RAAD VAN BESTUUR
2 september 2020
Besluitenlijst
1. Ontwerpnotulen raad van bestuur d.d. 08.07.2020
De notulen d.d. 08.07.2020 worden goedgekeurd.
2. t.e.m. 7. Personeel - individuele personeelszaken
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet
openbaarheid van bestuur)
8. Operaties - Goedkeuring Overheidsopdracht IVAGO/20.021 “Raamcontract voor het
monteren en onderhouden van geijkte weegsystemen en losse boordcomputers op
vrachtwagens”
De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/20.021 voor het afsluiten van een
raamcontract voor het monteren en onderhouden van geijkte weegsystemen en losse boordcomputers
op vrachtwagens goed.
9. AEC - Procedure m.b.t. overheidsopdracht IVAGO/20.040 “Verzekering materiële schade
voor de afvalverbrandingsinstallatie”
De raad van bestuur keurt goed dat in samenwerking met AON Belgium bvba verder in het kader van
een onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking wordt onderhandeld tot aanstelling van een
verzekeringsmaatschappij ter verzekering van materiële schade voor de afvalverbrandingsinstallatie.
10. AEC - Rechtzetting materiële vergissing in opdrachtdocumenten IVAGO/18.031 “Het
leveren en plaatsen van SNCR” in de fase van uitvoering
De Raad van Bestuur neemt akte van de correctie, in de fase van uitvoering, met akkoord van de
opdrachtnemer, van de materiële vergissing in de opdrachtdocumenten van overheidsopdracht Bestek
nr. IVAGO/18.031 voor het leveren en plaatsen van SNCR.
11. SOS - Verlenging ondersteuning door ECOV m.b.t. projecten infrastructuur
De raad van bestuur beslist om via ECOV nv beroep te doen op Frank Bulcke ter ondersteuning van
de afdeling SOS gedurende 3 dagen per week, tot 31 december 2021.
12. KIantenrelaties - Stand van zaken Omruilactie gele zakken
De raad van bestuur gaat akkoord met de voorgestelde werkwijze.
13. Operaties - Evolutie en aanpak aanbieden van gele zakken
Beslist wordt dat de extra ophaling van gele zakken wordt stopgezet met ingang op 31 augustus 2020.
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Aan de stadsdiensten wordt verzocht om vanaf dan repressief op te treden ten aanzien van
aanbieders van gele zakken.
14. Covid-19 - Maatregelen t.a.v. bedrijfsklanten
De raad bestuur beslist om de opschorting van de rappelprocedure te verlengen tot 31 oktober 2020.
15. Klantenrelaties en communicatie - Van netheidscharter naar …
De leden van de raad van bestuur nemen akte van de presentatie.
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