INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Bijkomende vergadering directiecomité
van dinsdag 18 december 2018 om 18.30 u
in de vergaderzaal op de 3de verdieping van het exploitatiegebouw
van IVM,
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, Johan Haegeman en mevrouw Annick Bobelyn

SECRETARIS:
De heer Jean Marie Staelens
Ook de algemeen directeur, de heer Patrick Joos, woont de vergadering bij.
De heer Erik Van den Broeck (BDO) woont de vergadering bij voor de bespreking van agendapunt 4.

AGENDA:
1. Goedkeuring overzichtslijst besluiten vergadering directiecomité dd. 4 december 2018.
2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten buitengewone algemene vergadering dd. 12 december
2018.
3. Optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken.
4. Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering (bestek nr. 2018/28) – bespreking verslag
van nazicht van de offertes.
5. Optimalisatie afvalenergiecentrale – schuldvordering nr. 008 van Antea Belgium nv dd. 12
december 2018 voor prestaties oktober 2018 – bespreking.
6. Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaat nr. 4 van Fabricom nv dd. 10 december
2018 - bespreking.
7. Bouw loods en magazijn – bemiddelingsprocedure – stand van zaken.
8. Verkleinen (breken) en overslag van grofvuil (bestek nr. 2018/31) – voorstel stopzetting
procedure – bespreking.
9. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
10. Renovatiewerken aan toegangsweg en stortbunker (bestek nr. 2017/06) – bespreking brief
De Jonghe bvba dd. 5 december 2018 inzake onvoorziene meerkost n.a.v. nieuw
acceptatiebeleid sloopafval.
11. Inzameling en verwerking van textiel (bestek nr. 2018/37) – stand van zaken.
12. ‘Investeringen’ in recyclageparken door IVM beheerd – voorstel princiepsbeslissing –
bespreking.
13. Gft-inzameling in gemeente Lievegem – bespreking.
14. Aanwerving assistent teamverantwoordelijke milieu en duurzaam materialenbeheer – stand
van zaken.
15. Openverklaring vacature administratief bediende – bespreking.
16. Aanwerving stafmedewerker KMV/preventieadviseur – stand van zaken.
17. Aanstelling recyclageparkwachter Deinze – bespreking.
18. Aanvraag door personeelslid voor de vermindering van zijn arbeidsprestaties met 1/5 –
goedkeuring.
19. Aanvraag door personeelslid voor de uitbreiding van zijn arbeidsprestaties van 23 u naar 30
u/week – goedkeuring.
20. Vergoeding woon-werkverkeer voor mindervaliden – bespreking.
21. Ontslag vlinder recyclageparkwachter – geschil opzeggingsvergoeding – kennisgeving
rechtsdag.
22. Varia.
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1. Goedkeuring overzichtslijst besluiten vergadering directiecomité dd. 4 december 2018.
De overzichtslijst met besluiten wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten buitengewone algemene vergadering dd. 12 december
2018.
De overzichtslijst met besluiten wordt goedgekeurd.
3. Optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken.
Het directiecomité neemt kennis van de stand van zaken.
4. Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering (bestek nr. 2018/28) – bespreking verslag
van nazicht van de offertes.
Beslist wordt de raad van bestuur voor te stellen de opdracht te gunnen aan BNP Paribas Fortis.
5. Optimalisatie afvalenergiecentrale – schuldvordering nr. 008 van Antea Belgium nv dd. 12
december 2018 voor prestaties oktober 2018 – bespreking.
Beslist wordt de voorgelegde schuldvordering ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.
6. Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaat nr. 4 van Fabricom nv dd. 10 december
2018 - bespreking.
Beslist wordt de voorgelegde schuldvordering ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.
7. Bouw loods en magazijn – bemiddelingsprocedure – stand van zaken.
Beslist wordt de raad van bestuur mandaat te vragen om gesprekken te voeren teneinde een dading te
kunnen voorbereiden.
8. Verkleinen (breken) en overslag van grofvuil (bestek nr. 2018/31) – voorstel stopzetting
procedure – bespreking.
Beslist wordt de raad van bestuur voor te stellen de procedure stop te zetten.
9. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
Het directiecomité neemt kennis van de stand van zaken.
10. Renovatiewerken aan toegangsweg en stortbunker (bestek nr. 2017/06) – bespreking brief
De Jonghe bvba dd. 5 december 2018 inzake onvoorziene meerkost n.a.v. nieuw
acceptatiebeleid sloopafval.
Er wordt kennis genomen van het schrijven van De Jonghe en een antwoordbrief met vraag om
verduidelijking.
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11. Inzameling en verwerking van textiel (bestek nr. 2018/37) – stand van zaken.
Beslist wordt de raad van bestuur voor te stellen de opdracht stop te zetten en hedenavond een nieuwe
procedure op te starten.
12. ‘Investeringen’ in recyclageparken door IVM beheerd – voorstel princiepsbeslissing –
bespreking.
Het directiecomité neemt kennis van een voorstel van princiepsbeslissing en zal dit ter goedkeuring
voorleggen aan de raad van bestuur.
13. gft-inzameling in gemeente Lievegem – bespreking.
Het directiecomité neemt kennis van de vraag van Lievegem. Aan de raad van bestuur wordt
voorgesteld een antwoord te formuleren met aandacht voor enkele praktische en juridische
aandachtspunten.
14. Aanwerving assistent teamverantwoordelijke milieu en duurzaam materialenbeheer – stand
van zaken.
Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld over te gaan tot de benoeming van de interne kandidaat als
assistent teamverantwoordelijke milieu en duurzaam materialenbeheer.
15. Openverklaring vacature administratief bediende – bespreking.
Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld een vacature voor administratief bediende open te verklaren.
16. Aanwerving stafmedewerker KMV/preventieadviseur – stand van zaken.
Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld de aanwervingsvoorwaarden en functiebeschrijving goed te
keuren.
17. Aanstelling recyclageparkwachter Deinze – bespreking.
Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld een recyclageparkwachter aan te stellen met standplaats
te Deinze.
18. Aanvraag door personeelslid voor de vermindering van zijn arbeidsprestaties met 1/5 –
goedkeuring.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.

19. Aanvraag door personeelslid voor de uitbreiding van zijn arbeidsprestaties van 23 u naar 30
u/week – goedkeuring.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.
20. Vergoeding woon-werkverkeer voor mindervaliden – bespreking.
Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld een princiepsbeslissing te nemen omtrent een vergoeding
voor woon-werkverkeer voor personen met een beperking.
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21. Ontslag vlinder recyclageparkwachter – geschil opzeggingsvergoeding – kennisgeving
rechtsdag.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.

22. Varia.
Het directiecomité neemt kennis van de gesloten en ondertekende overeenkomsten voor aanvoer van
gelijkaardig bedrijfsafval door private aanvoerders en verwerking van dit afval in onze AEC.

Jean Marie Staelens
Secretaris
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Koen Loete
Voorzitter
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