INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering raad van bestuur
van dinsdag 18 juni 2019 om 18.00 u.
in de vergaderzaal van het administratief gebouw van IVM
Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo
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OVERZICHTSLIJST BESLUITEN

AANWEZIG:
Patrick Hoste, Voorzitter,
Christophe De Waele, Martine Willems, Carlos Bonamie, Peggy Demoor, Geert De Pré, Lieve
Goethals, Simon Lagrange, Vincent Laroy, Rigo Van de Voorde, Peter Van Hecke, Peter Versnaeyen

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

VERONTSCHULDIGD:
Sofie D’Hondt, Tim De Keukelaere, Laure Reyntjens, Annick Bobelyn

SECRETARIS:
Jean Marie Staelens

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

AGENDA
1. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 4 juni 2019.
2. Kennisgeving bestelbonnen.
3. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09):
– stand van zaken
– aankoop wisselstukken – beslissing.
4. Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaat nr. 11 van Fabricom nv – goedkeuring.
5. Vervanging schouw (bestek nr. 2017/23) – vorderingsstaat nr. 2 van Fabricom nv –
goedkeuring.
6. Renovatiewerken aan toegangsweg en stortbunker (bestek nr. 2017/06) – vorderingsstaat 2
van De Jonghe bvba – goedkeuring.
7. Financiële update 1ste kwartaal 2019 – bespreking.
8. Asbestproject (landbouw) – stand van zaken.
9. Artikel 13 §2 erkenning Fost Plus – besteding budget aanvullende tussenkomst glas 2018 –
bespreking.
10. Toelage compostmaterialen – bekrachtiging beslissing raad van bestuur 2009.
11. Verwerken van bodemassen (bestek nr. 2019/12) – wijze van gunnen + vaststelling van de
voorwaarden.
12. Reinigen van de ramen (bestek nr. 2019/05) – beslissing niet-gunning + opstart nieuwe
procedure.
13. Leveren van diesel (bestek nr. 2019/06) – gunning.
14. Hernieuwing Distripost contract Bpost – goedkeuring.
15. Persconferentie n.a.v. de presentatie van het jaarverslag 2018 – vastlegging datum.
16. Aanvraag door personeelslid voor de vermindering van arbeidsprestaties met 1/5 in het
kader van ouderschapsverlof – goedkeuring.
17. Varia.
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1. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 4 juni 2019.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 4 juni 2019 wordt goedgekeurd.

2. Kennisgeving bestelbonnen.
Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.

3. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09).
Kennis wordt genomen van de stand van zaken van de renovatiewerken.
Beslist wordt om bij Fabricom nv een bestelling te plaatsen van wisselstukken voor de nieuwe ovens
en elektrofilters, evenwel pas nadat voor de posten 153-174 verduidelijking werd ontvangen.
4. Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaat nr. 11 van Fabricom nv - goedkeuring.
Vorderingsstaat nr. 11 van Fabricom nv wordt goedgekeurd.
5. Vervanging schouw (bestek nr. 2017/23) – vorderingsstaat nr. 2 van Fabricom nv goedkeuring.
Vorderingsstaat nr. 2 van Fabricom nv wordt goedgekeurd.
6. Renovatiewerken aan toegangsweg en stortbunker (bestek nr. 2017/06) – vorderingsstaat
nr. 2 van De Jonge bvba - goedkeuring.
Vorderingsstaat nr. 2 van De Jonge bvba wordt goedgekeurd.
7. Financiële update eerste kwartaal 2019 – bespreking.
Kennis wordt genomen van de financiële update van het eerste kwartaal.
Beslist wordt een overzicht van personeelsinzet per activiteit op te maken.
8. Asbestproject (landbouw) – stand van zaken.
Beslist wordt mee te werken aan een proefproject met de OVAM, de Boerenbond en een financiële
instelling om na te gaan of en hoe renovatieprojecten bij landbouwbedrijven haalbaar zijn.
Goedkeuring wordt gehecht aan voorgestelde tarieven voor verkoop van asbestplatenzakken en –
bigbags en voor het plaatsen en ophalen van containers bij landbouwbedrijven.
9. Artikel 13 §2 erkenning Fost Plus – besteding budget aanvullende tussenkomst glas bespreking.
Beslist wordt om de toelage van Fost Plus “aanvullende tussenkomst glas” – zoals vroeger – te
besteden aan ondersteunende taken gekoppeld aan de glasinzameling die door de intergemeentelijke
vereniging worden uitgewerkt.
10. Toelage compostmaterialen – bekrachtiging beslissing raad van bestuur 2009.

VRvB 18 juni 2019 overzichtslijst besluiten

Pagina 3

De bestuursbeslissing van 2009 wordt bekrachtigd.
11. Verwerken van bodemassen (bestek nr. 2019/12) – wijze van gunnen + vaststelling van de
voorwaarden
Beslist wordt bij wijze van een openbare procedure prijs te vragen voor de verwerking van
bodemassen.
12. Reinigen van de ramen (bestek nr. 2019/05) – beslissing van niet gunning + opstart nieuwe
procedure
Beslist wordt de opdracht niet te gunnen en bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking prijs te vragen voor het reinigen van de ramen.

13. Leveren van diesel (bestek nr. 2019/06) - gunning.
De levering van diesel wordt gegund aan Belgomine nv, Wilfordkaai 43, 9140 Temse.
14. Hernieuwing Distripost contract Bpost – goedkeuring.
De raad van bestuur gaat akkoord met de stilzwijgende verlenging van het Distripost contract met
Bpost voor de periode van 1 jaar.
15. Persconferentie n.a.v. de presentatie van het jaarverslag 2018 – vastleggen datum
Op dinsdag 2 juli om 17.30u zal de pers worden uitgenodigd op een toelichting over het jaarverslag en
een stand van zaken van de renovatiewerken.

16. Aanvraag door personeelslid voor de vermindering van arbeidsprestaties met 1/5 in het
kader van ouderschapsverlof - goedkeuring.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie wordt deze niet in het verslag opgenomen

17. Varia.
Verkoop oude voorraad vuurvaste stenen
Beslist wordt de voorraad ‘vuurvast’ te verkopen aan Thijssen Emans & Co bv (NL) en hiervoor een
vergoeding te ontvangen ten bedrage van € 15/ton.
Vereenvoudigde opname ‘roll-overkrediet’ BNP Parisbas Fortis (lening optimalisatie AEC)
Beslist wordt om de voorzitter, ondervoorzitters, directieleden en de verantwoordelijke boekhouding en
financiën mandaat te geven om de formaliteiten voor de vereenvoudigde opname uit te voeren.

Verfraaiing uitzicht afvalenergiecentrale
Beslist wordt om bij AWV na te vragen of IVM verfraaiingswerken mag laten uitvoeren aan de
buitenzijde van de exploitatiegebouwen gelet op het uitzicht vanop de Expresweg.
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Ondergrondse glascontainers
Informatie wordt gegeven bij het indienen van aanvraagdossiers bij Fost Plus.

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).

VRvB 18 juni 2019 overzichtslijst besluiten

Pagina 5

