INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering directiecomité
van dinsdag 4 december 2018 om 18.00 u.
in de vergaderzaal van het administratief gebouw van de I.V.M.afvalenergiecentrale,
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 Johan Haegeman

SECRETARIS:
De heer Jean Marie Staelens

Ook de algemeen directeur, de heer Patrick Joos, en het diensthoofd administratie en
overheidsopdrachten, mevrouw Annick Bobelyn, wonen de vergadering bij.

AGENDA:
1. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 6 en 20 november
2018.
2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten vergadering directiecomité van 20 november 2018.
3. Goedkeuring overzichtslijst besluiten vergadering raad van bestuur van 20 november 2018.
4. Kennisgeving bestelbonnen.
5. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
6. Overzicht materiaalstromen 3de kwartaal
2018 ingezameld
in deelnemende
steden/gemeenten – bespreking.
7. Financiële update 3de kwartaal 2018 – bespreking.
8. Optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken.
9. Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering (bestek nr. 2018/28) – stand van zaken.
10. Verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong en
gelijkaardig bedrijfsafval afkomstig van selectieve inzameling (besteknr. 2018/32) –
bespreking verslag van nazicht van de offertes.
11. Verkleinen (breken) en overslag van grofvuil (bestek nr. 2018/31) – bespreking verslag van
nazicht van de offertes.
12. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
13. Agenda algemene vergadering dd. 20 maart 2019 – ontwerp.
14. Tarieven restafval- en PMD-zakken – bespreking.
15. Samenwerking met Hogescholen in 2019 – bespreking.
16. Personeelszaken – bespreking.
17. Assistentie bij selectie en aanwerving van IVM-medewerkers – bespreking bestek nr.
2018/39.
18. Datum Nieuwjaarsreceptie 2019 – kennisgeving.
19. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 18 december 2018 – opstellen dagorde.
20. Varia.
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1. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 6 en 20 november
2018.
De verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 6 en 20 november 2018 worden
goedgekeurd.

2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten vergadering directiecomité van 20 november 2018.
De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van het directiecomité van 20 november 2018 wordt
goedgekeurd.

3. Goedkeuring overzichtslijst besluiten vergadering raad van bestuur van 20 november 2018.
De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van de raad van bestuur van 20 november 2018
wordt goedgekeurd.

4. Kennisgeving bestelbonnen.
Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.
5. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
Toelichting wordt verstrekt bij de maandresultaten van november en het jaaroverzicht 2018.
6. Overzicht materiaalstromen 3de
steden/gemeenten – bespreking.

kwartaal

2018

ingezameld

in

deelnemende

Het overzicht met de ingezamelde materiaalstromen in de deelnemende steden/gemeenten wordt
toegelicht.
7. Financiële update 3de kwartaal 2018 – bespreking.
Toelichting wordt gegeven bij de financiële update van het 3de kwartaal 2018.
8. Optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken.
Een stand van zaken wordt gegeven.
9. Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering (bestek nr. 2018/28) – stand van zaken.
Meegedeeld wordt dat alle kandidaat-aanbieders een BAFO indienden.
Het verslag van nazicht van de offertes zal tegen de vergadering van de raad van bestuur van dinsdag
18 december e.k. worden gefinaliseerd en voorgelegd.

10. Verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong en
gelijkaardig bedrijfsafval afkomstig van selectieve inzameling (besteknr. 2018/32) –
bespreking verslag van nazicht van de offertes.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de verbranding van het restafval van de
deelnemende steden/gemeenten van IVM en gelijkaardig bedrijfsafval afkomstig van selectieve
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inzameling (perceel 1) gedurende de stilstandsperiode te gunnen aan Indaver Municipal Services nv
(Mechelen) en voor perceel 2 via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking,
een nieuwe prijsvraag te organiseren.
11. Verkleinen (breken) en overslag van grofvuil (bestek nr. 2018/31) – bespreking verslag van
nazicht van de offertes.
Een beslissing wordt tegen de volgende vergadering van de raad van bestuur voorbereid en ter
goedkeuring voorgelegd.
12. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
Verslag wordt uitgebracht over de technische vergadering dd. 26 november jl.
13. Agenda algemene vergadering dd. 20 maart 2019 – ontwerp.
Beslist wordt het voorgelegde ontwerp van agenda voor de algemene vergadering dd. 20 maart 2019
ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.
14. Tarieven restafval- en PMD-zakken – bespreking.
Beslist wordt, na consensus binnen IVM, overleg met de colleges van burgemeester en schepenen te
organiseren, en de nieuwe raad van bestuur een beslissing te laten nemen met betrekking tot het
adviseren van richtprijzen voor o.m. restafval- en pmd-zakken en een aantal fracties die op de
recyclageparken worden ingezameld.
15. Samenwerking met Hogescholen in 2019 – bespreking.
Het directiecomité verklaart zich akkoord met de begeleiding door IVM in 2019 van 2 stages in
samenwerking met Hogescholen.
16. Personeelszaken – bespreking.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.
17. Assistentie bij selectie en aanwerving van IVM-medewerkers – bespreking bestek nr.
2018/39.
Het directiecomité beslist het voorgelegde bestek ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te
leggen.
18. Datum Nieuwjaarsreceptie 2019 – kennisgeving.
Kennis wordt gegeven van de datum van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
19. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 18 december 2018 – opstellen dagorde.
De agenda voor de vergadering van de raad van bestuur dd. 18 december 2018 wordt opgesteld.
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20. Varia.
Er zijn geen variapunten.

Jean Marie Staelens
Secretaris
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Koen Loete
Voorzitter
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