INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering raad van bestuur
van dinsdag 22 januari 2019 om 19.30 u.
in de vergaderzaal van het administratief gebouw van de IVMafvalenergiecentrale,
Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo
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OVERZICHTSLIJST BESLUITEN

AANWEZIG:
Koen Loete, voorzitter,
Filip Huysman, Marten De Jaeger, Luc Deschamps, Johan Francque, Patrick Hoste, Luc Lampaert, Dirk
Poriau, Marc Boterdaele, Koenraad De Ceuninck, Marc Depreitere, Freddy Depuydt, Marc De
Schepper, Chris De Wispelaere, Patrick De Wulf, Jacques De Zutter, Mia Pynaert, Chris Roesbeke,
Bea Roos, Marcel Scheir, Wim Van Biervliet, Willy Van Hove

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

VERONTSCHULDIGD MET VOLMACHT:
Philippe van Steenberghe

VERONTSCHULDIGD:
Steven Van de Putte, Hendrik De Waele, Fons De Neve, Sofie Landuyt, Karel Hubau

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.
Peter De Vylder (Veolia), Jan De Pauw (Ecopower) en Francies Van Gijzeghem (ABDE Solutions)
wonen de vergadering bij voor de bespreking van agendapunt 1.

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 18 december 2018.
Kennisgeving bestelbonnen.
Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
Goedkeuring kasverslagen + uitgavenstaten VISA.
Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.
Optimalisatie afvalenergiecentrale – schuldvordering nr. 009 van Antea Belgium nv dd. 14
december 2018 voor prestaties november 2018 – goedkeuring.
Verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong en
gelijkaardig bedrijfsafval afkomstig van selectieve inzameling (bestek nr. 2019/01) – wijze
van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.
Vervanging schouw (bestek nr. 2017/23) – aanpassing schoorsteendiameter binnenmantel
– beslissing.
Bouw loods en magazijn – bemiddelingsprocedure – stand van zaken.
Waterverneveling luchtcondensor – gunning.
Aanpassing register van aandelen van IVM aan de doorgevoerde juridische fusies van
gemeenten – beslissing.
Inkanteling Recover in Interafval – akkoordverklaring.
Wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval – bespreking.
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15. Kostprijs ophaling grofvuil op afroep 2018 – beslissing.
16. Bijkomende bestelling compostbakken (bestek nr. 2016/26) – beslissing.
17. Raamovereenkomst voor diensten van inzameling en verwerking van textiel (bestek nr.
2018/40) – vordering tot schorsing bij UDN ingediend door VAZI BVBA-VSO –
kennisgeving.
18. Assistentie bij selectie en aanwerving van IVM-medewerkers (bestek nr. 2018/39) – gunning.
19. Aanstelling preventieadviseur/KMV coördinator.
20. Aanwerving medewerker klantenrelaties en logistieke ondersteuning gemeenten –
vastlegging functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden,…
21. Varia.
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1. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
Een stand van zaken wordt gegeven.
Tegen de volgende vergadering van de raad van bestuur zal een duidelijke informatieve nota worden
opgemaakt en voorgelegd.

2. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 18 december 2018.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 18 december 2018 wordt goedgekeurd.

3. Kennisgeving bestelbonnen.
Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.

4. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
De raad van bestuur neemt kennis van de maandresultaten van januari 2019.

5. Goedkeuring kasverslagen + uitgavenstaten VISA.
De kasverslagen en VISA-uitgavenstaten van oktober, november en december 2018 worden
goedgekeurd.
6. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.
Een stand van zaken wordt gegeven.
7. Optimalisatie afvalenergiecentrale – schuldvordering nr. 009 van Antea Belgium nv dd. 14
december 2018 voor prestaties november 2018 – goedkeuring.
Beslist wordt schuldvordering nr. 009 van Antea Belgium nv goed te keuren.

8. Verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong en
gelijkaardig bedrijfsafval afkomstig van selectieve inzameling (bestek nr. 2019/01) – wijze
van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.
Beslist wordt bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, prijs te
vragen voor het verbranden met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong en
gelijkaardig bedrijfsafval afkomstig van de selectieve inzameling (de helft van het restafval van 15 IVMgemeenten + Knokke-Heist).
Bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking zal prijs gevraagd
worden voor het transport van restafval van huishoudelijke oorsprong en vergelijkbaar bedrijfsafval
afkomstig van de selectieve inzameling, gedurende de stilstand van de IVM-afvalenergiecentrale.
9. Vervanging schouw (bestek nr. 2017/23) – aanpassing schoorsteendiameter binnenmantel
– beslissing.
De raad van bestuur verklaart zich akkoord met de bestelling aan Engie Fabricom voor de verhoging
van de schoorsteendiameter van de binnenmantel naar 1.200 mm.
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10. Bouw loods en magazijn – bemiddelingsprocedure – stand van zaken.
Gehoopt wordt dit dossier op de vergadering van de raad van bestuur dd. 19 februari e.k. te kunnen
afronden en een dadingsvoorstel ter goedkeuring aan de algemene vergadering van 12 juni e.k. te
kunnen voorleggen.
11. Waterverneveling luchtcondensor – gunning.
De levering en plaatsing van een extra waterverneveling onder de luchtcondensor boven op het
energiegebouw wordt gegund aan Savic Engineering (Kortrijk).

12. Aanpassing register van aandelen van IVM aan de doorgevoerde juridische fusies van
gemeenten – beslissing.
De voorzitter en de secretaris worden gemachtigd en opdracht gegeven om het register van aandelen
van IVM aan te passen aan de doorgevoerde juridische fusies van gemeenten.
13. Inkanteling Recover in Interafval – akkoordverklaring.
De raad van bestuur beslist akkoord te gaan met de inkanteling van de Recover-werking in Interafval.
14. Wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval – bespreking.
Beslist wordt, indien Interafval bezwaren zou formuleren/adviseren, deze te onderschrijven. Aan
Lievegem wordt geadviseerd bezwaar bij de OVAM in te dienen over de inschaling van de
fusiegemeente.
15. Kostprijs ophaling grofvuil op afroep 2018 – beslissing.
De raad van bestuur beslist om voor het activiteitenjaar 2018 voor de ophaling van grofvuil op afroep
per ophaling € 35,49 aan te rekenen aan de steden en gemeenten.
16. Bijkomende bestelling compostbakken (bestek nr. 2016/26) – beslissing.
Beslist wordt aan de OVAM goedkeuring te vragen bij ECO-oh! Distribution bvba 400 compostbakken
in méér te bestellen, conform de bepalingen van het bestek nr. 2016/26.

17. Raamovereenkomst voor diensten van inzameling en verwerking van textiel (bestek nr.
2018/40) – vordering tot schorsing bij UDN ingediend door VAZI BVBA-VSO – kennisgeving.
De raad van bestuur beslist het directiecomité te mandateren zich in haar zitting van 5 februari e.k. te
buigen over de inhoud van de antwoordbrief aan Janson.
18. Assistentie bij selectie en aanwerving van IVM-medewerkers (bestek nr. 2018/39) – gunning.
De assistentie bij selectie en aanwerving van IVM-medewerkers wordt gegund aan Cc Select bvba,
(Brussel).
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19. Aanstelling preventieadviseur/KMV coördinator.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.
20. Aanwerving medewerker klantenrelaties en logistieke ondersteuning gemeenten –
vastlegging functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden,…
De raad van bestuur beslist de vacature voor medewerker logistieke ondersteuning gemeenten open te
verklaren en de voorgelegde functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden en loonschaal goed te
keuren.

21. Varia.
Er zijn geen variapunten.

Jean Marie Staelens
Secretaris
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Koen Loete
Voorzitter
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