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RAAD VAN BESTUUR 

 

23 juni 2021 
 

Besluitenlijst 
 
 

1. Ontwerpnotulen raad van bestuur d.d. 26.05.2021 
 
De notulen d.d. 26.05.2021 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. Personeel Financiën - Tijdelijke ondersteuning afdeling Financiën  
 
De raad van bestuur beslist om de afdeling Financiën te ondersteunen via een tweede tijdelijke 
ondersteuning via interim-management. 
 
4. Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
5. Personeel AEC – Openverklaring technicus in dag  
 
De raad van bestuur beslist de plaats van technicus in dag open te verklaren met het oog op het 
aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met aanwerving en 
bevordering als selectiewijze. De raad van bestuur beslist om een 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 technicus in dag (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 technicus in dag 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. 
 
De raad van bestuur beslist dat alle voor de functie relevante ervaring uit de private sector zal worden 
gehonoreerd bij de bepaling van de geldelijke anciënniteit en dit mits tijdige voorlegging van 
bewijsstukken. 
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6. Personeel AEC – Openverklaring technicus in ploeg  
 
De raad van bestuur beslist de plaats van technicus in ploeg open te verklaren met het oog op het 
aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met aanwerving en 
bevordering als selectiewijze. De raad van bestuur beslist om een 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 technicus in ploeg (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 technicus in ploeg 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. 
 
De raad van bestuur beslist dat alle voor de functie relevante ervaring uit de private sector zal worden 
gehonoreerd bij de bepaling van de geldelijke anciënniteit en dit mits tijdige voorlegging van 
bewijsstukken. 
 
7. Personeel Financiën – Resultaten examen controller  
 
De raad van bestuur beslist dat geslaagde personen worden opgenomen in de reserve voor de functie 
van controller, tot hun aanstelling of tot het verval van de reserve of tot hun weigering van of niet 
ingaan op de aanstelling:  
 
De reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, ingaand op 3 juni 2021. 
 
8. Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
9. Personeel Financiën – Resultaten examen diensthoofd financiën  
 
De raad van bestuur beslist dat geslaagde persoon wordt opgenomen in de reserve voor de functie 
van diensthoofd financiën, tot zijn aanstelling of tot het verval van de reserve of tot zijn weigering van 
of niet ingaan op de aanstelling:  
 
De reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, ingaand op 2 juni 2021. 
 
10. Personeel Klantenrelaties en communicatie – Resultaten examen afdelingshoofd interne en 

externe communicatie  
 
De raad van bestuur beslist dat geslaagde personen worden opgenomen in de reserve voor de functie 
van afdelingshoofd interne en externe communicatie, tot hun aanstelling of tot het verval van de 
reserve of tot zijn weigering van of niet ingaan op de aanstelling:  
 
De reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, ingaand op 1 juni 2021. 
 
11. t.e.m. 22.  Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
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23. Personeel SOS – Resultaten examen functioneel analist  
 
De raad van bestuur beslist dat geslaagde persoon wordt opgenomen in de reserve voor de functie 
van functioneel analist, tot zijn aanstelling of tot het verval van de reserve of tot zijn weigering van of 
niet ingaan op de aanstelling:  
 
De reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, ingaand op 4 juni 2021. 
 
24. Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
25. Financiën - Financiële rapportering maart 2021  
 
De raad van bestuur neemt akte van de resultaten per 31 maart 2021. 
 
26. Financiën - Voorzorgfonds pensioenen statutaire medewerkers - rendement werkingsjaar 

2020  
 
De Raad van Bestuur neemt akte van de toelichting over het werkingsjaar 2020 van het 
Voorzorgsfonds Pensioenen Statutaire medewerkers. 
 
De Raad van Bestuur bekrachtigt de beslissingen die werden genomen in het kader van het goed 
beheer van het pensioenfonds. 
 
27. Financiën - Gunning overheidsopdracht IVAGO/21.032 Financiering investeringsbehoeftes  
 
De raad van bestuur neemt akte van de marktbevraging en de beslissing van het managementteam 
om een overeenkomst te sluiten met ING nv, voor een indicatief bedrag van 20.532,53 euro (ontleend 
kredietbedrag 10.000.000 euro, looptijd 5 jaar en marge 0,401%), overeenkomstig hun kredietvoorstel. 
 
28. Klantenrelaties en communicatie - Selectie en goedkeuring overheidsopdracht 

IVAGO/21.007 Communicatiebureau  
 

De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het selectieverslag.  
De raad van bestuur beslist dat de kandidaten At-the-table nv, Billie Bonkers bv en Karakters bvba 
worden toegelaten tot de verdere procedure. Zij ontvangen het bestek en worden uitgenodigd een 
offerte in te dienen.  
 
De raad van bestuur keurt overheidsopdracht IVAGO/21.007 goed voor het aanduiden van een 
communicatiebureau voor het ontwikkelen van een creatief communicatieconcept, verzorgen van lay-
out, creatie en prepress van de gehanteerde middelen, productievoorbereiding en productie-opvolging 
en het voorbereiden en uitwerken van ad hoc communicatiecampagnes. 
 
29. KMW - Hercertificering in ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015  

 
De Raad van Bestuur IVAGO neemt akte van de hercertificatie van IVAGO in: 

-  ISO 9001:2015 (kwaliteitsmanagementsysteem) en 

-  ISO 14001:2015 (milieumanagementsysteem). 

 
30. Operaties - Goedkeuring overheidsopdracht IVAGO/21.019 Banden  

 
De raad van bestuur keurt overheidsopdracht IVAGO/21.019 goed voor het leveren en herstellen van 

banden voor het wagenpark van IVAGO. 
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31. SOS - Goedkeuring overheidsopdracht IVAGO/21.016 Raamcontract afzetcontainers 
 

De raad van bestuur keurt overheidsopdracht IVAGO/21.016 goed voor het afsluiten van een 

raamcontract voor het leveren van afzetcontainers.  

32. SOS - Stopzetting overheidsopdracht IVAGO/21.002 PMD-zakken  
 

Overwegende dat de inschrijving die werd weerhouden voor de evaluatie met betrekking tot de 

gunningscriteria niet voldoet aan de vereisten gesteld in de opdrachtdocumenten, en de opdracht dus 

niet kan worden gegund, beslist de raad van bestuur tot stopzetting van overheidsopdracht 

IVAGO/21.002 “Leveren van PMD-zakken”. 

Beslist wordt tot het uitschrijven van een nieuwe overheidsopdracht tot het leveren van PMD-zakken.   

33. SOS - Goedkeuring overheidsopdracht IVAGO/21.034 PMD-zakken  
 

De raad van bestuur keurt overheidsopdracht IVAGO/21.034 goed voor het leveren van PMD-zakken. 

34. SOS - Gunning overheidsopdracht IVAGO/21.010 Architectenbureau voor vernieuwing 
recyclagepark  
 

De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag. 

De raad van bestuur beslist de opdracht met nr. IVAGO/21.010 voor het aanstellen van een ontwerper 

voor de aanpassing van de recyclageparken van IVAGO te gunnen aan VK Engineering nv voor een 

globaal ereloonpercentage van 4,90 % dat op de totale infrastructuuropdracht wordt geheven. 

35. AEC – Overeenkomst UZ Gent - IVAGO Stoomlevering  
 

De raad van bestuur keurt de Overeenkomst UZ Gent - IVAGO tot stoomlevering goed. 

36. AEC – Presentatie Project Rookgaswassing  
 
De raad van bestuur neemt akte van de presentatie met betrekking tot het Project Rookgaswassing.  

 
 
 


