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RAAD VAN BESTUUR 

 

26 mei 2021 
 

Besluitenlijst 
 
 

1. Ontwerpnotulen raad van bestuur d.d. 28.04.2021 
 
De notulen d.d. 28.04.2021 worden goedgekeurd. 
 
2. Algemeen - Sociale dialoog  
 
De raad van bestuur neemt akte van het sociaal klimaat op de werkvloer van IVAGO en van wat leeft 

bij de werknemers en op vlak van personeelszaken in het algemeen. 

 
3. t.e.m. 4.  Personeel - individuele personeelszaken 

 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
5. Personeel Operaties - Openverklaring chauffeur  
 
De raad van bestuur beslist de plaats van chauffeur open te verklaren met het oog op het aanleggen 

van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met bevordering als 

selectiewijze. De raad van bestuur beslist om reserve voor deze functie aan te leggen met een duurtijd 

van 2 jaren. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en toekomstige invulling van de plaats 

van chauffeur (of latere gewijzigde functiebenaming) op basis van de resultaten van de vergelijkende 

geschiktheidsproeven.  

De selectie wordt gevoerd voor contractuele (bepaalde of onbepaalde duur, of voor een bepaald 

project) aanstelling. De aanstelling zal gebeuren op voltijdse basis. Personeelsleden die statutair zijn 

en bevorderen naar de functie van chauffeur behouden hun huidig statuut (statutair). De eerste 

aanstelling is voorzien op voltijdse wijze. Binnen de duurtijd van de (eventueel verlengde) reserve van 

deze selectie kan aan een geslaagde kandidaat verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten 

aangeboden worden. 

 

De raad van bestuur bevestigt de opdracht aan de personeelsdienst om het examenprogramma vast 

te stellen en de deskundigen voor de examencommissie nominatief te bepalen en de 

examenverrichtingen te organiseren. De personeelsdienst kan na overleg met het management ook 

beslissen om een externe organisatie geheel of gedeeltelijk de werving en/of selectie te laten voeren. 

 

6. Personeel Operaties - Resultaat examen trainingscoördinator  
 

De raad van bestuur beslist dat geslaagde persoon wordt opgenomen in de reserve voor de functie 

van trainingscoördinator, tot de aanstelling of tot het verval van de reserve of tot de weigering van of 

niet ingaan op de aanstelling:  
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De reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, ingaand op 31 maart 2021. 

 
7.  Personeel - individuele personeelszaken 

 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
8. Personeel Operaties - Resultaat examen diensthoofd operaties  
 
De raad van bestuur beslist dat geslaagde persoon wordt opgenomen in de reserve voor de functie 

van diensthoofd operaties tot zijn aanstelling of tot het verval van de reserve of tot zijn definitieve 

weigering van of niet ingaan op de aanstelling:  

 

De reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, ingaand op 11 mei 2021. 

 
9. t.e.m. 20.  Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
21. Personeel Personeelszaken - Resultaten examen steward  
 
De raad van bestuur beslist dat geslaagde persoon wordt opgenomen in de reserve voor de functie 
van steward, tot de aanstelling of tot het verval van de reserve of tot de definitieve weigering van of 
niet ingaan op de aanstelling:  
 
De reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, ingaand op 3 mei 2021. 
 
22. Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 

 
23. Personeel Personeelszaken - Ondersteuning voor werving  
 
De raad van bestuur keurt het samenwerkingsvoorstel en het samenhangende budget goed, zoals 
geduid in de toelichting, voor de aanstelling van een HR Consultant voor IVAGO. Per drie maanden 
wordt er geëvalueerd en bij gunstige evaluatie wordt de samenwerking automatisch verlengd. De 
kostprijs voor drie maanden bedraagt € 26.280, - + BTW. 
 
24. Klantenrelaties en communicatie - Communicatie en voorstel verkooptarieven m.b.t. 

wijziging recyclageparkreglement  
 
De raad van bestuur keurt de voorgestelde communicatie-acties voor de wijzigingen in het 
recyclageparkreglement goed. 
De raad van bestuur keurt de voorgestelde verkooptarieven voor verpakkingsmateriaal asbest goed. 
 
25. Klantenrelaties en communicatie - Project On the go  
 
De raad van bestuur keurt de samenwerking goed van IVAGO met de cel Regie Netheid 
(Groendienst) van de stad Gent voor het “zwerfvuil on the go” project van Mooimakers. 
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26. Operaties - Beëindiging wegens overmacht door opdrachtnemer OH-opdracht 
IVAGO/20.004 ‘Leveren van 3 elektrisch aangedreven personenwagens lichte vracht’  

 
De raad van bestuur neemt akte van de verbreking wegens overmacht door de opdrachtnemer van de 
overeenkomst tot het leveren van 3 elektrisch aangedreven personenwagens, lichte vracht, in 
uitvoering van overheidsopdracht IVAGO/20.004 en aanvaardt deze beslissing. 
 
Beslist wordt een nieuwe overheidsopdracht uit te schrijven, rekening houdend met wat de markt 
biedt. 
 

27. Operaties - Goedkeuring overheidsopdracht IVAGO/21.020 “Leveren van 3 chassis 26 ton 
geschikt tot de opbouw van een bovenbouw huisvuilwagen en 1 chassis 19 ton geschikt tot 
de opbouw van een bovenbouw glaswagen lage instap op CNG” 
 

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/21.020 goed voor het leveren van 3 
chassis 26 ton geschikt tot de opbouw van een bovenbouw huisvuilwagen en 1 chassis 19 ton 
geschikt tot de opbouw van een bovenbouw glaswagen lage instap op CNG. 

 
28. Operaties - Goedkeuring overheidsopdracht IVAGO/21.021 “Leveren en monteren van twee 

bovenbouwen huisvuilwagen met automatische belading”  
 

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/21.021 goed voor het leveren en monteren 
van 2 bovenbouwen huisvuilwagen met automatische belading. 
 
29. Operaties - Goedkeuring overheidsopdracht IVAGO/21.022 “Leveren en monteren van een 

bovenbouw glaswagen”  
 

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/21.022 goed voor het leveren en monteren 
van een bovenbouw glaswagen met automatische belading. 

 
30. SOS - Goedkeuring overheidsopdracht IVAGO/21.014 “Leveren van 8 stationaire persen 

met perscontainer”  
 

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/21.014 goed voor het leveren van 8 
stationaire persen met perscontainer. 
 
31. SOS - Overeenkomst Stad Gent - IVAGO Gebruik CNG tankstation  

 
De Raad van Bestuur keurt de overeenkomst goed tussen stad Gent en IVAGO inzake het tanken 
door de Stad Gent aan de CNG tankinstallatie van IVAGO.  

 
 
 
 


