv (Zwevegem)
- Perceel 2 (Inzamelen in bulk en verwerken van motorolie) aan Vanheede Environmental Services bvba
(Wervik)
- Perceel 3 (Inzamelen in kleinverpakking en verwerken van motorolie) aan Vanheede Environmental
Services bvba (Wervik).
36. Inzamelen en verwerken van PVC op recyclageparken (bestek nr. 2018/30) – gunning.
De inzameling en verwerking van PVC op recyclageparken wordt gegund aan Renewi nv (Mol).
37. Aanwerving assistent teamverantwoordelijke milieu en duurzaam materialenbeheer –
vastlegging functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden, statuut en bezoldiging, selectie
van de kandidaten.
De raad van bestuur keurt de functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden, statuut en bezoldiging,
selectie en evaluatieprocedure, goed.

38. Toekenning ecocheques voor aanschaf van fietsaccessoires die de veiligheid verhogen
n.a.v. recent arbeidsongeval – beslissing.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.
39. Buitengewone algemene vergadering IVM dd. 27 maart 2019 – wijziging datum – beslissing.
Beslist wordt de datum van de buitengewone algemene vergadering van IVM die gepland was op
woensdag 27 maart 2019, te verplaatsen naar woensdag 20 maart 2019.

40. Varia.
Aanstelling recyclageparkwachters
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.

Jean Marie Staelens
Secretaris
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