INTERGEMEENTELIJKE
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND
IVM O.V.

Vergadering raad van bestuur
van dinsdag 3 september 2019 om 18.30 u.
in de containervergaderzaal van IVM
Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo

VRvB 3 september 2019 overzichtslijst besluiten

Pagina 1

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, Rigo Van de Voorde, Peter
Versnaeyen

AANWEZIGE BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM:
Marc Devlieger, Karel Hubau

VERONTSCHULDIGD:
Laure Reyntjens, Peter Van Hecke, Bea Roos, Johan Haegeman

SECRETARIS:
Jean Marie Staelens

Ook de algemeen directeur, Patrick Joos, 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.
16.

17.
18.

Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 6 augustus 2019.
Agenda buitengewone algemene vergadering dd. 11 december 2019 – vaststelling.
Maandrapport IVM-groencompostering – kennisgeving.
Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.
Optimalisatie afvalenergiecentrale – schuldvorderingen nrs. 015, 016 en 017 van Antea
Belgium nv voor de uitvoering van prestaties in mei, juni en juli 2019 – goedkeuring.
Warmtenet Eeklo – samenstelling werkgroep.
Opmaak energieplan (bestek nr. 2018/36) – schuldvordering nr. 01 van Antea Belgium nv –
goedkeuring.
Afsluiten bunkerpoort 5 – gunning.
Vervanging koelgroep LS4 – beslissing.
Leveren actieve kool (bestek nr. 2019/15) – gunning.
Leveren calciumhydroxide (bestek nr. 2019/18) – gunning.
Verwerken van bodemassen (bestek nr. 2019/12) – gunning.
Transport bodemassen (bestek nr. 2019/26) – wijze van gunnen + vaststelling van de
voorwaarden.
Afname van de geïnjecteerde elektriciteit en beschikbare Garanties van Oorsprong – wijze
van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.
Herinrichting gelijkvloers administratief gebouw (bestek nr. 2019/21) – wijze van gunnen +
vaststelling van de voorwaarden.
Verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong en
gelijkaardig bedrijfsafval afkomstig van selectieve inzameling (bestek nr. 2018/32) –
verlenging overeenkomst met Indaver Municipal Services nv – beslissing.
Verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong (bestek nr.
2019/01) – verlenging overeenkomst met Indaver Municipal Services nv – beslissing.
Inzamelen en verwerken van asbest op recyclageparken (bestek nr. 2018/12) – beslissing
niet-verlenging overeenkomst met Suez R&R BE North nv + wijze van gunnen + vaststelling
van de voorwaarden (bestek nr. 2019/22).
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19. Inzamelen en verwerken van kalkhoudend afval op recyclageparken (percelen oost en west)
(bestek nr. 2018/15) – beslissing niet-verlenging overeenkomst met Suez R&R BE North nv +
wijze van gunnen + vaststelling van de voorwaarden (bestek nr. 2019/23).
20. Inzamelen en verwerken van zuiver steenpuin op recyclageparken (percelen west en
Maldegem) (bestek nr. 2018/22) – beslissing niet-verlenging overeenkomst met Elias
Vandevoorde bvba + wijze van gunnen + vaststelling van de voorwaarden (bestek nr.
2019/25).
21. Inzamelen en verwerken van EPS op recyclageparken (bestek nr. 2018/13) – verlenging
overeenkomst met Eco Fill bvba – beslissing.
22. Inzamelen en verwerken van gemengd niet-recycleerbaar niet-brandbaar afval op
recyclageparken (bestek nr. 2018/14) – verlenging overeenkomst met De Bree Solutions nv
– beslissing.
23. Inzamelen en verwerken van kalkhoudend afval op recyclageparken (perceel zuid) (bestek
nr. 2018/15) – verlenging overeenkomst met containerdienst Vindevogel bvba – beslissing.
24. Inzamelen en verwerken van metalen op recyclageparken (bestek nr. 2018/16) – verlenging
overeenkomsten met Meetjeslandse Schroothandel bvba en Thomas Werner bvba –
beslissing.
25. Inzamelen en verwerken van roofing en isolatiemateriaal op recyclageparken (bestek nr.
2018/17) – verlenging overeenkomsten met De Bree Solutions nv en Vindevogel bvba –
beslissing.
26. Inzamelen en verwerken van vlak glas op recyclageparken (bestek nr. 2018/19) – verlenging
overeenkomsten met Transport Van Swartenbrouck nv, Renewi nv en Containerdienst
Vindevogel bvba – beslissing.
27. Inzamelen en verwerken houtafval op recyclageparken IVM en IDM-gemeenten (bestek nr.
2018/20) – verlenging overeenkomsten met Renewi nv en Callens Reiniging bvba –
beslissing.
28. Inzamelen en verwerken bloempotjes en plantentrays (in containers) op recyclageparken
(bestek nr. 2018/21) – verlenging overeenkomst met Jeritop bvba – beslissing.
29. Inzamelen en verwerken van zuiver steenpuin op recyclageparken (percelen zuid en oost)
(bestek nr. 2018/22) – verlenging overeenkomsten met Containerdienst Vindevogel bvba en
De Bree Solutions nv – beslissing.
30. Verwerking van uitgegraven grond zonder zichtbare vervuiling afkomstig van het
recyclagepark van Maldegem (bestek nr. 2018/23) – verlenging overeenkomst met Elias
Vandevoorde bvba – beslissing.
31. Inzamelen en verwerken van landbouwplastiek op recyclageparken (bestek nr. 2018/24) –
verlenging overeenkomst met Jeritop bvba – beslissing.
32. Inzamelen en verwerken van zachte folies op recyclageparken (bestek nr. 2018/25) –
verlenging overeenkomst met Containerdienst Vindevogel bvba – beslissing.
33. Inzamelen en verwerken harde plastics op recyclageparken IVM-gemeenten (bestek nr.
2018/26) – verlenging overeenkomsten met Renewi nv en Containerdienst Vindevogel bvba
– beslissing.
34. Inzamelen en verwerken van PVC op recyclageparken (bestek nr. 2018/30) – verlenging
overeenkomst met Renewi nv – beslissing.
35. Transport grofvuil recyclageparken (bestek nr. 2019/24) – wijze van gunnen + vaststelling
van de voorwaarden.
36. Inzamelen en verwerken KGA (bestek nr. 2017/08) – verlenging overeenkomst met Vanheede
Environmental Services bvba – beslissing.
37. Voormalige stortplaats de Burkel – herstellingswerken – bespreking.
38. Exploitatie recyclagepark De Pinte – goedkeuring overeenkomst.
39. Exploitatie recyclagepark Evergem – goedkeuring overeenkomst.
40. Exploitatie recyclageparken Lievegem – goedkeuring overeenkomst.
41. Website IVM – beslissing.
42. Ophaalfrequentie nieuwe blauwe zak – bespreking.
43. Weigering erkenning arbeidsongeval personeelslid.
44. Aanwerving operatoren – vastlegging aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving,
statuut/bezoldiging, selectie en evaluatie kandidaten
45. Evaluatie personeelslid.
46. Varia.
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1. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 6 augustus 2019.
Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 6 augustus wordt goedgekeurd.
2. Agenda buitengewone algemene vergadering dd. 11 december 2019 – vaststelling.
De agenda voor de buitengewone algemene vergadering dd. 11 december 2019 wordt vastgelegd.
3. Maandrapport IVM-groencompostering – kennisgeving.
Toelichting wordt gegeven bij het maandrapport van juli en augustus van de IVM-groencompostering.
4. Optimalisatie afvalenergiecentrale (bestek nr. 2016/09) – stand van zaken.
Een stand van zaken wordt gegeven. De werken verlopen volgens planning.
5. Optimalisatie afvalenergiecentrale – schuldvorderingen nrs. 015, 016 en 017 van Antea
Belgium nv voor de uitvoering van prestaties in mei, juni en juli 2019 – goedkeuring.
Beslist wordt de schuldvorderingen nrs. 015, 016 en 017 van Antea Belgium nv voor prestaties
uitgevoerd voor de opvolging van de werf in mei, juni en juli 2019, goed te keuren.
6. Warmtenet Eeklo – samenstelling werkgroep.
Alle bestuurders zullen telkens worden uitgenodigd op de werkgroepvergaderingen, teneinde de
continuïteit en goede opvolging van deze complexe materie te garanderen.
7. Opmaak energieplan (bestek nr. 2018/36) – schuldvordering nr. 01 van Antea Belgium nv –
goedkeuring.
Beslist wordt de schuldvordering nr. 01 van Antea Belgium nv voor de opmaak van het energieplan,
goed te keuren.
8. Afsluiten bunkerpoort 5 – gunning.
De raad van bestuur beslist de opdracht voor de afsluiting van bunkerpoort 5 te gunnen aan Meyland
nv (Adegem).
9. Vervanging koelgroep LS4 – beslissing.
De raad van bestuur verklaart zich akkoord met de vervanging van de koelgroep van LS4 door de firma
Omer Deloof nv (Aalter).
10. Leveren actieve kool (bestek nr. 2019/15) – gunning.
Dit punt wordt verdaagd naar de vergadering van de raad van bestuur dd. 17 september e.k.
11. Leveren calciumhydroxide (bestek nr. 2019/18) – gunning.
De levering van calciumhydroxide wordt gegund aan L’hoist nv (Ottignies-Louvain-la-Neuve).
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12. Verwerken van bodemassen (bestek nr. 2019/12) – gunning.
De verwerking van bodemassen afkomstig van de IVM-afvalenergiecentrale wordt gegund aan Imog
(Harelbeke).
13. Transport bodemassen (bestek nr. 2019/26) – wijze van gunnen + vaststelling van de
voorwaarden.
Beslist wordt bij wijze van een openbare procedure prijs te vragen voor het transport van bodemassen
afkomstig van de IVM-afvalenergiecentrale.
14. Afname van de geïnjecteerde elektriciteit en beschikbare Garanties van Oorsprong – wijze
van gunnen + vaststelling van de voorwaarden.
Beslist wordt een marktbevraging te organiseren voor de afname van de door IVM geïnjecteerde
elektriciteit en beschikbare Garanties van Oorsprong.
15. Herinrichting gelijkvloers administratief gebouw (bestek nr. 2019/21) – wijze van gunnen +
vaststelling van de voorwaarden.
Beslist wordt bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, prijs te
vragen voor de herinrichting van het gelijkvloers van het administratief gebouw van IVM.

16. Verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong en
gelijkaardig bedrijfsafval afkomstig van selectieve inzameling (bestek nr. 2018/32) –
verlenging overeenkomst met Indaver Municipal Services nv – beslissing.
Beslist wordt de overeenkomst met Indaver Municipal Services nv per maand te verlengen tot aan de
heropstart van de vernieuwde IVM-AEC.

17. Verbranding met energierecuperatie van restafval van huishoudelijke oorsprong (bestek nr.
2019/01) – verlenging overeenkomst met Indaver Municipal Services nv – beslissing.
Beslist wordt de overeenkomst met Indaver Municipal Services nv wekelijks te verlengen tot aan de
heropstart van de vernieuwde IVM-AEC.
18. Inzamelen en verwerken van asbest op recyclageparken (bestek nr. 2018/12) – beslissing
niet-verlenging overeenkomst met Suez R&R BE North nv + wijze van gunnen + vaststelling
van de voorwaarden (bestek nr. 2019/22).
De overeenkomst met Suez R&R BE North nv voor de inzameling en verwerking van asbest op
recyclageparken (bestek nr. 2018/12) wordt niet verlengd.
Bij wijze van een openbare procedure, zal prijs gevraagd worden voor de inzameling en verwerking van
asbest op recyclageparken van deelnemende steden/gemeenten van IVM.
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19. Inzamelen en verwerken van kalkhoudend afval op recyclageparken (percelen oost en west)
(bestek nr. 2018/15) – beslissing niet-verlenging overeenkomst met Suez R&R BE North nv +
wijze van gunnen + vaststelling van de voorwaarden (bestek nr. 2019/23).
De overeenkomst met Suez R&R BE North nv voor de inzameling en verwerking van kalkhoudend afval
op recyclageparken (bestek nr. 2018/15) (percelen oost en west) wordt niet verlengd.
Bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, zal prijs gevraagd
worden voor de inzameling en verwerking van kalkhoudend afval op recyclageparken van deelnemende
steden/gemeenten van IVM (percelen west en oost).

20. Inzamelen en verwerken van zuiver steenpuin op recyclageparken (percelen west en
Maldegem) (bestek nr. 2018/22) – beslissing niet-verlenging overeenkomst met Elias
Vandevoorde bvba + wijze van gunnen + vaststelling van de voorwaarden (bestek nr.
2019/25).
De overeenkomst met Elias Vandevoorde bvba voor de inzameling en verwerking van zuiver steenpuin
op recyclageparken (bestek nr. 2018/22) (percelen west en Maldegem) wordt niet verlengd.
Bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, zal prijs gevraagd
worden voor de inzameling en verwerking van zuiver steenpuin op recyclageparken van deelnemende
steden/gemeenten van IVM (percelen west en Maldegem).
21. Inzamelen en verwerken van EPS op recyclageparken (bestek nr. 2018/13) – verlenging
overeenkomst met Eco Fill bvba – beslissing.
De overeenkomst met Eco Fill bvba (Zele) voor de inzameling en verwerking van EPS op
recyclageparken wordt verlengd voor de periode van 1 jaar.

22. Inzamelen en verwerken van gemengd niet-recycleerbaar niet-brandbaar afval op
recyclageparken (bestek nr. 2018/14) – verlenging overeenkomst met De Bree Solutions nv
– beslissing.
De overeenkomst met De Bree Solutions nv (Maldegem) voor de inzameling en verwerking van
gemengd niet-recycleerbaar niet-brandbaar afval op recyclageparken wordt verlengd voor de periode
van 1 jaar.

23. Inzamelen en verwerken van kalkhoudend afval op recyclageparken (perceel zuid) (bestek
nr. 2018/15) – verlenging overeenkomst met containerdienst Vindevogel bvba – beslissing.
De overeenkomst met containerdienst Vindevogel bvba (Oudenaarde) voor de inzameling en
verwerking van kalkhoudend afval op recyclageparken (perceel zuid) wordt verlengd voor de periode
van 1 jaar.
24. Inzamelen en verwerken van metalen op recyclageparken (bestek nr. 2018/16) – verlenging
overeenkomsten met Meetjeslandse Schroothandel bvba en Thomas Werner bvba –
beslissing.
De overeenkomsten met Meetjeslandse Schroothandel bvba (Eeklo) (percelen west/oost) en Thomas
Werner bvba (Gavere) (perceel zuid) voor de inzameling en verwerking van metalen op recyclageparken
worden verlengd voor de periode van 1 jaar.
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25. Inzamelen en verwerken van roofing en isolatiemateriaal op recyclageparken (bestek nr.
2018/17) – verlenging overeenkomsten met De Bree Solutions nv en containerdienst
Vindevogel bvba – beslissing.
De overeenkomsten met De Bree Solutions nv (Maldegem) (percelen west/oost) en containerdienst
Vindevogel bvba (Oudenaarde) (perceel zuid) voor de inzameling en verwerking van roofing en
isolatiemateriaal op recyclageparken worden verlengd voor de periode van 1 jaar.
26. Inzamelen en verwerken van vlak glas op recyclageparken (bestek nr. 2018/19) – verlenging
overeenkomsten met Transport Van Swartenbrouck nv, Renewi nv en Containerdienst
Vindevogel bvba – beslissing.
De overeenkomsten met Transport Van Swartenbrouck nv (Lummen) (perceel west), Renewi nv (Mol)
(perceel oost) en containerdienst Vindevogel bvba (Oudenaarde) (perceel zuid) voor de inzameling en
verwerking van vlak glas op recyclageparken worden verlengd voor de periode van 1 jaar.

27. Inzamelen en verwerken houtafval op recyclageparken IVM en IDM-gemeenten (bestek nr.
2018/20) – verlenging overeenkomsten met Renewi nv en Callens Reiniging bvba –
beslissing.
De overeenkomsten met Renewi nv (Mol) (percelen west/oost/IDM) en Callens Reiniging bvba
(Wielsbeke) (perceel zuid) voor de inzameling en verwerking van houtafval op recyclageparken van IVM
en IDM-gemeenten worden verlengd voor de periode van 1 jaar.

28. Inzamelen en verwerken bloempotjes en plantentrays (in containers) op recyclageparken
(bestek nr. 2018/21) – verlenging overeenkomst met Jeritop bvba – beslissing.
De overeenkomst met Jeritop bvba (Aalter) voor de inzameling en verwerking van bloempotjes en
plantentrays (in containers) op recyclageparken wordt verlengd voor de periode van 1 jaar.

29. Inzamelen en verwerken van zuiver steenpuin op recyclageparken (percelen zuid en oost)
(bestek nr. 2018/22) – verlenging overeenkomsten met Containerdienst Vindevogel bvba en
De Bree Solutions nv – beslissing.
De overeenkomsten met containerdienst Vindevogel bvba (Oudenaarde) (perceel zuid) en De Bree
Solutions nv (Maldegem) (perceel oost) voor de inzameling en verwerking van zuiver steenpuin op
recyclageparken worden verlengd voor de periode van 1 jaar.

30. Verwerking van uitgegraven grond zonder zichtbare vervuiling afkomstig van het
recyclagepark van Maldegem (bestek nr. 2018/23) – verlenging overeenkomst met Elias
Vandevoorde bvba – beslissing.
De overeenkomst met Elias Vandevoorde bvba (Eeklo) voor de verwerking van uitgegraven grond
zonder zichtbare vervuiling afkomstig van het recyclagepark van Maldegem wordt verlengd voor de
periode van 1 jaar.
31. Inzamelen en verwerken van landbouwplastiek op recyclageparken (bestek nr. 2018/24) –
verlenging overeenkomst met Jeritop bvba – beslissing.
De overeenkomst met Jeritop bvba (Aalter) voor de inzameling en verwerking van landbouwplastiek op
recyclageparken wordt verlengd voor de periode van 1 jaar.
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32. Inzamelen en verwerken van zachte folies op recyclageparken (bestek nr. 2018/25) –
verlenging overeenkomst met Containerdienst Vindevogel bvba – beslissing.
De overeenkomst met containerdienst Vindevogel bvba (Oudenaarde) voor de inzameling en
verwerking van zachte folies op recyclageparken wordt verlengd voor de periode van 1 jaar.

33. Inzamelen en verwerken harde plastics op recyclageparken IVM-gemeenten (bestek nr.
2018/26) – verlenging overeenkomsten met Renewi nv en Containerdienst Vindevogel bvba
– beslissing.
De overeenkomsten met Renewi nv (Mol) (percelen west/oost) en containerdienst Vindevogel bvba
(Oudenaarde) (perceel zuid) voor de inzameling en verwerking van harde plastics op recyclageparken
worden verlengd voor de periode van 1 jaar.
34. Inzamelen en verwerken van PVC op recyclageparken (bestek nr. 2018/30) – verlenging
overeenkomst met Renewi nv – beslissing.
De overeenkomst met Renewi nv (Mol) voor de inzameling en verwerking van PVC op recyclageparken
wordt verlengd voor de periode van 1 jaar.
35. Transport grofvuil recyclageparken (bestek nr. 2019/24) – wijze van gunnen + vaststelling
van de voorwaarden.
Bij wijze van een openbare procedure zal prijs gevraagd worden voor het transport van grofvuil van
recyclageparken van deelnemende steden/gemeenten van IVM.
36. Inzamelen en verwerken KGA (bestek nr. 2017/08) – verlenging overeenkomst met Vanheede
Environmental Services bvba – beslissing.
De overeenkomst met Vanheede Environmental Services bvba (Geluwe) voor de inzameling en
verwerking van Klein Gevaarlijk Afval (KGA) wordt verlengd voor de periode van 2 jaar.
37. Voormalige stortplaats de Burkel – herstellingswerken – bespreking.
Een beslissing over de herstellingswerken op de voormalige stortplaats de Burkel zal ter goedkeuring
worden voorgelegd op een volgende vergadering.
38. Exploitatie recyclagepark De Pinte – goedkeuring overeenkomst.
De overeenkomst tussen de gemeente De Pinte en IVM betreffende de exploitatie van het gemeentelijk
recyclagepark met ingang van 1 januari 2020, wordt goedgekeurd.
39. Exploitatie recyclagepark Evergem – goedkeuring overeenkomst.
De overeenkomst tussen de gemeente Evergem en IVM betreffende de exploitatie van het gemeentelijk
recyclagepark met ingang van 1 januari 2020, wordt goedgekeurd.
40. Exploitatie recyclageparken Lievegem – goedkeuring overeenkomst.
De overeenkomst tussen de gemeente Lievegem en IVM betreffende de exploitatie van de
gemeentelijke recyclageparken met ingang van 1 januari 2020, wordt goedgekeurd.
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41. Website IVM – beslissing.
De raad van bestuur beslist voor de opbouw van de nieuwe website beroep te doen op het raamcontract
van de Vlaamse Overheid via Paddle.
42. Ophaalfrequentie nieuwe blauwe zak (P+MD) – bespreking.
Aan de gemeenten zal gecommuniceerd worden dat de huidige ophaalfrequentie zeker tot eind 2020
zal behouden blijven.
Een brief hierover zal eerstdaags aan de colleges van burgemeester en schepenen van de
deelnemende steden/gemeenten worden overgemaakt.

43. Weigering erkenning arbeidsongeval personeelslid.
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.
44. Aanwerving operatoren – vastlegging aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving,
statuut/bezoldiging, selectie en evaluatie kandidaten
De aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving, statuut/bezoldiging, selectie en evaluatie van de
kandidaten, voor de functie van operator worden vastgelegd.

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

46. Varia.
- Retributiereglement asbestophaling bij landbouwers
In samenwerking met Veneco zullen modelreglementen worden opgesteld en aan de gemeenten
overgemaakt.
- Alcoholbeleid
Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen.

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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