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RAAD VAN BESTUUR 

 

22 december 2021 
 

Besluitenlijst 
 
 

1. Ontwerpnotulen raad van bestuur d.d. 24.11.2021 
 
De notulen d.d. 24.11.2021 worden goedgekeurd. 
 
2. Algemeen – Overeenkomst IVAGO - OCMW Gent inzake de werkingstoelage 2022 voor de 

onderhoudsploeg openbaar domein DBSE  
 
De raad van bestuur keurt de overeenkomst goed met OCMW Gent voor een forfaitaire 
werkingstoelage ten behoeve van werkingskosten in het kader van de Onderhoudsploeg openbaar 
domein DBSE werkingsjaar 2022. 
 
3. t.e.m. 14.  Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
15. Financiën – Analytische boekhouding 2020  
 
De Raad van Bestuur neemt akte van de analytische rapportering over het boekjaar 2020. 
 
16. Financiën – Werkingsbijdrage Gent en Destelbergen 2022  
 
De raad van bestuur beslist de Bijdrage Gent en Destelbergen 2022 goed te keuren en mee te delen 
aan beide besturen. 
 
17. Operaties – Tijdelijke prijsherziening overheidsopdracht IVAGO/16.021 "Raamcontract voor 

het leveren, plaatsen en herstellen van 3.000 afvalbakken in het werkingsgebied van 
IVAGO"  

 
De raad van bestuur beslist tot een tijdelijke prijsherziening in het kader van de uitvoering van 
overheidsopdracht IVAGO/16.021 om reden van een onvoorziene, abnormale stijging van de prijs van 
de basisgrondstof staal, die ertoe leidt dat het contractueel evenwicht van de opdracht wordt ontwricht 
in het nadeel van de opdrachtnemer. 
De tijdelijke prijsherziening zal worden doorgevoerd in toepassing van artikel 38/9 KB Uitvoering, 
onder de vorm van een aangepaste prijsherzieningsformule zoals beschreven in de toelichting. 
 
18. SOS – Gunning overheidsopdracht IVAGO/21.013 “Leveren van vloeibare brandstoffen”  
 
De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag. 
 
De raad van bestuur beslist de opdracht met nr. IVAGO/21.013 voor het leveren van vloeibare 
brandstoffen toe te wijzen aan Proxifuel nv, Handelsstraat 113, 1040 Brussel, voor een totaalprijs van 
1.256.412,36 euro (excl. BTW, opdracht tegen prijslijst en op basis van vermoedelijke hoeveelheden). 
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19. SOS - Beroep op Prosafco nv voor het leveren van persoonlijke beschermingsmiddelen via 
de aankoopcentrale CREAT 

 
De raad van bestuur bekrachtigt de beslissing van het IVAGO-managementteam om beroep te doen 
op leverancier Prosafco nv via de aankoopcentrale van CREAT voor het leveren van PBM’s, vanaf 15 
november 2021 t.e.m. 14 november 2025. 
 
20. SOS – Machtiging voorzitter tot selectiebeslissing m.b.t. overheidsopdracht IVAGO/21.008 

“Vernieuwing IT & toegangssystemen recyclageparken” en goedkeuring 
opdrachtdocumenten  

 
De raad van bestuur machtigt de voorzitter tot het nemen van de selectiebeslissing, waarbij de 
geselecteerde kandidaten worden toegelaten tot de verdere procedure. Deze kandidaten ontvangen 
het bestek en worden uitgenodigd een offerte in te dienen.  
 
De raad van bestuur keurt de opdrachtdocumenten goed met betrekking tot overheidsopdracht  
IVAGO/21.008 voor de vernieuwing van IT & toegangssystemen op de recyclageparken. 
 
 


