INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering raad van bestuur
van dinsdag 18 december 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, Marten De Jaeger, Johan Francque, Patrick Hoste, Luc Lampaert, Bea Roos, Marc
Boterdaele, Koenraad De Ceuninck, Fons De Neve, Marc Depreitere, Freddy Depuydt, Marc De
Schepper, Chris De Wispelaere, Patrick De Wulf, Jacques De Zutter, Chris Roesbeke, Marcel Scheir,
Wim Vanbiervliet, Willy Van Hove

AANWEZIGE BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM:
Trees Van Eykeren, Patrick De Greve

VERONTSCHULDIGD MET VOLMACHT:
Dirk Poriau, Luc Van De Kerckhove, Philippe Van Steenberghe

VERONTSCHULDIGD:
Steven Van de Putte, Hendrik De Waele, Luc Deschamps, Patrick Huyghe, Sofie Landuyt, Johan
Haegeman, Annick Bobelyn

SECRETARIS:
Jean Marie Staelens

Ook de algemeen directeur, Patrick Joos, woont de vergadering bij.
De heer Van den Broeck (BDO) woont de vergadering bij voor het 1ste agendapunt.

AGENDAPUNTEN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering (bestek nr. 2018/28) – gunning.
Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 20 november 2018.
Kennisgeving bestelbonnen.
Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
Overzicht materiaalstromen 3de kwartaal
2018 ingezameld in deelnemende
steden/gemeenten – bespreking.
Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.
Optimalisatie afvalenergiecentrale – schuldvordering nr. 008 van Antea Belgium nv dd. 12
december 2018 voor prestaties oktober 2018 – goedkeuring.
Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaat nr. 4 van Fabricom nv dd. 10 december
2018 – goedkeuring.
Bouw loods en magazijn – bemiddelingsprocedure – stand van zaken.
Verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong en
gelijkaardig bedrijfsafval afkomstig van selectieve inzameling (bestek nr. 2018/32) – gunning
perceel 1.
Verkleinen (breken) en overslag van grofvuil (bestek nr. 2018/31) – beslissing stopzetting
procedure.
Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
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13. 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.
14. Inzameling en verwerking van textiel (bestek nr. 2018/37) – stand van zaken.
15. ‘Investeringen’ in recyclageparken door IVM beheerd – princiepsbeslissing.
16. Opmaak beleidsplan – SWOT-analyse raad van bestuur.
17. Tarieven restafval- en PMD-zakken – bespreking.
18. Samenwerking met Hogescholen in 2019 – kennisgeving.
19. Agenda algemene vergadering dd. 20 maart 2019 – vaststelling.
20. Assistentie bij selectie en aanwerving IVM-medewerkers (bestek nr. 2018/39) – wijze van
gunnen + vaststelling van de voorwaarden.
21. Aanstelling recyclageparkwachter (Deinze).
22. Aanstelling assistent teamverantwoordelijke milieu en duurzaam materialenbeheer.
23. Aanwerving
administratief
bediende
–
vastlegging
functiebeschrijving,
aanwervingsvoorwaarden,…
24. Aanwerving stafmedewerker KMV/preventieadviseur – vastlegging functiebeschrijving,
aanwervingsvoorwaarden….
25. Vergoeding woon-werkverkeer voor mindervaliden – beslissing.
26. Ontslag vlinder recyclageparkwachter – geschil opzeggingsvergoeding – kennisgeving
rechtsdag.
27. Varia.
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1. Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering (bestek nr. 2018/28) – gunning.
De raad van bestuur beslist de lening voor financiering van de optimalisatiewerken af te sluiten met BNP
Paribas Fortis op basis van de BAFO ingediend op 3 december jl.

2. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 20 november 2018.
Het verslag van de vergadering dd. 20 november 2018 wordt goedgekeurd.

3. Kennisgeving bestelbonnen.
De raad van bestuur neemt kennis van het overzicht van bestelbonnen
4. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
De raad van bestuur neemt kennis van de maandresultaten (november 2018) en de jaarresultaten 2018.
5. Overzicht materiaalstromen 3de
steden/gemeenten – bespreking.

kwartaal

2018

ingezameld

in

deelnemende

De raad van bestuur neemt kennis van het overzicht materiaalstromen 3de kwartaal 2018
6. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.
De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken en keurt volgende meerwerken goed:
1. Vernieuwen bekabeling van de zuigtrekventilatoren.
2. Vervangen en uitlijnen van de motoren van de zuigtrekventilatoren (400 KW – 400/690V)
3. Minprijs voor kleinere frequentiedrives voor de zuigtrekventilatoren (400 i.p.v. 500 kW).
4. Minprijs voor transformator 1.000 kVA (ipv 1.250 kVA).
5. Hydraulische pompen containersysteem (2 x 15kW)
6.
Bord
S1/2/3
:
vervangen
van
zekeringen
door
vermogensschakelaars
Aan Engie Fabricom nv wordt opdracht gegeven om deze werken uit te voeren conform hun offerte van
6 december jl.
7. Optimalisatie afvalenergiecentrale – schuldvordering nr. 008 van Antea Belgium nv dd. 12
december 2018 voor prestaties oktober 2018 – goedkeuring.
Schuldvordering nr. 008 van Antea Belgium nv wordt goedgekeurd
8. Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaat nr. 4 van Fabricom nv dd. 10 december
2018 – goedkeuring.
Vorderingsstaat 4 van Fabricom nv wordt goedgekeurd
9. Bouw loods en magazijn – bemiddelingsprocedure – stand van zaken.
De raad van bestuur geeft mandaat aan de heren voorzitter, een ondervoorzitter, algemeen directeur
en secretaris om – in overleg met onze raadsman – na te gaan of een dading tot de mogelijkheid behoort
en in het gunstige geval deze dading voor te bereiden.
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10. Verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong en
gelijkaardig bedrijfsafval afkomstig van selectieve inzameling (bestek nr. 2018/32) – gunning
perceel 1.
Beslist wordt perceel 1 te gunnen aan Indaver Municipal Services (Mechelen) op basis van hun offerte;
de modaliteiten zijn vastgelegd in bestek nr. 2018/32
Bij gebrek aan offertes voor perceel 2 kan dit perceel niet worden gegund; beslist wordt voor perceel 2
een nieuwe procedure voor te bereiden
11. Verkleinen (breken) en overslag van grofvuil (bestek nr. 2018/31) – beslissing stopzetting
procedure.
De raad van bestuur beslist om de opdracht stop te zetten omdat deze zonder voorwerp is geworden.
12. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken. Een financieel voorstel zal tegen een
volgende bestuursvergadering worden geformuleerd.
13. 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.
De raad van bestuur neemt kennis van de brief van De Jonghe bvba en neemt akte van de vragen ter
verduidelijking die inmiddels door IVM aan De Jonghe bvba werden gesteld.
14. Inzameling en verwerking van textiel (bestek nr. 2018/37) – stand van zaken.
De raad van bestuur beslist huidige procedure stop te zetten, een nieuw bestek nr. 2018/40 goed te
keuren en een nieuwe marktbevraging op te starten (openbare procedure) en over te gaan tot publicatie
van een bericht van aankondiging van een opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en het
Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie.
15. ‘Investeringen’ in recyclageparken door IVM beheerd – princiepsbeslissing.
De raad van bestuur stelt voor de gemeenten/steden die de exploitatie van het recyclagepark aan IVM
hebben overgedragen uit te nodigen op een gezamenlijk overleg waarop princiepsbeslissingen kunnen
worden besproken en voorgesteld.
16. Opmaak beleidsplan – SWOT-analyse raad van bestuur.
De raad van bestuur hecht goedkeuring aan de samenvattende nota waarin de SWOT ter voorbereiding
van het nieuwe beleidsplan wordt uiteengezet.
17. Tarieven restafval- en PMD-zakken – bespreking.
De raad van bestuur beslist om – naar analogie met de gevolgde werkwijze in 2013 – bij het begin van
volgende beleidsperiode een voorstel van uniforme tarieven te formuleren na consultatie van de
deelnemende steden en gemeenten.
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18. Samenwerking met Hogescholen in 2019 – kennisgeving.
De raad van bestuur neemt kennis van en hecht goedkeuring aan de samenwerking met
Arteveldehogeschool en HoGent, waarbij IVM bachelorstudenten zal begeleiden.
19. Agenda algemene vergadering dd. 20 maart 2019 – vaststelling.
De raad van bestuur stelt de agenda van de algemene vergadering van 20 maart 2019 vast.
20. Assistentie bij selectie en aanwerving IVM-medewerkers (bestek nr. 2018/39) – wijze van
gunnen + vaststelling van de voorwaarden.
De raad van bestuur beslist om een marktbevraging te organiseren voor de assistentie bij de selectie
en aanwerving van personeel. Via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
worden een 5-tal organisaties uitgenodigd een offerte in te dienen. De voorwaarden zijn vastgelegd in
bestek 2018/39.

21. Aanstelling recyclageparkwachter (Deinze).
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.

22. Aanstelling assistent teamverantwoordelijke milieu en duurzaam materialenbeheer.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.

23. Aanwerving
administratief
aanwervingsvoorwaarden,…

bediende

–

vastlegging

functiebeschrijving,

De raad van bestuur keurt de functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden, statuut en bezoldiging,
selectie en evaluatieprocedure, goed.
24. Aanwerving stafmedewerker KMV/preventieadviseur – vastlegging functiebeschrijving,
aanwervingsvoorwaarden….
De raad van bestuur keurt de functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden, statuut en bezoldiging,
selectie en evaluatieprocedure, goed.
25. Vergoeding woon-werkverkeer voor mindervaliden – beslissing.
De raad van bestuur beslist om tegemoet te komen in woon-werkverkeer voor personen met een
beperking, in dienst bij IVM.
26. Ontslag vlinder recyclageparkwachter – geschil opzeggingsvergoeding – kennisgeving
rechtsdag.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.
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27. Varia.
De raad van bestuur gaat over tot gunning van de inzameling en verwerking van cellenbeton
(recyclagepark Sint-Laureins/Kaprijke) aan Renewi.

De raad van bestuur neemt akte van de ontvangst van de ondertekende overeenkomsten met private
aanvoerders voor aanvoer van gelijkaardig bedrijfsafval naar onze AEC.

Jean Marie Staelens
Secretaris
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Koen Loete
Voorzitter
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