INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Bijkomende vergadering directiecomité
van dinsdag 22 januari 2019 om 18.30 uur
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, Dirk
Poriau

VERONTSCHULDIGD MET VOLMACHT:
De heren Steven Van de Putte, Hendrik De Waele

SECRETARIS:
De heer Jean Marie Staelens

Ook de algemeen directeur, de heer Patrick Joos, de directeur exploitatie, de heer Johan Haegeman,
en het diensthoofd administratie en overheidsopdrachten, mevr. Annick Bobelyn, wonen de vergadering
bij.
Dhr. Francies Van Gijzeghem (ABDE Solutions) woont de vergadering bij voor de bespreking van
agendapunt 7.

AGENDA:
1. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 4 en 18 december
2018.
2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité van 8
januari 2019.
3. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.
4. Bouw loods en magazijn – bemiddelingsprocedure – stand van zaken.
5. Aanpassing register van aandelen van IVM aan de doorgevoerde juridische fusies van
gemeenten – bespreking.
6. Verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong –
bespreking bestek nr. 2019/01.
7. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
8. Waterverneveling luchtcondensor – bespreking offerte Savic.
9. Wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval – bespreking.
10. Bijkomende bestelling compostbakken (bestek nr. 2016/26) – bespreking.
11. Kostprijs ophaling grofvuil op afroep 2018 – bespreking.
12. Raamovereenkomst voor diensten van inzameling en verwerking van textiel (bestek nr.
2018/40) – vordering tot schorsing bij UDN ingediend door VAZI BVBA -VSO – kennisgeving.
13. Assistentie bij selectie en aanwerving van IVM-medewerkers (bestek nr. 2018/39) –
bespreking verslag van nazicht van de offertes.
14. Aanwerving preventieadviseur/KMV coördinator – stand van zaken.
15. Openverklaring vacature medewerker klantenrelaties en logistieke ondersteuning
gemeenten – bespreking.
16. Varia.
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1. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 4 en 18 december
2018.
De verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 4 en 18 december 2018 worden
goedgekeurd.

2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité van 8
januari 2019.
De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van het directiecomité van 8 januari 2019 wordt
goedgekeurd.
3. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.
Een stand van zaken wordt gegeven.
4. Bouw loods en magazijn – bemiddelingsprocedure – stand van zaken.
Meegedeeld wordt dat hierover nog geen verder nieuws werd ontvangen.

5. Aanpassing register van aandelen van IVM aan de doorgevoerde juridische fusies van
gemeenten – bespreking.
Het directiecomité beslist aan de raad van bestuur voor te stellen de voorzitter en de secretaris te
machtigen en opdracht te geven om het register van aandelen van IVM aan te passen aan de
doorgevoerde juridische fusies van gemeenten en hiervan akte te nemen op een volgende vergadering
van de raad van bestuur.
6. Verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong –
bespreking bestek nr. 2019/01.
Beslist wordt het bestek voor de verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke
oorsprong via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, ter goedkeuring
aan de raad van bestuur voor te leggen.
Voor het transport van het restafval van huishoudelijke oorsprong en vergelijkbaar bedrijfsafval
afkomstig van selectieve inzameling gedurende de stilstandsperiode voor de vernieuwing van de AEC,
beslist het directiecomité aan de raad van bestuur voor te stellen een prijsvraag te sturen aan een 10tal erkende vervoerders.
7. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
Een stand van zaken wordt gegeven.
Een duidelijke informatieve nota zal worden opgemaakt en ter beschikking van de deelnemende
steden/gemeenten gesteld.
8. Waterverneveling luchtcondensor – bespreking offerte Savic.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de opdracht te gunnen aan Savic Engineering.
9. Wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval – bespreking.
Toelichting wordt gegeven bij de wijzigingen in het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig
bedrijfsafval.
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10. Raamovereenkomst voor diensten van inzameling en verwerking van textiel (bestek nr.
2018/40) – vordering tot schorsing bij UDN ingediend door VAZI BVBA-VSO – kennisgeving.
Een stand van zaken wordt gegeven.
Beslist delegatie van bevoegdheid aan de raad van bestuur te vragen om in de vergadering van het
directiecomité van 5 februari e.k. de inhoud van de antwoordbrief aan Janson vast te leggen, daar de
eerstvolgende raad van bestuur pas op 19 februari e.k. plaatsvindt.
11. Bijkomende bestelling compostbakken (bestek nr. 2016/26) – bespreking.
Beslist wordt hedenavond aan de raad van bestuur voor te stellen 400 compostbakken in méér op de
bestelling van 2.000 compostbakken te plaatsen conform het bestek nr. 2016/26 en hiervoor bijkomende
subsidiëring bij de OVAM te vragen.
12. Kostprijs ophaling grofvuil op afroep 2018 – bespreking.
Het directiecomité beslist aan de raad van bestuur voor te stellen om voor het activiteitenjaar 2018 voor
de ophaling van grofvuil op afroep per ophaling € 35,49 aan te rekenen aan de steden en gemeenten.
13. Assistentie bij selectie en aanwerving van IVM-medewerkers (bestek nr. 2018/39) –
bespreking verslag van nazicht van de offertes.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de opdracht te gunnen aan Cc Select (Brussel).
14. Aanwerving preventieadviseur/KMV coördinator – stand van zaken.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.

15. Openverklaring vacature
gemeenten – bespreking.

medewerker

klantenrelaties

en

logistieke

ondersteuning

Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de vacature voor medewerker logistieke
ondersteuning gemeenten open te verklaren, alsook de voorgelegde functiebeschrijving,
aanwervingsvoorwaarden,… goed te keuren.

16. Varia.
Er zijn geen variapunten.

Jean Marie Staelens
Secretaris

VDC 22 januari 2019 overzichtslijst besluiten

Koen Loete
Voorzitter

Pagina 4

