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RAAD VAN BESTUUR 

 

Woensdag 23 november 2022 
 

Besluitenlijst 
 
 

1. Ontwerpnotulen raad van bestuur d.d. 26.10.2022 
 
De notulen d.d. 26.10.2022 worden goedgekeurd. 
 
2. Algemeen – Doelstellingen 2023  
 
De raad van bestuur keurt de ontwerpdoelstellingen 2023 goed.  
Deze zullen ter goedkeuring aan de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2022 
worden voorgelegd. 
 
3. Algemeen – Boordtabel september 2022  
 
De raad van bestuur neemt akte van de boordtabellen. 
 
4. Algemeen – Aanpassing dagorde BAV 21 12 2022  
 
De raad van bestuur keurt de aangepaste dagorde goed.  
 
5. Algemeen – Communicatiefonds 2023-2030  
 
De raad van bestuur keurt de deelname aan het gezamenlijk communicatiefonds van VVSG goed.  
 
6. t.e.m. 15.  Personeel - individuele personeelszaken 

 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
16. Personeel Personeelszaken – Aanpassing formatie en organogram  
 
De raad van bestuur beslist om de personeelsformatie van de afdeling personeelszaken aan te 
passen zoals voorgesteld. Het betreft de toevoeging van 1 vte sociaal werker HR en de schrapping 
van 1 vte steward. Het organigram van deze afdeling wordt eveneens goedgekeurd. 
 
17. Personeel Personeelszaken – Open verklaring administratief medewerker personeelsdienst  
 
De raad van bestuur beslist de plaats van administratief medewerker personeelsdienst open te 
verklaren met het oog op het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende 
geschiktheidsproeven met aanwerving 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 administratief medewerker personeelsdienst 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 eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze. Binnen de duurtijd van de 
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(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. 
 
18. t.e.m. 19.  Personeel - individuele personeelszaken 

 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
20. Financiën - Financiële rapportering september 2022  

 
De raad van bestuur neemt akte van de resultaten per 30 september 2022. 

 
21. Klantenrelaties – Verkoop transparante zakken  

 
Het management gaat akkoord met de verkoop van transparante zakken vanaf 1 januari 2023 aan de 
voorwaarden zoals hierboven beschreven. 
 
22. Operaties - Stopzetting procedure BB 22 030 Inzamelaar asbest  
 
De raad van bestuur beslist de huidige procedure stop te zetten en de opdracht in eigen beheer uit te 
voeren.  
 
23. Operaties - BB 20.038 – Leveren van borstels veegmachines – Prijsaanpassing  
 
De raad van bestuur beslist tot een tijdelijke prijsherziening in het kader van de uitvoering van 
overheidsopdracht IVAGO/20.038 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. 
 
24. SOS – Gunning BB 22.035 Vernieuwing infrastructuur recyclageparken  
 
De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag. 
 
De raad van bestuur beslist de opdracht met nr. IVAGO/22.035 voor de vernieuwing van de 
infrastructuur van de recyclageparken te gunnen aan Tijdelijke Maatschap Grondwerken De Mol bvba 
- Hoogmartens Wegenbouw nv, Bedrijvenlaan 28, 9080 Lochristi, 
 
voor een totaalprijs van 4.759.816,58 euro (excl. BTW, opdracht tegen prijslijst). 
 
25. SOS – Gunning BB 22 016 8 mobiele persen  
 
De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag. 
 
De raad van bestuur beslist de opdracht met nr. IVAGO/22.016 voor leveren van 8 mobiele 
zelfpersende containers geschikt voor het selectief inzamelen en afvoeren van afval te gunnen aan 
Technicas bvba, voor een aankoopbedrag van 167.960,00 euro (excl. BTW) voor 8 stuks. 
 
Het full omnium onderhouds- en herstellingscontract wordt, op basis van een vermoedelijke 
hoeveelheid van 200 motor draaiuren per jaar, toegekend voor een jaarlijks bedrag van 400,00 euro 
(excl. BTW) per zelfpersende container.  
Dit resulteert voor 8 zelfpersende containers voor een looptijd van 10 jaar in een totaalprijs van 32.000 
euro (excl. BTW). 
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De offerte wordt gegund voor een totaalbedrag van 199.960,00 euro (excl. BTW, opdracht tegen 
prijslijst, op basis van een vermoedelijke hoeveelheid van 8 stuks). 
 
26. SOS - Verlenging deelname Repair Zkt Hub  
 
De raad van bestuur beslist dat IVAGO verder deelneemt aan het project Repair Zkt Hub en de 
partnerschapsovereenkomst hiervoor wordt afgesloten.  
 


