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RAAD VAN BESTUUR 

 

27 oktober 2021 
 

Besluitenlijst 
 
 

1. Ontwerpnotulen raad van bestuur d.d. 29.09.2021 
 
De notulen d.d. 29.09.2021 worden goedgekeurd. 
 
2. Algemeen - Evaluatie doelstellingen 2021  
 
De raad van bestuur keurt het evaluatieverslag 2021 goed. 
 
3. Algemeen - Bijeenroeping en agenda BAV 22.12.2021  
 
De raad van bestuur beslist een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen, te houden op 
woensdag 22 december 2021 te 16.45 uur via MS Teams met als dagorde: 
1) Samenstelling van het bureau; 
2) Evaluatie doelstellingen 2021; 
3) Doelstellingen 2022; 
4) Budget 2022; 
5) Rondvraag. 

 

De raad van bestuur neemt akte van de voorafgaande planning. 
 
4. Algemeen - Data vergaderingen bestuursorganen 2022  
 
De raad van bestuur keurt de data voor de vergaderingen van de bestuursorganen voor 2022 goed. 
 
5. Personeel AEC – Resultaten examen hoofdoperator trainer  
 
De raad van bestuur beslist dat geslaagde persoon wordt opgenomen in de reserve voor de functie van 
hoofdoperator-trainer, 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 23 september 
2021. 
 
6.  Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
7. Personeel AEC – Resultaten examen stortplatformmedewerker  
 
De raad van bestuur beslist dat geslaagde persoon wordt opgenomen in de reserve voor de functie van 
stortplatformmedewerker, 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 27 
september 2021. 
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8. Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
9. Personeel AEC – Resultaten examen procesoperator  
 
De raad van bestuur beslist dat geslaagde persoon wordt opgenomen in de reserve voor de functie van 
procesoperator, 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 23 september 2021. 
 
10. Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 

 
11. Personeel AEC – Resultaten examen technicus in opleiding  
 
De raad van bestuur beslist dat geslaagde persoon wordt opgenomen in de reserve voor de functie van 
technicus in opleiding, 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 23 september 
2021. 
 
12. Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
13. Personeel AEC – Resultaten examen procesoperator in opleiding  
 
De raad van bestuur beslist dat geslaagde persoon wordt opgenomen in de reserve voor de functie van 
procesoperator in opleiding, 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 23 
september 2021. 
 
14. Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
15. Personeel AEC – Openverklaring milieuwerker AEC  
 
De raad van bestuur beslist 1 vacante plaats voor de functie van milieuwerker AEC binnen de afdeling 
AEC open te verklaren en geeft de personeelsdienst de opdracht deze functie(s) in te vullen. 
De raad van bestuur keurt goed dat de functie van milieuwerker kan worden ingevuld in toepassing van 
artikel 5 van het algemeen reglement voor contractueel personeel. 
De raad van bestuur neemt akte van de functiebeschrijving. 
 
16. t.e.m. 18.  Personeel - individuele personeelszaken 

 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
19. Personeel Financiën – Ondersteuning Dienst financiën  
 
De raad van bestuur beslist om de afdeling Financiën verder te ondersteunen via een vijfde tijdelijke 
ondersteuning via interim-management. 
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20. t.e.m. 30.  Personeel - individuele personeelszaken 
 

Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
31. Personeel – Projectmedewerker On-the-Go en Ondergrondse containers  
 
De raad van bestuur beslist om via ECOV nv beroep te doen op een projectmedewerker (voltijds) ter 
ondersteuning van het management in het kader van 2 heel specifieke projecten, ingaande op 21 
november 2021 voor de bepaalde duur van 2 jaren (loon equivalent C4-5). 

 

32. Personeel - individuele personeelszaken 
 

Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
33. Personeelszaken – Overheidsopdracht Uitzendkrachten via Poolstock  
 
De raad van bestuur keurt het beroep doen op Poolstok en het organiseren van een mini-competitie 
goed in het kader van het ter beschikking stellen van uitzendarbeid. 
 
34. Juridische dienst - Hernieuwing polis i.h.k.v. overheidsopdracht IVAGO/20.040 Verzekering 

materiële schade AEC  
 
De raad van bestuur bekrachtigt de beslissing van het managementteam om de polis in uitvoering van 
opdracht IVAGO/20.040 “Verzekering materiële schade voor de afvalverbrandingsinstallatie” te 
verlengen met dezelfde partijen, met een bijpremie van 8.769,84 euro. 
 
35. Klantenrelaties - Gunning overheidsopdracht IVAGO/21.007 Communicatiebureau  

 
De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag. 
De raad van bestuur beslist de opdracht met nr. IVAGO/21.007 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 te gunnen aan Karakters bvba, 
voor een totaalprijs van 105.900,00 euro (excl. BTW, opdracht met gemengde prijsvaststelling). 

 
36. Operaties - Gunning overheidsopdracht IVAGO/21.019 Banden  
 
De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag. 
 
De raad van bestuur beslist de opdracht met nr. IVAGO/21.019 voor het leveren en herstellen van 
banden zakken toe te wijzen aan Forrez Bandencentrale nv, voor een totaalprijs van 541.777,10 euro 
(excl. BTW, opdracht tegen prijslijst en op basis van vermoedelijke hoeveelheden). 
De toegestane optie “kostprijs voor het controleren van de bandenspanning van de voertuigen” wordt 
gelicht voor 40.898,00 euro (excl. BTW), gebaseerd op een vermoedelijke hoeveelheid van 1.000 stuks. 
 

De opdracht wordt toegewezen voor een totaalbedrag van 582.675,10 euro (excl. BTW). 
 
37. Operaties - Gunning overheidsopdracht IVAGO/21.035 3 opvolgvoertuigen lichte vracht  
 
De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag. 
 
De raad van bestuur beslist de opdracht met nr. IVAGO/21.035 voor het leveren van 3 elektrisch 
aangedreven personenwagens, lichte vracht toe te wijzen aan IMACAR Garage Vanhoecke nv, voor 
een totaalprijs van 77.720,43 euro (excl. BTW, opdracht tegen globale prijs). 
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De 3 voertuigen worden zonder meerprijs voorzien van achteruitrijsensoren, achteruitrijzoemer en een 
extra sleutel met afstandsbediening. 
 
38. Operaties – Tarieven Opkuis evenementen  
 
De raad van bestuur keurt de in bijlage bijgeleverde tarieven voor het opruimen van evenementen goed. 
De tarieven worden met ingang van 1 januari 2022 toegepast. 
 
39. SOS - Overheidsopdracht IVAGO/21.008 Vernieuwing IT & toegangssystemen 

recyclageparken Goedkeuring selectieleidraad  
 

De raad van bestuur keurt goed dat een mededingingsprocedure met onderhandeling met nationale en 
Europese bekendmaking wordt opgestart tot het aanduiden van een leverancier voor de vernieuwing 
van IT & toegangssystemen recyclageparken.  
 
De raad van bestuur keurt de selectieleidraad met de selectiecriteria die gesteld worden aan de 
kandidaten goed. 
 
40. Algemeen - Protocol voor de mededeling van persoonsgegevens in het kader van 

statistische analyse op sluikstortmeldingen  
 
De raad van bestuur keurt het protocol goed tussen Stad Gent en IVAGO voor de mededeling van 
persoonsgegevens in het kader van statistische analyse op sluikstortmeldingen. 
 
 
 


