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RAAD VAN BESTUUR 

 

Woensdag 31 augustus 2022 
 

Besluitenlijst 
 
 

1. Ontwerpnotulen raad van bestuur d.d. 13.07.2022 
 
De notulen d.d. 13.07.2022 worden goedgekeurd. 
 
2. Algemeen – Boordtabel 2022 Q2  
 

De raad van bestuur neemt akte van de boordtabellen. 
 

3. Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
4. Personeel Klantenrelaties en communicatie – Resultaten examen medewerker frontoffice 

en onthaal  

 
De raad van bestuur beslist dat geslaagde personen worden opgenomen in de reserve voor de functie 
van medewerker frontoffice en onthaal 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 7 juli 2022. 
 
5. t.e.m. 16.  Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
17. Personeel Operaties – Openverklaring functie planner-opvolger in opleiding  

 

De raad van bestuur beslist de plaats van planner-opvolger in opleiding 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 jaar. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en 
toekomstige invulling van de plaats van planner-opvolger in opleiding (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 planner-opvolger in opleiding 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 
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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, mits tijdige voorlegging van bewijsstukken 
en dit onder de voorwaarden vermeld in de rechtspositieregeling 

 
18. t.e.m. 19.  Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
20. Klantenrelaties - Tarieven scholen 2023  

 
Het management stelt voor om de tariefwijziging –zoals hierboven beschreven– toe te passen vanaf 1 
januari 2023. De scholen worden hierover geïnformeerd in september.  
 
21. Operaties - BB 22 013 Plaat- en kuubzakken en beschermingskits  

 
De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag. 
 
De raad van bestuur beslist de 3 percelen van de opdracht met nr. IVAGO/22.013 voor het leveren 
van plaatzakken, kuubzakken en beschermingskits voor de inzameling van hechtgebonden asbest te 
gunnen aan Vercom Belgium bv, voor een totaalbedrag van € 203.200,00 (excl. BTW):  
 
Perceel 1 “Leveren van plaatzakken zonder UN-norm voor de inzameling van hechtgebonden asbest”: 
€ 129.805,00 (opdracht tegen prijslijst op basis van vermoedelijke hoeveelheden, excl. BTW). 
 
Perceel 2 “Leveren van UN-genormeerde kuubzakken voor de inzameling van hechtgebonden 
asbest”: € 10.395,00 (opdracht tegen prijslijst op basis van vermoedelijke hoeveelheden, excl. BTW). 
 
Perceel 3 “Leveren van beschermingskits asbest”: € 63.000,00 (opdracht tegen prijslijst op basis van 
vermoedelijke hoeveelheden, excl. BTW). 
 
22. SOS - Bekrachtiging beslissing prijsaanpassing BB 21 004 2-en 4-wielcontainers  

 
De raad van bestuur bekrachtigt de goedkeuring van de aangepaste prijsherzieningsformule. 
 
23. SOS - BB 21.005 Draag- en 2-wielcontainers: machtiging gunningsbeslissing aan de 

voorzitter  

 
De raad van bestuur machtigt de voorzitter tot het nemen van de gunningsbeslissing. 
 
24. SOS - Beroep op Aankoopcentrale District09 Netwerkcomponenten cameranetwerk  

 
De raad van bestuur, 
Gelet op: 
De wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op het artikel 47, §1 en §2 van de wet van 17 
juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten; 
De beslissing van District09 van 14 januari 2019 om een opdracht voor “Raamovereenkomst Huur en 
aankoop camera's” te gunnen aan R.T.S. bvba, met zetel te Paddevijverstraat 56A, 8900 Ieper 
(Bestek nummer G000251 perceel 2); 
De opdrachtdocumenten waarin op pagina 30 onder “Opdrachtgever” wordt gesteld: 
“District09 zal overeenkomstig artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor de 



 
 

Beknopte Beslissingen RvB 2022 08 31  3 

individuele dienstverleningsopdrachten die het voorwerp van deze opdracht uitmaken tevens kunnen 
optreden als opdrachtencentrale voor: (…)  Andere instellingen die zeer nauw verbonden zijn met de 
Stad Antwerpen, de Stad Gent, OCMW Antwerpen en OCMW Gent. (…)”; 
Overwegende hetgeen volgt: 
De voornoemde opdracht van District09 is een overeenkomst met één dienstverlener en District09 
treedt hierbij op als aankoopcentrale in zin van artikel 47, §1 en §2 van de wet overheidsopdrachten 
van 17 juni 2016; 
IVAGO kan van de mogelijkheid tot afname van diensten via de aankoopcentrale gebruik maken 
waardoor zij krachtens artikel 47, §2 van de wet van 17 juni 2016 is vrijgesteld van de verplichting om 
zelf een gunningsprocedure te organiseren; 
Het is aangewezen dat IVAGO gebruik maakt van de opdrachtencentrale om volgende redenen:  
de in de aankoopcentrale voorziene opdracht voldoet aan de behoefte van het bestuur;  
het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld betekent; 
De nodige budgetten zijn beschikbaar. 
Beslist: 
IVAGO doet voor de aankoop van netwerkcomponenten voor het cameranetwerk van de AEC beroep 
op de aankoopcentrale van District09 voor de opdracht “Raamovereenkomst huur en aankoop 
camera's” (Bestek nummer G000251), met ingang van 1 september 2022 en voor de prijs zoals 
vermeld in de bijlage. 
 
25. Klantenrelaties – Campagne ‘Minder restafval’  

 

De leden van de raad van bestuur nemen akte van de presentatie i.v.m. de campagne ‘Minder 
restafval’.  
 

 
 


