INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering raad van bestuur
van dinsdag 6 augustus 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, Carlos Bonamie, Tim De Keukelaere, Geert Du Pré, Lieve
Goethals, Simon Lagrange, Vincent Laroy, Laure Reyntjens, Rigo Van de Voorde, Peter Versnaeyen

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

VERONTSCHULDIGD:
Sofie D’hondt, Peggy Demoor, Peter Van Hecke, Johan Haegeman

SECRETARIS:
Jean Marie Staelens

Ook Patrick Joos, algemeen directeur, en Annick Bobelyn, diensthoofd administratie en
overheidsopdrachten, wonen de vergadering bij.
Bart Annaert (Veolia), Jan Pieters (Veolia), Jan De Pauw (Ecopower) en Karel Dervaux (Ecopower)
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.

Warmtenet Eeklo – stand van zaken (in aanwezigheid van Veolia/Ecopower).
Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 2 juli 2019.
Kennisgeving bestelbonnen.
Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.
Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaat nr. 12 van Fabricom nv dd. 14 juli 2019
– goedkeuring.
Rolbruggen voor IVM-afvalenergiecentrale (bestek nr. 2017/05) – vorderingsstaat nr. 1 van
Fabricom nv – goedkeuring.
Renovatiewerken aan toegangsweg en stortbunker (bestek nr. 2017/06) – vorderingsstaat
nr. 3 van De Jonghe bvba dd. 11 juli 2019 – goedkeuring.
Noodherstelling alternator stoomturbine – beslissing.
Goedkeuring kasverslagen + uitgavenstaten VISA.
Uitbating van de IVM-groencompostering en daarmee samenhangende andere
dienstverlenende activiteiten (bestek nr. 2019/07) – gunning.
Transport restafval van huishoudelijke oorsprong en vergelijkbaar bedrijfsafval afkomstig
van selectieve inzameling – gunning.
Transport grofvuil recyclageparken (bestek nr. 2019/17) – gunning.
Vernieuwing isolatie weefselcompensatoren – beslissing.
Verwarming educatief centrum (bestek nr. 2019/11) – gunning.
Reinigen van de ramen (bestek nr. 2019/13) – gunning.
Reinigen stoomketels afvalenergiecentrale (bestek nr. 2019/19) – wijze van gunnen +
vaststelling van de voorwaarden.
Milieumetingen op de rookgassen en keuren van de continue meetapparatuur van de
afvalenergiecentrale (bestek nr. 2019/20) – wijze van gunnen + vaststelling van de
voorwaarden.
Nieuw ophaalbestek rest/gft – subsidies gft-containers – bespreking.
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19. Samenwerkingsovereenkomst tussen Bebat en IVM betreffende de inzameling van
afgedankte batterijen op openbare recyclageparken – goedkeuring.
20. Voormalige stortplaats de Burkel (Maldegem) - aanmaning Departement Omgeving dd. 19
juli 2019 i.v.m. de milieuhygiënewetgeving – bespreking.
21. Bijeenkomst met communicatieambtenaren – bespreking.
22. Buitengewone algemene vergadering IVVO dd. 15 oktober 2019 – aanstelling
vertegenwoordiger IVM + vastlegging mandaat.
23. Weigering erkenning arbeidsongeval personeelslid – beslissing.
24. Evaluatie personeelslid.
25. Evaluatie personeelslid.
26. Aanvraag personeelslid vermindering arbeidsprestaties met 1/5 in het kader van thematische
loopbaanonderbreking – goedkeuring.
27. Varia.
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1. Warmtenet Eeklo – stand van zaken (in aanwezigheid van Veolia/Ecopower).
Veolia/Ecopower geeft toelichting bij de stand van zaken van het warmtenet Eeklo.

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

3. Kennisgeving bestelbonnen.
Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen.
4. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.
Een stand van zaken wordt gegeven. De werken verlopen volgens planning.
5. Optimalisatie afvalenergiecentrale – vorderingsstaat nr. 12 van Fabricom nv dd. 14 juli 2019
– goedkeuring.
Beslist wordt vorderingsstaat nr. 12 van Fabricom nv goed te keuren.
6. Rolbruggen voor IVM-afvalenergiecentrale (bestek nr. 2017/05) – vorderingsstaat nr. 1 van
Fabricom nv – goedkeuring.
Beslist wordt vorderingsstaat nr. 1 van Fabricom nv goed te keuren.
7. Renovatiewerken aan toegangsweg en stortbunker (bestek nr. 2017/06) – vorderingsstaat
nr. 3 van De Jonghe bvba dd. 11 juli 2019 – goedkeuring.
Beslist wordt vorderingsstaat nr. 3 van De Jonghe bvba goed te keuren.
8. Noodherstelling alternator stoomturbine – beslissing.
De door Siemens opgegeven noodherstellingen aan de generator worden goedgekeurd.

9. Goedkeuring kasverslagen + uitgavenstaten VISA.
De kasverslagen en VISA-uitgavenstaten van april, mei en juni 2019 worden goedgekeurd.

10. Uitbating van de IVM-groencompostering en daarmee
dienstverlenende activiteiten (bestek nr. 2019/07) – gunning.

samenhangende

andere

De uitbating van de IVM-groencompostering en daarmee samenhangende andere dienstverlenende
activiteiten, wordt gegund aan Renewi nv (Mol).

11. Transport restafval van huishoudelijke oorsprong en vergelijkbaar bedrijfsafval afkomstig
van selectieve inzameling – gunning.
Hertsens Transport nv (Kruibeke) wordt als eerste gerangschikt voor het transport van restafval en het
transport van grofvuil tot 15 ton per vracht, naar Indaver (Doel).
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SDC-Trans bvba (Gavere) wordt als tweede gerangschikt voor het transport van restafval en het
transport van grofvuil tot 15 ton per vracht, naar Indaver (Doel).
SDC-Trans bvba (9890 Gavere) wordt als eerste gerangschikt voor het transport van grofvuil vanaf 15
ton per vracht, naar Indaver (Doel).
12. Transport grofvuil recyclageparken (bestek nr. 2019/17) – gunning.
Het transport van grofvuil op recyclageparken wordt als volgt gegund:
- Perceel West aan Renewi nv (Mol)
- Percelen Oost, Zuidwest en Zuidoost aan Elias Vandevoorde bvba (Eeklo).
13. Vernieuwing isolatie weefselcompensatoren – beslissing.
De raad van bestuur gaat er mee akkoord dat de isolatie van de weefselcompensatoren door Dekomte
Benelux bvba (Oostende) wordt vernieuwd als meerwerk op de opdracht voor de vervanging van de 12
weefselcompensatoren in de rookgaskanalen.
14. Verwarming educatief centrum (bestek nr. 2019/11) – gunning.
De installatie van verwarming in het educatief centrum van IVM wordt gegund aan Kurt Persyn bvba
(Moerkerke-Damme).
15. Reinigen van de ramen (bestek nr. 2019/13) – gunning.
Het (uitwendig) reinigen van de ramen van de afvalenergiecentrale wordt gegund aan DMB Cleaning
(Maldegem).
16. Reinigen stoomketels afvalenergiecentrale (bestek nr. 2019/19) – wijze van gunnen +
vaststelling van de voorwaarden.
Bij wijze van een openbare procedure zal prijs gevraagd worden voor het reinigen van de stoomketels
van de afvalenergiecentrale van IVM.

17. Milieumetingen op de rookgassen en keuren van de continue meetapparatuur van de
afvalenergiecentrale (bestek nr. 2019/20) – wijze van gunnen + vaststelling van de
voorwaarden.
Bij wijze van een openbare procedure zal prijs gevraagd worden voor de uitvoering van milieumetingen
op de rookgassen en het keuren van de continue meetapparatuur van de afvalenergiecentrale.
18. Nieuw ophaalbestek rest/gft – subsidies gft-containers – bespreking.
De raad van bestuur beslist voor de gft-ophaling verder te werken met sticker, zonder gewichtsdiftar.

19. Samenwerkingsovereenkomst tussen Bebat en IVM betreffende de inzameling van
afgedankte batterijen op openbare recyclageparken – goedkeuring.
Beslist wordt de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst tussen Bebat en IVM betreffende de
inzameling van afgedankte batterijen op openbare recyclageparken, goed te keuren.
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20. Voormalige stortplaats de Burkel (Maldegem) - aanmaning Departement Omgeving dd. 19 juli
2019 i.v.m. de milieuhygiënewetgeving – bespreking.
Tegen 31 augustus e.k. zal een actieplan opgesteld worden om de herstelwerkzaamheden op de
voormalige stortplaats de Burkel uit te voeren.
Tegen 31 oktober e.k. zullen herstelwerkzaamheden aan de ringgracht uitgevoerd worden.
21. Bijeenkomst met communicatieambtenaren – bespreking.
Beslist wordt de communicatieambtenaren van de deelnemende steden/gemeenten op woensdag 11
september e.k. om 10 u in de containervergaderzaal van IVM uit te nodigen.

22. Buitengewone algemene vergadering IVVO
vertegenwoordiger IVM + vastlegging mandaat.

dd.

15

oktober

2019

–

aanstelling

Daar dezelfde avond een vergadering van de raad van bestuur van IVM plaatsvindt, beslist de raad van
bestuur IVM te verontschuldigen voor de Buitengewone algemene vergadering van IVVO op 15 oktober
2019.
23. Weigering erkenning arbeidsongeval personeelslid – beslissing.
De raad van bestuur beslist dit punt te verdagen naar de volgende vergadering van de raad van bestuur.

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

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

26. Aanvraag personeelslid vermindering arbeidsprestaties met 1/5 in het kader van thematische
loopbaanonderbreking – goedkeuring.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.

27. Varia.
- P+MD-inzameling
Gesuggereerd wordt nogmaals campagne te voeren m.b.t. de toegelaten plastic verpakkingen in de
PMD-zak sinds de uitbreiding naar de P+MD-zak, alsook Fost Plus te vragen te onderzoeken of de
inzamelfrequentie kan worden aangepast.

- Praktische afspraken toelating bezoekers recyclageparken.
Gevraagd wordt praktische afspraken rond het toelaten van bezoekers aan het recyclagepark bij
extreme drukte of tegen het sluitingsuur, voor wat betreft de parken die door IVM worden beheerd, op
elkaar af te stemmen.
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- Ondergrondse inzamelrecipiënten
Praktische informatie wordt verstrekt m.b.t. de plaatsing van ondergrondse inzamelrecipiënten.

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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