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RAAD VAN BESTUUR 

 

29 januari 2020 
 

Besluitenlijst 
 

1. Ontwerpnotulen raad van bestuur d.d. 18.12.2019 (1) 
 
De notulen d.d. 18.12.2019 worden goedgekeurd. 
 
2. Ontwerpnotulen raad van bestuur d.d. 18.12.2019 (2) 
 
De notulen d.d. 18.12.2019 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. Algemeen - Wijziging IVAGO RPR Maatregelen igv uitzonderlijke koude  
 
De raad van bestuur keurt de wijziging goed van de rechtspositieregeling van het personeel van 
IVAGO, zoals omschreven in de toelichting. De wijzigingen treden in werking de eerste dag van de 
maand volgend op deze beslissing, d.i. vanaf 1 februari 2020.  
 
5. Algemeen - Wijziging IVAGO RPR nav CAO 2020-2021-2022  
 
De raad van bestuur keurt de wijziging goed van de rechtspositieregeling van het personeel van 
IVAGO, zoals omschreven in de toelichting, onderhandeld in het kader van de CAO-besprekingen. De 
wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2020.  
 
6. Algemeen - Protocol dd 20190910 inzake werken tijdens de periode Gentse Feesten 2020  

 
De raad van bestuur keurt het werkregime tijdens de Gentse Feesten 2020 goed. 
 
7. Afvalenergiecentrale - BB 20 018 Luchtkoeler AEC  
 
De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/20.018 “voor de constructie, levering en 
montage van een luchtkoeler voor koeling van de turbine in de AEC” goed. 
 
8. Personeel - Gunning BB 19 026 Rijschool – Beslissing 
 
De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag. 
 
De raad van bestuur beslist de opdracht met nr. IVAGO/19.026 voor het organiseren van opleidingen 
rijbewijs BE, C en CE te gunnen aan Autorijscholen Lust nv voor een bedrag van 28.411,22 euro 
(excl. BTW) op jaarbasis. 
 
9.   Personeel - individuele personeelszaken 
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Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
10. Personeel Financiën - Openverklaring afdelingshoofd financiën - Beslissing  
 
De raad van bestuur beslist één vacante functie van afdelingshoofd financiën sinds open te verklaren 
en geeft het management de opdracht de beschikbare plaatsen in te vullen door middel van 
vergelijkende geschiktheidsproeven met aanwerving als selectiewijze. De raad van bestuur beslist om 
reserve voor deze functie aan te leggen met een duurtijd van 2 jaren. Uit deze reserve kan worden 
geput voor huidige en toekomstige invulling van de plaats van afdelingshoofd financiën (of latere 
gewijzigde functiebenaming) 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, voltijds of deeltijds (verschillende prestatiebreuken). De eerste aanstelling is 
voorzien op voltijdse wijze. Binnen de duurtijd van de (eventueel verlengde) reserve van deze selectie 
kan aan een geslaagde kandidaat verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten aangeboden 
worden. 
 
Het 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 alle voor de functie relevante ervaring uit de private sector zal worden 
gehonoreerd bij de bepaling van de geldelijke anciënniteit en dit mits tijdige voorlegging van 
bewijsstukken. 
 
11. t.e.m. 26.  Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
27. Personeel Personeelszaken - Resultaten examen steward  
 
De raad van bestuur beslist dat geslaagde persoon wordt opgenomen in de reserve voor de functie 
van steward tot zijn aanstelling of tot het verval van de reserve of tot zijn definitieve weigering van of 
niet ingaan op de aanstelling.  
De reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar ingaand op 7 januari 2020. 
 
28. Klantenrelaties - Aanpassing tarieven producten en diensten  
 
De raad van bestuur beslist tot een verhoging van de tarieven van de ruiming van aalputten met 
ingang van 1 februari 2020. 
 
29. Klantenrelaties - Aanpassing reglementen  
 
De raad van bestuur neemt kennis van deze reglementen en brieven.  
 
30. Klantenrelaties - Omruiling huisvuilzakken  
 
De raad van bestuur gaat akkoord met deze werkwijze. 
 


