INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering directiecomité
van dinsdag 5 februari 2019 om 18.00 u.
in de vergaderzaal van het administratief gebouw van de IVMafvalenergiecentrale,
Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo
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OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
AANWEZIG:
De heren Koen Loete, voorzitter,
Steven Van de Putte, Luc Deschamps, Hendrik De Waele, Johan Francque, Patrick Hoste, Luc
Lampaert, Dirk Poriau

VERONTSCHULDIGD:
De heren Filip Huysman, Marten De Jaeger

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, mevrouw Annick Bobelyn, wonen de
vergadering bij.

AGENDA:
1. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 8 en 22 januari
2019.
2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 22
januari 2019.
3. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 22
januari 2019.
4. Kennisgeving bestelbonnen.
5. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
6. Optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken.
7. Vernieuwing kalkmelkringleiding (bestek nr. 2019/02) – bespreking.
8. Vervanging koeling controlekamer, serverlokaal, vergaderzaal 3de verdieping – bespreking.
9. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
10. Raamovereenkomst voor diensten van inzameling en verwerking van textiel (bestek nr.
2018/40) – stand van zaken.
11. Nieuwe website – bespreking.
12. Problematiek inbraken recyclagepark Eeklo – bespreking.
13. Nieuwe locatie recyclagepark Eeklo – stand van zaken.
14. Buitengewone algemene vergadering IMOG dd. 19 maart 2019 – aanduiding
vertegenwoordiger + vastlegging mandaat.
15. Buitengewone algemene vergadering IDM dd. 20 maart 2019 – aanduiding vertegenwoordiger
+ vastlegging mandaat.
16. Jaarverslag IVM-afvalenergiecentrale 2018 opgemaakt door de externe milieucoördinator,
dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv) – kennisgeving.
17. Jaarverslag IVM-groencompostering 2018 opgemaakt door de externe milieucoördinator,
dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv) – kennisgeving.
18. Personeelsaangelegenheden: interimarbeid – bespreking.
19. Evaluatie personeelslid.
20. Evaluatie personeelslid.
21. Evaluatie personeelslid.
22. Evaluatie personeelslid.
23. Evaluatie personeelslid.
24. Evaluatie personeelslid.
25. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 19 februari 2019 – opstellen dagorde.
26. Varia.
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1. Goedkeuring verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 8 en 22 januari
2019.
De verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 8 en 22 januari 2019 worden
goedgekeurd.
2. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 22
januari 2019.
De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van het directiecomité dd. 22 januari 2019 wordt
goedgekeurd.
3. Goedkeuring overzichtslijst besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 22
januari 2019.
De overzichtslijst met besluiten van de vergadering van de raad van bestuur dd. 22 januari 2019 wordt
goedgekeurd.
4. Kennisgeving bestelbonnen.
Kennis wordt gegeven van de geplaatste bestelbonnen.
5. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
Toelichting wordt gegeven bij de maandcijfers van januari 2019.
6. Optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken.
- Meerwerk verlichtingsarmaturen en noodverlichting
- Minwerk deur
Beslist wordt het voorgestelde meerwerk voor de verlichtingsarmaturen en noodverlichting, alsook het
minwerk voor de niet-plaatsing van een deur, ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.
7. Vernieuwing kalkmelkringleiding (bestek nr. 2019/02) – bespreking.
Beslist wordt het bestek voor de vernieuwing van de kalkmelkringleiding ter goedkeuring aan de raad
van bestuur voor te leggen.
8. Vervanging koeling controlekamer, serverlokaal, vergaderzaal 3de verdieping – bespreking.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen de koelinstallatie die de controlekamer, het
serverlokaal en de vergaderzaal op de 3de verdieping van het exploitatiegebouw koelt, te laten
vervangen door de firma De Loof (Aalter).
9. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
Een verklarende nota wordt toegelicht.
Het directiecomité beslist zo spoedig mogelijk en informatievergadering ten behoeve van de
steden/gemeenten te organiseren.
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10. Raamovereenkomst voor diensten van inzameling en verwerking van textiel (bestek nr.
2018/40) – stand van zaken.
Kennis wordt genomen van het arrest van de Raad van State waarin de vordering tot schorsing door
VASI vzo werd verworpen. De heren voorzitter, secretaris en algemeen directeur worden gemandateerd
om in overleg met onze raadsman een antwoord te formuleren op de brief van Mr Wauters.
11. Nieuwe website – bespreking.
Beslist wordt aan de raad van bestuur voor te stellen voor de opbouw van een nieuwe website toe te
treden tot het raamcontract t.v.v. lokale besturen en de Vlaamse Overheid en dit mee te nemen in het
nieuw communicatie-/beleidsplan, maar de gesprekken reeds op te starten in april e.k.
12. Problematiek inbraken recyclagepark Eeklo – bespreking.
Beslist wordt de voorgestelde maatregelen ter voorkoming van inbraken op het recyclagepark van Eeklo
ter goedkeuring aan de raad van bestuur voor te leggen.
13. Nieuwe locatie recyclagepark Eeklo – stand van zaken.
Het directiecomité gaat er mee akkoord dat na goedkeuring door het college van burgemeester en
schepenen van de stad Eeklo een procedure voor de herlocatie van het recyclagepark van Eeklo op de
IVM-site wordt opgestart.
14. Buitengewone algemene vergadering IMOG
vertegenwoordiger + vastlegging mandaat.

dd.

19

maart

2019

–

aanduiding

Het directiecomité beslist IVM te verontschuldigen voor de buitengewone algemene vergadering van
IMOG op dinsdag 19 maart 2019 daar dezelfde avond een vergadering van de raad van bestuur van
IVM plaatsvindt.
15. Buitengewone algemene vergadering IDM dd. 20 maart 2019 – aanduiding vertegenwoordiger
+ vastlegging mandaat.
Het directiecomité beslist IVM te verontschuldigen voor de buitengewone algemene vergadering van
IDM op woensdag 20 maart 2019 daar dezelfde avond ook de buitengewone algemene vergadering
van IVM plaatsvindt.
16. Jaarverslag IVM-afvalenergiecentrale 2018 opgemaakt door de externe milieucoördinator,
dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv) – kennisgeving.
Kennis wordt genomen van het jaarverslag van de IVM-afvalenergiecentrale 2018 opgemaakt door de
externe milieucoördinator.
17. Jaarverslag IVM-groencompostering 2018 opgemaakt door de externe milieucoördinator,
dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv) – kennisgeving.
Kennis wordt genomen van het jaarverslag van de IVM-groencompostering 2018 opgemaakt door de
externe milieucoördinator.
18. Personeelsaangelegenheden: interimarbeid – bespreking.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

Evaluatie personeelslid.
Evaluatie personeelslid.
Evaluatie personeelslid.
Evaluatie personeelslid.
Evaluatie personeelslid.
Evaluatie personeelslid.

Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.
25. Bijeenroeping raad van bestuur dd. 19 februari 2019 – opstellen dagorde.
De agenda voor de vergadering van de raad van bestuur dd. 19 februari 2019 wordt opgesteld.
26. Varia.
- Inhuldiging educatief centrum IVM
Beslist wordt op dinsdag 5 maart 2019 om 17.00 uur, voorafgaand aan de vergadering van het
directiecomité, het educatief centrum van IVM in te huldigen.

Jean Marie Staelens
Secretaris
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Voorzitter
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