INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering raad van bestuur
van dinsdag 19 maart 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, Hendrik De Waele, Johan Francque, Patrick Hoste, Dirk Poriau, Marc
Boterdaele, Koenraad De Ceuninck, Marc Depreitere, Freddy Depuydt, Marc De Schepper, Chris De
Wispelaere, Patrick De Wulf, Jacques De Zutter, Sofie Landuyt, Mia Pynaert, Chris Roesbeke, Bea
Roos, Marcel Scheir, Bart Van Caenegem, 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:
Steven Van de Putte, Luc Lampaert, Fons De Neve, Patrick Huyghe, Wim Van Biervliet

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.

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bezoek aan nieuw educatief centrum IVM.
Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 19 februari 2019.
Kennisgeving bestelbonnen.
Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken met inbegrip van
de financiering.
Optimalisatie afvalenergiecentrale – meerwerk vervanging UPS – goedkeuring.
Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaat nr. 6 van Fabricom nv dd. 25 februari
2019 – goedkeuring.
Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaat nr. 7 van Fabricom nv dd. 11 maart 2019
– goedkeuring.
Optimalisatie afvalenergiecentrale – schuldvorderingen nrs. 10 en 11 van Antea Belgium nv
dd. 12 maart 2019 voor prestaties december 2018 en januari 2019 – bespreking.
Optimalisatie afvalenergiecentrale – bijkomende prestaties door Antea Belgium nv –
budgetverhoging – goedkeuring.
Aanpassen poort 1 stortbunker – beslissing.
Aanpassing ijswatersysteem – beslissing.
Verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong (bestek nr.
2019/01) – gunning.
Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
Vraag Warmtenetwerk Vlaanderen ondertekening pleidooi voor duurzame verwarming –
bespreking.
Overzicht materiaalstromen 2018 ingezameld in deelnemende steden/gemeenten –
kennisgeving.
Leveren van PMD-zakken (bestek nr. 2016/08) – korte verlenging overeenkomst met Sphere
Belgium nv in het perspectief van een nieuw bestek – beslissing.
Project P+MD – stand van zaken.
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19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Kwaliteit restafvalzakken – bespreking op vraag van mevrouw Trees Van Eykeren.
Bijakte bij overeenkomst IVM-KRB ‘inzamelen holglas’ (bestek nr. 2012/10) – goedkeuring.
Exploitatie recyclagepark Sint-Martens-Latem – bespreking.
Voorbereiding beleidsplan 2019-2025 – stand van zaken
a) Gesprekken met colleges van burgemeester en schepenen
b) Evaluatierapport over de werking van de intergemeentelijke vereniging IVM - ontwerp
c) Onderzoek naamsbekendheid en dienstverlening – bespreking
d) Deontologische code van goed bestuur en huishoudelijk reglement algemene
vergadering en raad van bestuur – ontwerp
e) Deontologische code voor personeel – ontwerp.
Voormalige stortplaats De Burkel – stand van zaken.
Aanwerving onderhoudsmecanicien – opstart procedure – beslissing.
Goedkeuring verslag vergadering raad van bestuur dd. 19 maart 2019.
Varia.
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1. Bezoek aan nieuw educatief centrum IVM.
Door de bestuursleden wordt een bezoek gebracht aan het nieuw educatief centrum van IVM.

2. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 19 februari 2019.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 19 februari 2019 wordt goedgekeurd.

3. Kennisgeving bestelbonnen.
Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.
4. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
De maandresultaten van februari 2019 worden toegelicht.
5. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken met inbegrip van
de financiering.
Een stand van zaken wordt gegeven.
6. Optimalisatie afvalenergiecentrale – meerwerk vervanging UPS – goedkeuring.
De raad van bestuur beslist het meerwerk aan Fabricom betreffende de vervanging van de UPS, optie
2, goed te keuren.
7. Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaat nr. 6 van Fabricom nv dd. 25 februari
2019 – goedkeuring.
Beslist wordt vorderingsstaat nr. 6 van Fabricom nv goed te keuren.
8. Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaat nr. 7 van Fabricom nv dd. 11 maart 2019
– goedkeuring.
Beslist wordt vorderingsstaat nr. 7 van Fabricom nv goed te keuren.
9. Optimalisatie afvalenergiecentrale – schuldvorderingen nrs. 10 en 11 van Antea Belgium nv
dd. 12 maart 2019 voor prestaties december 2018 en januari 2019 – bespreking.
Beslist wordt de schuldvorderingen nrs. 10 en 11 van Antea Belgium nv goed te keuren.
10. Optimalisatie afvalenergiecentrale – bijkomende prestaties door Antea Belgium nv –
budgetverhoging – goedkeuring.
De raad van bestuur beslist een budgetverhoging aan Antea Belgium nv toe te kennen.
11. Aanpassen poort 1 stortbunker – beslissing.
Beslist wordt poort 1 van de stortbunker aan te passen en deze opdracht te gunnen aan Meyland nv
(Adegem).
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12. Aanpassing ijswatersysteem – beslissing.

De raad van bestuur beslist het ijswatersysteem aan te passen en deze opdracht te laten uitvoeren door
De Loof nv (Aalter).

13. Verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong (bestek nr.
2019/01) – gunning.
De verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong wordt gegund aan
Indaver Municipal Services nv (Mechelen).
14. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
Een stand van zaken wordt gegeven.
15. Vraag Warmtenetwerk Vlaanderen ondertekening pleidooi voor duurzame verwarming –
bespreking.
De raad van bestuur beslist op de vraag van Warmtenetwerk Vlaanderen (waarvan IVM lid is) in te gaan
om een pleidooi te ondertekenen voor duurzame verwarming.
16. Overzicht materiaalstromen 2018 ingezameld in deelnemende steden/gemeenten –
kennisgeving.
Toelichting wordt gegeven bij de resultaten van 2018.
17. Leveren van PMD-zakken (bestek nr. 2016/08) – korte verlenging overeenkomst met Sphere
Belgium nv in het perspectief van een nieuw bestek – beslissing.
De raad van bestuur beslist de overeenkomst met Sphere Belgium nv voor de levering van PMD-zakken
te verlengen voor 6 maanden, met mogelijke verlenging van 2 maal 3 maanden indien nodig, in functie
van het P+MD-project, alsook clichés te laten produceren voor de bedrukking van P+MD op de PMDzakken die nog onder de huidige opdracht worden besteld.
18. Project P+MD – stand van zaken.
Een stand van zaken wordt gegeven.
19. Kwaliteit restafvalzakken – bespreking op vraag van mevrouw Trees Van Eykeren.
Voorgesteld wordt de slechte zakken in de gemeente te verzamelen, waarna deze aan de leverancier
zullen worden overgemaakt voor verder onderzoek.
20. Bijakte bij overeenkomst IVM-KRB ‘inzamelen holglas’ (bestek nr. 2012/10) – goedkeuring.
De raad van bestuur beslist de reiniging van de glasbolsites met ingang van 1 mei 2019 tot eind 2020
in een pilootproject in eigen beheer uit te voeren.
Het voorgelegde voorstel van bijakte bij de overeenkomst met KRB voor de inzameling van holglas
wordt goedgekeurd:
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21. Exploitatie recyclagepark Sint-Martens-Latem – bespreking.
De raad van bestuur beslist over de modaliteiten van de overeenkomst betreffende de
beheersoverdracht van het recyclagepark van Sint-Martens-Latem overleg te plegen en de
overeenkomst principieel goed te keuren.
22. Voorbereiding beleidsplan 2019-2025 – stand van zaken
Toelichting wordt verstrekt bij de stand van zaken van het beleidsplan 2019-2025.
Op een raad van bestuur van april zal een bespreking worden gehouden over het beleidsplan.

a) Gesprekken met colleges van burgemeester en schepenen
Een stand van zaken m.b.t. de gesprekken met colleges van burgemeester en schepenen wordt
gegeven.
b) Evaluatierapport over de werking van de intergemeentelijke vereniging IVM - ontwerp
Een eerste ontwerp van evaluatierapport over de werking van de intergemeentelijke vereniging IVM dat
deel zal uitmaken van het beleidsplan, wordt voorgelegd.
c) Onderzoek naamsbekendheid en dienstverlening – bespreking
Verslag wordt uitgebracht over het onderzoek door studenten van HoGent uitgevoerd in 2018.
d) Deontologische code van goed bestuur en huishoudelijk reglement algemene vergadering
en raad van bestuur – ontwerp
Een eerste ontwerp van deontologische code van goed bestuur, inclusief huishoudelijk reglement van
de algemene vergadering en de raad van bestuur wordt voorgelegd.
e) Deontologische code voor personeel – ontwerp.
Een eerste ontwerp van deontologische code voor personeel wordt voorgelegd.
23. Voormalige stortplaats De Burkel – stand van zaken.
Kennis wordt gegeven van het akkoord van OVAM voor het door de stortplaatsdeskundige opgemaakte
Evaluatierapport afwerkings- en sluitingsplan voor de stortplaats De Burkel.
24. Aanwerving onderhoudsmecanicien – opstart procedure – beslissing.
Beslist wordt de aanwervingsprocedure voor de functie van onderhoudsmecanicien op te starten.

25. Goedkeuring verslag vergadering raad van bestuur dd. 19 maart 2019.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur wordt staande de vergadering goedgekeurd.
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26. Varia.
Resultaten cameraproject
De resultaten van het cameraproject tegen sluikstorten worden toegelicht.

Jean Marie Staelens
Secretaris

Koen Loete
Voorzitter

Wie een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan zich rechtstreeks wenden
tot de toezichthoudende overheid Agentschap Binnenlands Bestuur via de klachtenwegwijzer
((https://lokaalbestuur.vlaanderen.be).
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