INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering raad van bestuur
van dinsdag 19 februari 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, Hendrik De Waele, Johan Francque, Patrick Hoste,
Luc Lampaert, Dirk Poriau, Koenraad De Ceuninck, Marc Depreitere, Freddy Depuydt, Marc De
Schepper, Chris De Wispelaere, Jacques De Zutter, Sofie Landuyt, Mia Pynaert, Bea Roos, Chris
Roesbeke, Marcel Scheir, Wim Vanbiervliet, Luc Van De Kerckhove, Willy Van Hove, Philippe Van
Steenberghe
AANWEZIGE BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM:
Patrick De Greve, Marc Devlieger, Karel Hubau, Trees Van Eykeren

VERONTSCHULDIGD MET VOLMACHT:

VERONTSCHULDIGD:
Steven Van de Putte, Marc Boterdaele, Fons De Neve, Patrick De Wulf, Patrick Huyghe, Bart Van
Caenegem, Annick Bobelyn

SECRETARIS:
Jean Marie Staelens

Ook de algemeen directeur, Patrick Joos en de directeur exploitatie, Johan Haegeman, wonen de
vergadering bij.

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 22 januari 2019.
Kennisgeving bestelbonnen.
Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.
Optimalisatie afvalenergiecentrale – meer- en minwerken – goedkeuring.
Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaat nr. 5 van Fabricom nv dd. 30 januari
2019 – goedkeuring.
Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering – vastlegging intrestvoet – beslissing.
Bouw loods en magazijn – dadingsvoorstel – goedkeuring.
Verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong (bestek
nr. 2019/01) – gunning.
Transport restafval van huishoudelijke oorsprong en vergelijkbaar bedrijfsafval afkomstig
van selectieve inzameling – gunning.
Transport grofvuil recyclageparken (bestek nr. 2018/18) – verlenging overeenkomst met
Elias Vandevoorde bvba – beslissing.
Renovatiewerken aan toegangsweg en stortbunker (bestek nr. 2017/06) – meerkost De
Jonghe bvba n.a.v. nieuw acceptatiebeleid sloopafval – goedkeuring.
Aankoop voedingswaterpomp – beslissing.
Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
Plaatsen diverse koppelingen voor warmtenet (bestek nr. 2019/03) – wijze van gunnen
+ vaststelling van de voorwaarden.
Vernieuwing kalkmelkringleiding (bestek nr. 2019/02) – wijze van gunnen + vaststelling van
de voorwaarden.
Vervanging koeling controlekamer, serverlokaal, vergaderzaal 3de verdieping – beslissing.
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18. Raamovereenkomst voor diensten van inzameling en verwerking van textiel (bestek
nr. 2018/40) – stand van zaken.
19. Nieuwe website – bespreking.
20. Problematiek inbraken recyclagepark Eeklo – bespreking.
21. Nieuwe locatie recyclagepark Eeklo – stand van zaken.
22. Jaarverslag IVM-afvalenergiecentrale 2018 opgemaakt door de externe milieucoördinator,
dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv) – kennisgeving.
23. Jaarverslag IVM-groencompostering 2018 opgemaakt door de externe milieucoördinator,
dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv) – kennisgeving.
24. Aanstelling administratief bediende.
25. Varia.
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1. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 22 januari 2019.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 22 januari 2019 wordt goedgekeurd

2. Kennisgeving bestelbonnen.
Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.
3. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
Toelichting wordt verstrekt bij de resultaten van de maand januari 2019.
4. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.
Toelichting wordt gegeven bij de stand van zaken van de werken aan LS6 en LS7 en voorbereidende
werkzaamheden.
5. Optimalisatie afvalenergiecentrale – meer- en minwerken – goedkeuring.
De raad van bestuur hecht goedkeuring aan volgende meerwerken:
- verlichtingsarmaturen en noodverlichting: mogen worden uitgevoerd conform de offerte van Fabricom
- vervanging UPS: een offerte zal worden gevraagd aan Fabricom
De raad van bestuur hecht goedkeuring aan een minwerk t.g.v. het plaatsen van een ander type deur.
6. Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaat nr. 5 van Fabricom nv dd. 30 januari
2019 – goedkeuring.
De vorderingsstaat nr. 5 wordt goedgekeurd
7. Optimalisatie afvalenergiecentrale – financiering – vastlegging intrestvoet – beslissing.
Beslist wordt de heren voorzitter, eerste ondervoorzitter en algemeen directeur te mandateren om na
overleg met onze raadsman en na ontvangst van een finaal voorstel van BNP Parisbas Fortis een ideaal
moment te kiezen voor het vastleggen van de rentevoet en alle administratieve verrichtingen hieraan
verbonden uit te voeren.
8. Bouw loods en magazijn – dadingsvoorstel – goedkeuring.
De raad van bestuur keurt het dadingsvoorstel goed, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring
door de algemene vergadering.

9. Verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong (bestek
nr. 2019/01) – gunning.
Beslist wordt een BAFO te vragen.

10. Transport restafval van huishoudelijke oorsprong en vergelijkbaar bedrijfsafval afkomstig
van selectieve inzameling – gunning.
Beslist wordt de opdracht te gunnen aan Hertsens Transport nv, Heirbaan 9 9150 Kruibeke.
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11. Transport grofvuil recyclageparken (bestek nr. 2018/18) – verlenging overeenkomst met
Elias Vandevoorde bvba – beslissing.
Beslist wordt de opdracht met 4 maand te verlengen.
12. Renovatiewerken aan toegangsweg en stortbunker (bestek nr. 2017/06) – meerkost De
Jonghe bvba n.a.v. nieuw acceptatiebeleid sloopafval – goedkeuring.
De raad van bestuur gaat akkoord met de offerte van bvba de Jonghe voor het afvoeren van het
materiaal als ‘hoogrisicohoudend materiaal’.
13. Aankoop voedingswaterpomp – beslissing.
Beslist wordt een voedingswaterpomp aan te kopen bij de firma KSB.
14. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken. Verdere verduidelijking vanuit het
consortium Veolia/Ecopower wordt gevraagd en een overleg met het college van burgemeester en
schepenen van de stad Eeklo lijkt aangewezen.
15. Plaatsen diverse koppelingen voor warmtenet (bestek nr. 2019/03) – wijze van gunnen
+ vaststelling van de voorwaarden.
Beslist wordt bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking prijs te
vragen voor ‘het plaatsen van diverse koppelingen voor warmtenet’ en volgende firma’s aan te schrijven:
Actemium uit Aalter, Callens EMK uit Waregem, Fabricom uit Gent Spie uit Aalter en Timmerman uit
Eeklo. De voorwaarden zijn vastgelegd in bestek 2019/02.
16. Vernieuwing kalkmelkringleiding (bestek nr. 2019/02) – wijze van gunnen + vaststelling van
de voorwaarden.
Beslist wordt bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking prijs te
vragen voor het vernieuwen van de kalkmelkringleiding en volgende firma’s aan te schrijven: Spie
Belgium uit Aalter, Van Beneden bvba uit Gent, Cofely Fabricom Maintenance nv uit Zwijndrecht en
Visser&Smit Hanab nv uit Gent. De voorwaarden zijn vastgelegd in bestek 2019/03.
17. Vervanging koeling controlekamer, serverlokaal, vergaderzaal 3de verdieping – beslissing.
De raad van bestuur beslist 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) en tevens 2 nieuwe plafond binnen-units + 3 nieuwe vloer-units te laten leveren en
plaatsen door De Loof, op basis van de door De Loof ingediende offerte.

18. Raamovereenkomst voor diensten van inzameling en verwerking van textiel (bestek
nr. 2018/40) – stand van zaken.
Een stand van zaken over de UDN wordt meegedeeld. De offertes worden op 25 februari ingewacht.
19. Nieuwe website – bespreking.
Beslist wordt om een gesprek aan te gaan met Kanooh en een gedetailleerde offerte op te vragen.
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20. Problematiek inbraken recyclagepark Eeklo – bespreking.
Beslist wordt om de herstelling aan het hekwerk te gunnen aan Segaf.
De raad van bestuur hecht tevens goedkeuring aan een project om met de naburige bedrijven een
‘Mooimakers-project’ in te dienen opdat de omgeving opgenet wordt en derhalve meer sociale controle
vanop de weg mogelijk is en de stad Eeklo hierbij te betrekken.
21. Nieuwe locatie recyclagepark Eeklo – stand van zaken.
De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken. Beslist wordt het college van burgemeester
en schepenen van de stad Eeklo uit te nodigen op een overleg.

22. Jaarverslag IVM-afvalenergiecentrale 2018 opgemaakt door de externe milieucoördinator,
dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv) – kennisgeving.
Kennis wordt genomen van het jaarverslag opgemaakt door de externe milieucoördinator.

23. Jaarverslag IVM-groencompostering 2018 opgemaakt door de externe milieucoördinator,
dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv) – kennisgeving.
Kennis wordt genomen van het jaarverslag opgemaakt door de externe milieucoördinator.

24. Aanstelling administratief bediende.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie wordt dit niet opgenomen in de overzichtslijst.

25. Varia.
Personeelsproblematiek:
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie wordt dit niet opgenomen in de overzichtslijst.

Jean Marie Staelens
Secretaris
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Pagina 6

