INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering raad van bestuur
van dinsdag 21 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, Lieve Goethals, Simon Lagrange, Vincent Laroy, Rigo Van de Voorde, Peter Versnaeyen

AANWEZIGE BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM:
Marc Devlieger

VERONTSCHULDIGD:
Geert Du Pré, Laure Reyntjens, Peter Van Hecke, Bea Roos, 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.

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

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 7 mei 2019.
Kennisgeving bestelbonnen.
Optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken.
Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – meer- en minwerken – goedkeuring.
Vervanging motoren luchtcondensor – beslissing.
Huis-aan-huisophaling van huishoudelijke afvalstoffen in het werkingsgebied van IVM
(bestek nr. 2016/07) – verlenging opdracht – stand van zaken.
Uitbating van de IVM-groencompostering en daarmee samenhangende andere
dienstverlenende activiteiten (bestek nr. 2019/07) – wijze van gunnen + vaststelling van de
voorwaarden.
Repair Cafés – amendering beslissing raad van bestuur dd. 20 maart 2018.
Algemene vergadering IVVO dd. 18 juni 2019 – aanstelling vertegenwoordiger IVM +
vastlegging mandaat.
Buitengewone algemene vergadering IDM dd. 23 oktober 2019 – aanstelling
vertegenwoordiger IVM + vastlegging mandaat.
Aanwerving projectmedewerker asbestverwijdering – vastlegging functiebeschrijving –
aanwervingsvoorwaarden – statuut/bezoldiging – selectie en evaluatie van de kandidaten.
Evaluatie personeelslid.
Evaluatie personeelslid.
Verslag overleg- en onderhandelingscomité dd. 2 mei 2019 – kennisgeving.
Varia.
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1. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 7 mei 2019.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 7 mei 2019 wordt goedgekeurd.

2. Kennisgeving bestelbonnen.
Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.
3. Optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken.
Een stand van zaken wordt gegeven.
4. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – meer- en minwerken – goedkeuring.
Een aantal meer- en minwerken worden goedgekeurd.
5. Vervanging motoren luchtcondensor – beslissing.
Beslist wordt over te gaan tot de vervanging van de 2 motoren van de luchtcondensor en deze opdracht
te gunnen aan Engie Fabricom Maintenance nv (Zwijndrecht).

6. Huis-aan-huisophaling van huishoudelijke afvalstoffen in het werkingsgebied van IVM
(bestek nr. 2016/07) – verlenging opdracht – stand van zaken.
Beslist wordt indien niet alle uitvoerders akkoord gaan met de verlenging van de overeenkomst aan de
huidige voorwaarden, een nieuwe marktbevraging te organiseren.

7. Uitbating van de IVM-groencompostering en daarmee samenhangende andere
dienstverlenende activiteiten (bestek nr. 2019/07) – wijze van gunnen + vaststelling van de
voorwaarden.
Bij wijze van een openbare procedure zal prijs gevraagd worden voor de uitbating van de IVMgroencompostering en daarmee samenhangende andere dienstverlenende activiteiten.
8. Repair Cafés – amendering beslissing raad van bestuur dd. 20 maart 2018.
De raad van bestuur beslist de beslissing van de raad van bestuur dd. 20 maart 2018 te amenderen.
9. Algemene vergadering IVVO dd. 18 juni 2019 – aanstelling vertegenwoordiger IVM +
vastlegging mandaat.
Daar dezelfde avond een vergadering van de raad van bestuur van IVM plaatsvindt, beslist de raad van
bestuur IVM te verontschuldigen voor de algemene vergadering van IVVO op 18 juni e.k.

10. Buitengewone algemene vergadering IDM
vertegenwoordiger IVM + vastlegging mandaat.

dd.

23

oktober

2019

–

aanstelling

Beslist wordt de heer Vincent Laroy af te vaardigen naar de buitengewone algemene vergadering van
IDM op 23 oktober e.k. en hem te mandateren goedkeuring te hechten aan de agenda en alle
afzonderlijke punten.

VRvB 21 mei 2019 overzichtslijst besluiten

Pagina 3

11. Aanwerving projectmedewerker asbestverwijdering – vastlegging functiebeschrijving –
aanwervingsvoorwaarden – statuut/bezoldiging – selectie en evaluatie van de kandidaten.
De functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden, statuut/bezoldiging, selectie en evaluatie van de
kandidaten voor de functie van projectmedewerker asbestverwijdering worden vastgelegd.

12. Evaluatie personeelslid.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.

13. Evaluatie personeelslid.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.
14. Verslag overleg- en onderhandelingscomité dd. 2 mei 2019 – kennisgeving.
Kennis wordt genomen van het verslag van de vergadering van het overleg- en onderhandelingscomité
dd. 2 mei 2019.

15. Varia.
- Perscommuniqué dd. 29 mei 2019: vanaf juni uitbreiding PMD in de hele IVM-regio.
Een voorstel van perstekst voor de persconferentie op woensdag 29 mei e.k. over de uitbreiding van
PMD in de hele IVM-regio wordt rondgedeeld.
- Bezoek delegatie Zuid-Afrika aan IVM.
Op vrijdag 7 juni e.k. zal IVM een delegatie van Zuid-Afrika ontvangen in het kader van de interesse in
de landelijke aanpak van afvalbeheer.
- Herstelling composteringsvloer IVM-groencompostering.
Beslist wordt de beschadigde asfaltcomposteringsvloer in hoogdringendheid te herstellen.
- Warmtenet Eeklo – overleg met Veolia/Ecopower.
Beslist wordt Veolia/Ecopower vóór het zomerverlof uit te nodigen op een bestuursvergadering.
- Begrotingscijfers 2019.
De door de algemene vergadering van 12 december 2018 goedgekeurde begroting 2019 zal, samen
met het jaarplan 2019, digitaal aan de bestuursleden worden overgemaakt.
- Praktische afspraken toelating bezoekers recyclageparken.
Meegedeeld wordt dat praktische afspraken rond het toelaten van bezoekers aan het recyclagepark bij
extreme drukte of tegen het sluitingsuur door de gemeenten wordt bepaald.

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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