INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering raad van bestuur
van dinsdag 4 juni 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, Carlos Bonamie, Peggy Demoor, Simon Lagrange, Vincent Laroy, Laure
Reyntjens, Peter Van Hecke, Peter Versnaeyen

AANWEZIGE BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM:
Marc Devlieger, Karel Hubau, Bea Roos

VERONTSCHULDIGD:
Martine Willems, Sofie D’Hondt, Lieve Goethals, Tim De Keukelaere, Geert Du Pré, Rigo Van de Voorde

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.
Patrick Lavers (CEO), Mik Van Gaever (COO), Arn Malef (accountmanager) en Aurelia Leeuw (Public
and Regulatory Affairs Manager) van Fost Plus wonen de vergadering bij voor de bespreking van
agendapunt 1.

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

Presentatie over de activiteiten van Fost Plus.
Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 21 mei 2019.
Maandrapport IVM-groencompostering – kennisgeving.
Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.
Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaat nr. 10 van Fabricom nv – goedkeuring.
Rolbruggen voor IVM-afvalenergiecentrale (bestek nr. 2017/05) – meerwerk
Ingenieursbureau Norbert Provoost bvba – bespreking.
Renovatiewerken aan toegangsweg en stortbunker (bestek nr. 2017/06) – vorderingsstaat 1
van De Jonghe bvba dd. 16 mei 2019 – goedkeuring.
Energieplan 2019 – goedkeuring.
Verwarming educatief centrum (bestek nr. 2019/11) – wijze van gunnen + vaststelling van
de voorwaarden.
Huis-aan-huisophaling van huishoudelijke afvalstoffen in het werkingsgebied van IVM
(bestek nr. 2016/07) – verlenging opdracht – stand van zaken.
Drukken en leveren van ophaalkalender (bestek nr. 2019/04) – gunning.
Verlenging SOLVA als intercommunale en mogelijkheid tot uittreding – beslissing.
Overleg met stad Eeklo dd. 21 mei 2019 – verslag.
Aanstelling onderhoudsmecanicien.
Aanstelling onderhoudsman – opruimen glasbolsites.
Aanstelling projectmedewerker asbestverwijdering.
Aanstelling administratief bediende.
Varia.

VRvB 4 juni 2019 overzichtslijst besluiten

Pagina 2

1. Presentatie over de activiteiten van Fost Plus.
Door een delegatie van Fost Plus wordt toelichting gegeven over de activiteiten en werking van Fost
Plus.

2. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 21 mei 2019.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 21 mei 2019 wordt goedgekeurd.
3. Maandrapport IVM-groencompostering – kennisgeving.
Toelichting wordt gegeven bij het maandrapport van mei betreffende de aanvoer van groenafval naar
de IVM-groencompostering.
4. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.
Een stand van zaken wordt gegeven.
5. Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaat nr. 10 van Fabricom nv – goedkeuring.
Beslist wordt vorderingsstaat nr. 10 van Fabricom nv goed te keuren.

6. Rolbruggen voor IVM-afvalenergiecentrale (bestek
Ingenieursbureau Norbert Provoost bvba – bespreking.

nr.

2017/05)

–

meerwerk

De raad van bestuur beslist het verdere projectverloop van de rolbruggen en infrastructuurwerken af te
wachten en zijn antwoord op de vraag van Provoost bvba in beraad te houden.
7. Renovatiewerken aan toegangsweg en stortbunker (bestek nr. 2017/06) – vorderingsstaat 1
van De Jonghe bvba dd. 16 mei 2019 – goedkeuring.
Beslist wordt vorderingsstaat nr. 1 van De Jonghe bvba goed te keuren.
8. Energieplan 2019 – goedkeuring.
De raad van bestuur keurt het voorgelegde energieplan goed. Het zal ter conformverklaring aan het
VEA worden overgemaakt.
9. Verwarming educatief centrum (bestek nr. 2019/11) – wijze van gunnen + vaststelling van
de voorwaarden.
Bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, zal prijs gevraagd
worden voor de plaatsing van verwarming in het educatief centrum van IVM.

10. Huis-aan-huisophaling van huishoudelijke afvalstoffen in het werkingsgebied van IVM
(bestek nr. 2016/07) – verlenging opdracht – stand van zaken.
De opdracht, zoals omschreven in het bijzonder bestek nr. 2016/07 wordt voor een beperkte periode
verlengd.
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Tegen oktober zal aan de deelnemende steden/gemeenten een gemeenteraadsbeslissing worden
gevraagd omtrent gft-invoering.
Een nieuwe marktbevraging zal worden voorbereid tegen eind oktober 2019.
11. Drukken en leveren van ophaalkalender (bestek nr. 2019/04) – gunning.
Het drukken en leveren van de ophaalkalender voor de IVM-steden en gemeenten wordt gegund aan
Drukkerij De Maertelaere bvba (Aalter).
12. Verlenging SOLVA als intercommunale en mogelijkheid tot uittreding – beslissing.
Beslist wordt de deelneming van IVM aan SOLVA niet te verlengen en uit te treden met ingang vanaf 1
januari 2020 onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering.
13. Overleg met stad Eeklo dd. 21 mei 2019 – verslag.
Verslag wordt uitgebracht over het overleg met een delegatie van de stad Eeklo op 21 mei 2019.

14. Aanstelling onderhoudsmecanicien.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.
15. Aanstelling onderhoudsman – opruimen glasbolsites.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.

16. Aanstelling projectmedewerker asbestverwijdering.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.

17. Aanstelling administratief bediende.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.

18. Varia
- Herstellen turbine:
- revisie 2 oliekoelers
- fact finding herstelling turbine-onderdelen
- fact-finding ESV controller & manufacturing cover ring
- beslissing.
De raad van bestuur beslist de voorgestelde herstellingen aan de turbine door Siemens goed te keuren.
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-

Persconferentie n.a.v. de presentatie van het jaarverslag 2018.

Een datum voor de persconferentie n.a.v. de presentatie van het jaarverslag 2018 zal op de volgende
vergadering van de raad van bestuur worden vastgelegd.

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).

Jean Marie Staelens
Secretaris
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Voorzitter
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