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RAAD VAN BESTUUR 

 

25 januari 2023 
 

Besluitenlijst 
 
 

1. Ontwerpnotulen raad van bestuur d.d. 21.12.2022 
 
De notulen d.d. 21.12.2022 worden goedgekeurd. 
 
2. Algemeen – Sociale dialoog  
 
De raad van bestuur neemt akte van de onderhandelingen en overlegmomenten die hebben 
plaatsgevonden met de vakorganisaties en van het sociaal klimaat dat leeft op de werkvloer van 
IVAGO. 
 
3. Algemeen – RvB IVAGO digitaal of live  
 
De raad van bestuur neemt kennis van het voorstel aangaande online vergaderen en keurt de 
werkwijze goed. 
 
4. t.e.m. 7.  Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
8. Personeel Klantenrelaties en communicatie – Resultaten examen medewerker backoffice 
 
De raad van bestuur beslist dat geslaagde persoon wordt opgenomen in de reserve voor de functie 
van medewerker backoffice 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 27 december 2022. 
 
9. t.e.m. 17.  Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
18. Personeel – Vertrouwelijk schrijven Securex  
 
Aktename van het schrijven van Securex, dat als bijlage aan dit agendapunt werd toegevoegd. De 
Raad van bestuur beslist om delegatie te verlenen voor de facilitering van dit dossier aan 
personeelsmanager. 
 
19. Klantenrelaties – Tarieven bedrijfsafval scholen  
 
De Raad van Bestuur neemt akte van deze status van de tariefwijziging voor scholen.  
Het effect van deze aanpak op de activiteiten van bedrijfsafval zal worden toegelicht in het 
evaluatieverslag 2023. 
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20. SOS - Bijzonder Bestek IVAGO/21.005 “Leveren van draag- en 2-wielcontainers” – 
Samenwerking SULO  

 
De raad van bestuur neemt nota van de stand van zaken aangaande de problematiek 40 liter 
draagcontainer. 
 
21. Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
21. Personeel Klantenrelaties en communicatie - Openverklaring diensthoofd klantenonthaal  
 
De raad van bestuur aanvaardt de hoogdringende behandeling van het punt en de toevoeging aan de 
agenda van de vergadering van heden. 
De raad van bestuur beslist de plaats van diensthoofd klantenonthaal 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 
diensthoofd klantenonthaal (of latere gewijzigde functiebenaming) op basis van de resultaten van de 
vergelijkende geschiktheidsproeven.  
 
De selectie wordt gevoerd voor contractuele aanstelling (bepaalde of onbepaalde duur, of voor een 
bepaald project). De eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze. Binnen de duurtijd van de 
(eventueel verlengde) reserve van deze selectie kunnen aan een geslaagde kandidaat verscheidene 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten aangeboden worden. 
 
De raad van bestuur bevestigt de opdracht aan de personeelsdienst om het examenprogramma vast 
te stellen, 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. 
 
Gelet op de schaarste binnen de arbeidsmarkt kan alle voor de functie relevante beroepservaring in 
aanmerking worden genomen in het kader van de toekenning van de geldelijke anciënniteit. 
 
22. Operaties – Project Glasinzameling 2023-2025  
 
De leden van de raad van bestuur nemen akte van de presentatie i.v.m. het project glasinzameling 
2023-2025.  
 
23. Operaties – Uitvoering Masterplan recyclageparken  
 
De leden van de raad van bestuur nemen akte van de presentatie i.v.m. de uitvoering van het masterplan 
recyclageparken. 

 
 


