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RAAD VAN BESTUUR 

 

27 januari 2021 
 

Besluitenlijst 
 
 

1. Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 

 
2. Ontwerpnotulen raad van bestuur d.d. 16.12.2020 
 
De notulen d.d. 16.12.2020 worden goedgekeurd. 
 
3. Algemeen – Sociale dialoog  
 
De raad van bestuur neemt akte van het sociaal klimaat op de werkvloer van IVAGO en van wat leeft 
bij de werknemers en op vlak van personeelszaken in het algemeen. 
 
4. t.e.m. 21.  Personeel - individuele personeelszaken 

 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
22. Personeel Operaties – Openverklaring trainingscoördinator  
 
De raad van bestuur beslist de vacante plaats voor de functie van trainingscoördinator opnieuw open 
te verklaren en geeft de personeelsdienst de opdracht deze functie in te vullen en daartoe de nodige 
stappen, waaronder de selectie, te zetten. 
De raad van bestuur keurt goed dat de functie van trainingscoördinator uitzonderlijk kan worden 
ingevuld in toepassing van artikel 5 van het algemeen reglement voor contractueel personeel. 
De raad van bestuur neemt akte van de ongewijzigde functieomschrijving. 
 
23. Personeel Operaties – Resultaten examen administratief medewerker  
 
De raad van bestuur beslist dat geslaagde personen worden opgenomen in de reserve voor de functie 
van administratief medewerker operaties, tot hun aanstelling of tot het verval van de reserve of tot hun 
definitieve weigering van of niet ingaan op de aanstelling:  
 
De reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, ingaand op 8 januari 2021. 
 
24. t.e.m. 30.  Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
31. Financiën - Stand van zaken onderhandelingen Fostplus - bekrachtiging principe-akkoord  
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De Raad van Bestuur neemt akte van de toelichting en de financiële impact van het nog te 
ondertekenen contract met Fost Plus en gaat akkoord met dit ontwerpvoorstel. 
 
32. Operaties - Goedkeuring overheidsopdracht IVAGO/21.001 Aankoop 

onkruidborstelmachines  
 
De raad van bestuur keurt overheidsopdracht IVAGO/21.001 voor het leveren van 4 elektrisch 
aangedreven onkruidborstelmachines goed. 
 
33. Operaties - Gunning overheidsopdracht IVAGO/20.001 Ondergrondse containers  
 
De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag. 
 
De raad van bestuur beslist de opdracht met nr. IVAGO/20.001 voor het leveren, plaatsen en daarna 
onderhouden, reinigen en herstellen van 350 ondergrondse afvalcontainers inclusief het software 
beheersysteem te gunnen aan Sulo nv, Ring-Oost 14A, 9400 Ninove voor een totaalbedrag van 
9.859.796,55 euro (excl. BTW). 
 
De 3 toegestane opties, zijnde: 

• Glas type 2 - meerprijs voor 3-haakssysteem duofractie voor gescheiden inzameling, 
eenheidsprijs 1.284,12 euro (excl. BTW) 

• Meerprijs voor binnenbak 6 m³ i.p.v. 5 m³, eenheidsprijs 408,00 euro (excl. BTW) 

• Meerprijs voor betonput 6 m³ i.p.v. 5 m³, eenheidsprijs 2.475,00 euro (excl. BTW) 
kunnen in de loop van de opdracht worden gelicht, in functie van de locaties en de noden. Momenteel 
kunnen de exacte behoeftes echter nog niet in kaart worden gebracht. 
 
34. SOS - Beroep op aankoopcentrale CREAT voor aankoop van veiligheidsschoenen 
 
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 CREAT om met ingang van 13 november 2017 een raamovereenkomst af te 
sluiten voor het leveren van persoonlijke beschermingsmiddelen met de firma Prosafco nv; 

- Overwegende hetgeen volgt: 

- De voornoemde opdracht van CREAT is een overeenkomst met één leverancier en CREAT  
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:  

o De in de aankoopcentrale voorziene opdracht voldoet aan de behoefte van het 
bestuur;  

o Het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en 
geld betekent; 

o De nodige budgetten zijn beschikbaar. 
Beslist: 
IVAGO doet beroep op de aankoopcentrale van CREAT en leverancier Prosafco nv voor het leveren 
van veiligheidsschoenen, met ingang van 28 januari 2021 en voor de prijs zoals vermeld in de bijlage. 
 
 
35. SOS - Beroep op aankoopcentrale Digipolis voor aankoop cameranetwerk  
 
De raad van bestuur, 
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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 Digipolis 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: 

- “Digipolis zal overeenkomstig artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor de 
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 Digipolis is een overeenkomst met één dienstverlener en 
Digipolis 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:  

o de in de aankoopcentrale voorziene opdracht voldoet aan de behoefte van het 
bestuur;  

o het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en 
geld betekent; 

o De nodige budgetten zijn beschikbaar. 
Beslist: 
IVAGO doet beroep op de aankoopcentrale van Digipolis voor de opdracht “Raamovereenkomst Huur 
en aankoop camera's” (Bestek nummer G000251), met ingang van 28 januari 2021 en voor de prijs 
zoals vermeld in de bijlage. 
 
36. SOS - Goedkeuring overheidsopdracht IVAGO/21.002 Aankoop PMD-zakken  
 
De raad van bestuur keurt overheidsopdracht IVAGO/21.002 voor het leveren van PMD-zakken goed. 
  
37. SOS - gunning overheidsopdracht IVAGO 20.026 Upgrade ARCgis enterprise en integratie 

GIS/SAP 
 
De raad van bestuur neemt akte van en maakt geen voorbehoud bij de gunningsbeslissing, genomen 
door het managementteam op 13 januari 2021, waarbij de opdracht met nr. IVAGO/20.026 voor de 
upgrade van ArcGIS Enterprise en de integratie GIS/SAP werd gegund aan SIGGIS nv voor een 
totaalbedrag van 96.510,00 euro (excl. BTW). 
 
38. AEC - Goedkeuring overheidsopdracht IVAGO/21.003 Vervangen superheater en 

verdampers L1 & L2  
 
De raad van bestuur keurt overheidsopdracht IVAGO/21.003 voor het vervangen van superheater 1 & 
2 en verdamper 1 van de stoomketels 1 & 2 van de AEC goed. 
 
39. SOS – Overeenkomst IVAGO-Valumat  
 
De raad van bestuur gaat akkoord met het afsluiten van de overeenkomst vermeld in de toelichting. 
 
40. SOS – Overeenkomst IVAGO-Valorlub  
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De raad van bestuur gaat akkoord met het afsluiten van de overeenkomst vermeld in de toelichting. 
 
41. Algemeen – Verplichtingen t.a.v. het Rekenhof  
 
De bestuurders nemen akte van hun verplichtingen t.a.v. het Rekenhof. 
 
42. Varia 

 
42.1 Inzameling door IVAGO in schoolstraten 

 
De bestuurders nemen akte van de presentatie die wordt gegeven m.b.t. inzameling in schoolstraten. 
 
 
 
 


