INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering raad van bestuur
van dinsdag 7 mei 2019 om 18.30 u.
in de containervergaderzaal van IVM
Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo
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OVERZICHTSLIJST BESLUITEN

AANWEZIG:
Patrick Hoste, Voorzitter,
Christophe De Waele, Martine Willems, Sofie D’Hondt, Carlos Bonamie, Tim De Keukelaere, Peggy
Demoor, Geert Du Pré, Lieve Goethals, Simon Lagrange, Vincent Laroy, Laure Reyntjens, Rigo Van de
Voorde, Peter Van Hecke, Peter Versnaeyen

AANWEZIGE BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM:
Karel Hubau, Bea Roos

VERONTSCHULDIGD:
Marc Devlieger

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.
Prof. dr. Koenraad De Ceuninck en Elizabeth Gjurova (UGent) wonen de vergadering bij voor de
bespreking van agendapunt 2.

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

Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 16 april 2019.
Beleidsplan 2019 - 2025 – goedkeuring.
Financieel plan 2019 - 2025 – stand van zaken.
Evaluatierapport over de werking van de opdrachthoudende vereniging IVM over de periode
2013 – 2019 – goedkeuring.
Deontologische code van goed bestuur – goedkeuring.
Deontologische code voor werknemers – goedkeuring.
Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.
Optimalisatie afvalenergiecentrale en nevenprojecten – addendum aanstellingsdocument
veiligheidscoördinator – goedkeuring.
Optimalisatie afvalenergiecentrale – ABR-polis renovatiewerken toegangsweg en
vernieuwing rookgaskanaal – beslissing.
Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaten nrs. 8 en 9 van Fabricom nv –
goedkeuring.
Rolbruggen voor IVM-afvalenergiecentrale (bestek nr. 2017/05) – meer- en minwerken –
beslissing.
Renovatiewerken aan toegangsweg en stortbunker (bestek nr. 2017/06) – meerwerken –
beslissing.
Vervanging schouw ((bestek nr. 2017/23) – stand van zaken.
Bliksembeveiliging – beslissing.
Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
Plaatsen diverse koppelingen voor warmtenet (bestek nr. 2019/03) – gunning.
Raamovereenkomst voor diensten van inzameling en verwerking van textiel (bestek nr.
2018/40) – gunning.
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19. Ophaling van asbest
- stand van zaken
- ophaling van asbest in platenzakken – wijze van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.
20. Ophaling van asbest in containers – wijze van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.
21. Levering van zakken voor de inzameling van asbest – wijze van gunnen + vaststelling van de
voorwaarden.
22. Aankoop dienstvoertuig via groepsaankoop Fluvius voor opkuis glasbolsites IVM –
beslissing.
23. Aanstelling recyclageparkwachters en organisatie nieuwe selectieproef voor aanleggen
werfreserve – beslissing.
24. Algemene vergadering IDM dd. 21 juni 2019 – aanstelling vertegenwoordiger IVM +
vastlegging mandaat.
25. Varia.
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1. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 16 april 2019.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 16 april 2019 wordt goedgekeurd.
2. Beleidsplan 2019 - 2025 – goedkeuring.
Het beleidsplan 2019 – 2025 wordt goedgekeurd en aan de deelnemende steden/gemeenten en de
algemene vergadering van 12 juni e.k. voorgelegd.
3. Financieel plan 2019 - 2025 – stand van zaken.
Kennis wordt gegeven van de aan BDO gegeven opdracht voor de actualisatie van het financieel plan
2019 – 2025.

4. Evaluatierapport over de werking van de opdrachthoudende vereniging IVM over de periode
2013 - 2019 – goedkeuring.
Het evaluatierapport over de werking van IVM gedurende de voorbije legislatuur wordt goedgekeurd.
Dit evaluatierapport zal aan de deelnemende gemeenten/steden worden overgemaakt en ter
goedkeuring aan de algemene vergadering van 12 juni e.k. voorgelegd.
5. Deontologische code van goed bestuur – goedkeuring.
De deontologische code van goed bestuur wordt goedgekeurd. Het document zal aan de deelnemende
gemeenten/steden worden overgemaakt en ter goedkeuring aan de algemene vergadering van 12 juni
e.k. voorgelegd.
6. Deontologische code voor werknemers – goedkeuring.
De deontologische code voor werknemers wordt goedgekeurd. Het document zal aan de
gemeenten/steden worden overgemaakt en ter goedkeuring aan de algemene vergadering van 12 juni
e.k. voorgelegd.
7. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie – stand van zaken.
Toelichting wordt gegeven bij de resultaten van de maand april 2019.
8. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.
Meegedeeld wordt dat de werken volgens planning verlopen maar zich naar veiligheid toe in een
kritische fase bevinden, daar nu vooral afbraakwerken worden uitgevoerd.
9. Optimalisatie afvalenergiecentrale en nevenprojecten – addendum aanstellingsdocument
veiligheidscoördinator – goedkeuring.
Goedkeuring wordt gehecht aan een addendum aan het aanstellingsdocument van de
veiligheidscoördinator (VETO & Partners, Oosterzele) betreffende de uitbreiding van zijn opdracht met
de overkoepelende veiligheidscoördinatie m.b.t. de werken aan de rolbrug, de schouw, de
bunker(vloer), de stortvloer, de oprit en wegenis en kleinere projecten onder IVM-beheer (o.a.
vervanging weefselcompensatoren) die gelijktijdig plaatsvinden aan de lopende opdracht aangaande
de optimalisatiewerken van de afvalenergiecentrale.
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10. Optimalisatie afvalenergiecentrale – ABR-polis
vernieuwing rookgaskanaal – beslissing.

renovatiewerken

toegangsweg

en

De ABR-polis voor de renovatiewerken aan de toegangsweg en stortbunker, en de vernieuwing van het
rookgaskanaal wordt goedgekeurd.
11. Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaten nrs. 8 en 9 van Fabricom nv –
goedkeuring.
De vorderingsstaten nrs. 8 en 9 van Fabricom nv worden goedgekeurd.
12. Rolbruggen voor IVM-afvalenergiecentrale (bestek nr. 2017/05) – meer- en minwerken –
beslissing.
De raad van bestuur beslist de voorgelegde min- en meerwerken voor de kraanbesturing en montage
goed te keuren.
13. Renovatiewerken aan toegangsweg en stortbunker (bestek nr. 2017/06) – meerwerken –
beslissing.
De raad van bestuur beslist de voorgestelde meerwerken goed te keuren.
14. Vervanging schouw (bestek nr. 2017/23) – stand van zaken.
De raad van bestuur beslist af te zien van de plaatsing van het initiële voorziene gesloten meetplatform
en over te gaan tot de plaatsing van een bordes.
15. Bliksembeveiliging – beslissing.
De raad van bestuur beslist over te gaan tot de aankoop, plaatsing en bedrijfsklare oplevering van een
bliksemafleiderinstallatie op de IVM-site en deze opdracht toe te kennen aan de firma Hommema
(Kapellen).
16. Warmtenet Eeklo – stand van zaken.
De raad van bestuur beslist de voorgestelde bilaterale confidentialiteitsovereenkomst tussen de THV
Veolia nv - Ecopower cvba en IVM o.v. goed te keuren en te ondertekenen.
17. Plaatsen diverse koppelingen voor warmtenet (bestek nr. 2019/03) – gunning.
Het plaatsen van diverse koppelingen voor warmte-uitkoppeling wordt gegund aan Fabricom nv
(Zwijndrecht).

18. Raamovereenkomst voor diensten van inzameling en verwerking van textiel (bestek nr.
2018/40) – gunning.
Perceel 1 van de opdracht wordt gegund aan de THV VICT bvba – VICTRANS bvba – RECUTEX nv
Perceel 2A van de opdracht wordt gegund aan de Kringwinkel Meetjesland vzw.
Perceel 2B van de opdracht wordt gegund aan Ateljee vzw.
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19. Ophaling van asbest
– stand van zaken.
Kennis wordt genomen van de marktbevragingen die werden voorbereid voor de bronophaling van
asbest en de levering van asbestzakken.
Er zal overgegaan worden tot de aanwerving van een projectcoördinator. Een voorstel van
functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden en bezoldiging wordt ter goedkeuring aan de vergadering
van de raad van bestuur van 21 mei e.k. voorgelegd.
–

Ophaling van asbest in platenzakken (bestek nr. 2019/09) – wijze van gunnen + vaststelling
van de voorwaarden.

Beslist wordt bij wijze van een openbare procedure prijs te vragen voor de ophaling op afroep van
gesloten platenzakken waarin asbestplaten zijn verpakt, bij particulieren of verenigingen in het
werkingsgebied van IVM en de verwerking van het ingezameld materiaal bij een erkende
verwerkingsinstallatie.
20. Ophaling van asbest in containers (2019/10) – wijze van gunnen + vaststelling van de
voorwaarden.
Beslist wordt bij wijze van een openbare procedure prijs te vragen voor het afzetten en ophalen op
afroep van afzetcontainers bij particulieren/verenigingen/landbouwbedrijven in het werkingsgebied van
IVM waarin asbestplaten zijn verpakt in containerbigbags en de aflevering van het ingezameld materiaal
bij een erkende verwerkingsinstallatie.
21. Levering van zakken voor de inzameling van asbest (2019/08) – wijze van gunnen +
vaststelling van de voorwaarden.
Beslist wordt bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking prijs
te vragen voor de levering van platenzakken en kleine asbestzakken.
22. Aankoop dienstvoertuig via groepsaankoop Fluvius voor opkuis glasbolsites IVM –
beslissing.
De raad van bestuur beslist via de groepsaankoop van Fluvius over te gaan tot de aankoop van een
lichte vrachtwagen op CNG (12 m³) met een gesloten laadruimte en vanaf 20 mei e.k. tot de levering
van de lichte vrachtwagen, een soortgelijk dienstvoertuig te huren via Moobiel Rent.

23. Aanstelling recyclageparkwachters en organisatie nieuwe selectieproef voor aanleggen
werfreserve – beslissing.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.
24. Algemene vergadering IDM dd. 21 juni 2019 – aanstelling vertegenwoordiger IVM +
vastlegging mandaat.
Beslist wordt de heer Vincent Laroy af te vaardigen naar de algemene vergadering van IDM op 21 juni
e.k. en hem te mandateren goedkeuring te hechten aan de agenda en alle afzonderlijke punten.

25. Varia.
- Vervangen olie turbine – beslissing.
De raad van bestuur beslist de olie van de turbine door Siemens te laten vervangen.
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- P+MD-inzameling
Beslist wordt op dinsdag 21 mei e.k. een persconferentie te organiseren m.b.t. de uitrol van de P+MDinzameling in het volledige IVM-werkingsgebied.

Jean Marie Staelens
Secretaris

Patrick Hoste
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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