INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering raad van bestuur
van dinsdag 20 november 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, Luc Deschamps, Hendrik De Waele, Patrick
Hoste, Marc Boterdaele, Fons De Neve, Marc Depreitere, Freddy Depuydt, Marc De Schepper, Chris
De Wispelaere, Patrick De Wulf, Jacques Dezutter, Patrick Huyghe, Sofie Landuyt, Mia Pynaert, Chris
Roesbeke, Bea Roos, Marcel Scheir, 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, Dirk Poriau, Luc Van De Kerckhove

VERONTSCHULDIGD:
Luc Lampaert, Koenraad De Ceuninck

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) woont de vergadering bij voor de bespreking van agendapunt 5.

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 16 oktober 2018.
Kennisgeving bestelbonnen.
Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
Optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken.
Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering (bestek nr. 2018/28) – beslissing scenario.
(in aanwezigheid van de heer Van den Broeck, BDO).
Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaat nr. 3 van Fabricom nv dd. 24 oktober
2018 – goedkeuring.
Optimalisatie afvalenergiecentrale – schuldvorderingen nrs. 005, 006 en 007 van Antea
Belgium nv dd. 30 oktober 2018 voor prestaties juli, augustus en september 2018 –
goedkeuring.
Bouw loods en magazijn – bemiddelingsprocedure – stand van zaken.
Overeenkomst aanvoer afvalstoffen IVM ov – Renewi nv – goedkeuring.
Overeenkomst aanvoer afvalstoffen IVM ov – Vanheede Environmental Logistics nv –
goedkeuring.
Opmaak energieplan (bestek nr. 2018/36) – gunning.
Preventief onderhouds- en permanentiecontract 2019 met ABB voor ACF-NT, Durag,
Emissierekenaar en Amesa – goedkeuring.
Waterverneveling luchtcondensor – wijze van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.
Opmaak beleidsplan – stand van zaken.
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15. Scheurvorming administratief gebouw IVM-groencompostering – adviesnota Stabitec bvba
dd. 12 oktober 2018 – bespreking.
16. Bestek P+MD-sortering – lange termijnfase: deelname IVM aan gemeenschappelijke
openbare procedure georganiseerd door Fost Plus voor het sorteren van de fractie plastic
verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (P+MD) van huishoudelijk gebruik –
beslissing.
17. Projectvoorstel rond de lokale productie en opslag van groene energie – ondertekening letter
of support op vraag van POMOV – kennisgeving.
18. Aanstelling vlinder recyclageparkwachter.
19. Ontslag personeelslid – bespreking.
20. Toekenning oproepbaarheidsvergoeding aan personeelslid – beslissing.
21. Varia.
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1. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 16 oktober 2018.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 16 oktober 2018 wordt goedgekeurd.

2. Kennisgeving bestelbonnen.
Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.
3. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
Toelichting wordt verstrekt bij de maandresultaten van oktober en het jaaroverzicht 2018.
4. Optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken.
Een stand van zaken wordt gegeven.
5. Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering (bestek nr. 2018/28) – beslissing scenario.
(in aanwezigheid van de heer Van den Broeck, BDO).
Voor de financiering van de optimalisatiewerken van de bestaande IVM-afvalenergiecentrale wordt de
variant weerhouden met 16 jaar vaste rente.
De kandidaat financiers zullen worden uitgenodigd hun voorwaarden te herbevestigen cq. te verbeteren
voor deze variant.
6. Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaat nr. 3 van Fabricom nv dd. 24 oktober
2018 – goedkeuring.
Beslist wordt de voorgelegde vorderingsstaat goed te keuren.
7. Optimalisatie afvalenergiecentrale – schuldvorderingen nrs. 005, 006 en 007 van Antea
Belgium nv dd. 30 oktober 2018 voor prestaties juli, augustus en september 2018 –
goedkeuring.
Beslist wordt de voorgelegde vorderingsstaten goed te keuren.
8. Bouw loods en magazijn – bemiddelingsprocedure – stand van zaken.
Beslist wordt een normaliter laatste bijeenkomst met de bemiddelaar te beleggen in aanwezigheid van
een bestuurslid, teneinde nog deze legislatuur een voor IVM aanvaardbare minnelijke regeling te
bedingen. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal een gerechtelijke procedure worden ingeleid.
9. Overeenkomst aanvoer afvalstoffen IVM ov – Renewi nv – goedkeuring.
De raad van bestuur beslist het contractvoorstel tussen IVM en Renewi goed te keuren.
10. Overeenkomst aanvoer afvalstoffen IVM ov – Vanheede Environmental Logistics nv –
goedkeuring.
De raad van bestuur beslist het contractvoorstel tussen IVM en Vanheede Environmental Logsistics nv
goed te keuren.
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11. Opmaak energieplan (bestek nr. 2018/36) – gunning.
De opmaak van het energieplan wordt gegund aan Antea Belgium nv (Berchem).

12. Preventief onderhouds- en permanentiecontract 2019 met ABB voor ACF-NT, Durag,
Emissierekenaar en Amesa – goedkeuring.
Beslist wordt het onderhouds- en permanentiecontract met ABB te bestendigen in 2019.
13. Waterverneveling luchtcondensor – wijze van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.
Beslist wordt bij wijze van een onderhandse opdracht met Savic te onderhandelen voor het leveren en
plaatsen van een extra waterverneveling onder de luchtcondensor boven op het energiegebouw.
14. Opmaak beleidsplan – stand van zaken.
Een stand van zaken wordt gegeven. De raad van bestuur zal de SWOT aanvullen/opmerkingen
formuleren en haar visie kenbaar maken op de vergadering van de raad van bestuur dd. 18 december
e.k.
15. Scheurvorming administratief gebouw IVM-groencompostering – adviesnota Stabitec bvba
dd. 12 oktober 2018 – bespreking.
Beslist wordt de resultaten van de monitoring en opvolging van de scheurvorming af te wachten
vooraleer fundamentele maatregelen te nemen.
16. Bestek P+MD-sortering – lange termijnfase: deelname IVM aan gemeenschappelijke
openbare procedure georganiseerd door Fost Plus voor het sorteren van de fractie plastic
verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (P+MD) van huishoudelijk gebruik –
beslissing.
De raad van bestuur prefereert op 1 juni 2019 te starten met de P+MD-inzameling in het volledige
werkingsgebied. Daar hierover geen informatie in de ophaalkalender 2019 werd opgenomen, zal in het
voorjaar 2019 een aparte communicatie worden gevoerd.
Beslist wordt in te stemmen met de deelname van IVM aan de gemeenschappelijke openbare procedure
georganiseerd door Fost Plus voor de sortering van P+MD van huishoudelijk gebruik, onder voorbehoud
van erkenning door de IVC van Fost Plus.

17. Projectvoorstel rond de lokale productie en opslag van groene energie – ondertekening letter
of support op vraag van POMOV – kennisgeving.
Kennis wordt genomen van de beslissing van het directiecomité in te gaan op de vraag van POMOV
om de ‘letter of support’ te ondertekenen, op voorwaarde dat geen tijdsbesteding van IVM gevraagd
wordt.
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18. Aanstelling vlinder recyclageparkwachter.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.

19. Ontslag personeelslid.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.
20. Toekenning oproepbaarheidsvergoeding aan personeelslid – beslissing.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.

21. Varia.
Er zijn geen variapunten.

Jean Marie Staelens
Secretaris
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Koen Loete
Voorzitter
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