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RAAD VAN BESTUUR 

 

Woensdag 13 juli 2022 
 

Besluitenlijst 
 
 

1. Aanstelling Ben De Corte als adjunct-secretaris van de Raad van Bestuur  
 

De raad van bestuur neemt kennis van de voordracht van Dhr. Ben De Corte als adjunct-secretaris.  
Zijn benoeming wordt goedgekeurd.  

 
2. Ontwerpnotulen raad van bestuur d.d. 29.06.2022  
 
De notulen d.d. 29.06.2022 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 op vlak van personeelszaken in het algemeen, naar aanleiding van de welzijns- en 
verzuimattitudebevraging en de plannen aangaande de budgetwijzigingen. 
 
4. Financiën – Budgetwijziging stad Gent  
 

De raad van bestuur neemt akte van deze maatregelen.  
 
5. Financiën – Pensioenfonds  
 
De Raad van Bestuur neemt akte van de toelichting over het werkingsjaar 2021 van het 
Voorzorgsfonds Pensioenen Statutaire medewerkers.  
De Raad van Bestuur bekrachtigt de beslissingen die werden genomen in het kader van het goed 
beheer van het pensioenfonds.  
 
6. t.e.m. 8. Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
9. Personeel Klantenrelaties&Communicatie - openverklaring vacante functie 

communicatiemedewerker  
 
De raad van bestuur beslist tot de openverklaring van de functie van communicatiemedewerker met 
het oog op het aanleggen van een reserve en geeft het management de opdracht om vergelijkende 
geschiktheidsproeven met als selectiewijze aanwerving en bevordering te organiseren. De raad van 
bestuur beslist om conform de rechtspositieregeling een reserve aan te leggen met een duurtijd van 2 
jaren (eventueel verlengbaar). Uit deze reserve kan worden geput voor toekomstige invulling van de 
plaats van (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), voltijds. Binnen de duurtijd van de (eventueel verlengde) reserve van deze selectie 
kan aan een geslaagde kandidaat verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten aangeboden 
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worden. Personeelsleden die statutair zijn en bevorderen naar de functie van 
communicatiemedewerker behouden hun huidig statuut van statutair personeelslid.   
  
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 selectie te laten voeren.  
  
De raad van bestuur beslist dat wat deze selectie betreft, alle voor deze functie aangetoonde 
relevante beroepservaring als geldelijke anciënniteit mag gehonoreerd worden, conform de 
regelgeving van IVAGO.  
 
10. Personeel Klantenrelaties&Communicatie – Waarneming van een hogere functie expert 

afvalpreventie en -sensibilisering 
 
De raad van bestuur verklaart de functie van de functie van expert afvalpreventie en -sensibilisering 
tijdelijk open en beslist dat deze zal worden ingevuld door Febe Van de Veire voor de duur van de 
afwezigheid van de titularis en dit voor ten hoogste zes maanden ingaand op 1 juli 2022.  
Deze waarneming stopt dus bij de terugkeer van de titularis uit ziekte. Deze waarneming vervalt ook 
automatisch bij het bereiken van de zes maanden na ingangsdatum. 
Gedurende de periode van waarneming ontstaat er een recht op een waarnemingsvergoeding 
overeenkomstig de voorwaarden van de rechtspositieregeling van IVAGO. 
 
11. t.e.m. 15.  Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
16. SOS – Beroep op aankoopcentrale CREAT koffieautomaten  
 
IVAGO doet beroep op de aankoopcentrale van CREAT en leverancier Selecta nv voor de huur van 
koffieautomaten en de aankoop van bijhorende verbruiksproducten, met ingang van 14 juli 2022 en 
voor de prijs zoals vermeld in de bijlage.   
 
17. SOS – Beroep op aankoopcentrale District 09 Bekabeling en WIFI  
 
IVAGO doet voor de bekabeling voor camera- en WiFi netwerk voor de AEC beroep op de 
aankoopcentrale van District09 voor de opdracht “Raamovereenkomst Huur en aankoop camera's” 
(Bestek nummer G000251), met ingang van 14 juli 2022 en voor de prijs zoals vermeld in de bijlage.  
 
18. SOS – Beroep op aankoopcentrale District 09 Storage  
 
IVAGO doet voor het leveren van data-opslaginfrastructuur en bijhorende diensten beroep op de 
aankoopcentrale van District09 voor de opdracht “Raamovereenkomst server en storage 
infrastructuur” (Bestek nummer G000580), met ingang van 14 juli 2022 en voor de prijs zoals vermeld 
in de bijlage.  
 
19. SOS – Delegatie beslissing prijsaanpassing BB 21.004 2-4 wielcontainers  
 
De Raad van Bestuur beslist tot een gewijzigde prijsherziening in het kader van de uitvoering van 
overheidsopdracht IVAGO/21.004 om reden van een onvoorziene, abnormale stijging van de prijs van 
de basisgrondstof HDPE, die ertoe leidt dat het contractueel evenwicht van de opdracht wordt 
ontwricht in het nadeel van de opdrachtnemer.  
De gewijzigde prijsherziening zal worden doorgevoerd in toepassing van artikel 38/9 KB Uitvoering, 
onder de vorm van een aangepaste prijsherzieningsformule zoals beschreven in de toelichting.  
De Raad van Bestuur machtigt de voorzitter tot het goedkeuren van een aangepaste 
prijsherzieningsformule.  
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20. SOS – Goedkeuring bestek BB 22 016 Mobiele persen  
 
De Raad van Bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/22.016 voor het leveren van 8 mobiele 
zelfpersende containers geschikt voor het selectief inzamelen en afvoeren van afval goed.   
 
21. SOS – Toelichting ontwerp materialenplan – Presentatie en beslissing 
 
De raad van bestuur keurt de feedback van IVAGO over het materialenplan goed 
 


