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RAAD VAN BESTUUR 

 

25 maart 2020 
 

Besluitenlijst 
 
 

1a.  Covid-19 - Vergadering en besluitvorming Raad van Bestuur IVAGO  
 

Met het oog op de goede werking en de continuïteit van taken van publiek belang, die door 
beslissingen van de raad van bestuur uitgevoerd worden, beslist de raad van bestuur om tijdens de 
Covid-19 periode virtueel te vergaderen, beraadslagen en beslissen en dit zolang dit vereist is 
i.h.k.v. de social distancing maatregelen. 

 
1. Ontwerpnotulen raad van bestuur d.d. 26.02.2020  
 

De notulen d.d. 26.02.2020 worden goedgekeurd. 
 
2. Personeel - individuele personeelszaken 

 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het 
decreet openbaarheid van bestuur) 
 

3. Personeel Klantenrelaties en communicatie - Openverklaring functie assistent 
klantenrelaties  

 
De raad van bestuur beslist één vacante functie van assistent klantenrelaties open te verklaren en 
geeft het management de opdracht de beschikbare plaats in te vullen door middel van vergelijkende 
geschiktheidsproeven met aanwerving en bevordering 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 assistent klantenrelaties (of 
latere gewijzigde functiebenaming) op basis van de resultaten van de vergelijkende 
geschiktheidsproeven.  
De selectie wordt gevoerd voor contractuele (bepaalde of onbepaalde duur) aanstelling, voltijds of 
deeltijds (verschillende prestatiebreuken). Personeelsleden die statutair zijn en bevorderen naar de 
functie van assistent klantenrelaties behouden hun huidig statuut (statutair). 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. 
 
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 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. 
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4. Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het 
decreet openbaarheid van bestuur) 

 
5. Personeel Klantenrelaties en communicatie - Openverklaring assistent communicatie  
 

De raad van bestuur beslist één vacante functie van assistent communicatie open te verklaren en 
geeft het management de opdracht de beschikbare plaats in te vullen door middel van vergelijkende 
geschiktheidsproeven met aanwerving en bevordering 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 assistent communicatie (of 
latere gewijzigde functiebenaming) op basis van de resultaten van de vergelijkende 
geschiktheidsproeven.  
De selectie wordt gevoerd voor contractuele (bepaalde of onbepaalde duur) aanstelling, voltijds of 
deeltijds (verschillende prestatiebreuken). Personeelsleden die statutair zijn en bevorderen naar de 
functie van assistent communicatie behouden hun huidig statuut (statutair). 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. 
 
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 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. 

 
6. t.e.m. 22.  Personeel - individuele personeelszaken 

 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het 
decreet openbaarheid van bestuur) 
 

23. Personeel Operaties - Tijdelijke openverklaring met oog op waarneming van de functie van 
trainingscoördinator  

 
De raad van bestuur beslist tot tijdelijke openverklaring van één functie van trainingscoördinator 
(functionele loopbaan C2-C3) na uitdiensttreding van de titularis van de functie. Deze functie zal 
worden ingevuld onder het stelsel van waarneming van een hogere functie of waarneming van een 
andere functie geklasseerd in éénzelfde graad voor de periode van maximum 6 maanden en wordt 
bij definitieve invulling van de functie automatisch beëindigd. De vroegste ingangsdatum van de 
waarneming is 1 april 2020. De personeelsdienst krijgt de opdracht hiervoor het nodige te doen. 

 
24. SOS - Goedkeuring Overheidsopdracht IVAGO/20.006 Leveren van polyethyleen zakken 

voor intern gebruik”  
 

De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/20.006 voor het leveren van polyethyleen 
zakken voor intern gebruik goed. 
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25. SOS - Gunning Overheidsopdracht IVAGO/19.003 Leveren van 1.000 compostvaten voor 

thuiscompostering  
 

De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag. 
 
De raad van bestuur beslist de opdracht met nr. IVAGO/19.003 voor het leveren van 1.000 
compostvaten voor thuiscompostering te gunnen aan Sulo Belgium nv voor een bedrag van 
36.980,00 euro (excl. BTW). 

 
26. SOS - Integratie SAP Project Korven, inzameling, reiniging en onderhoud  

 
Vanuit de noodzaak tot de opvolging van het onderhoud en een betere organisatie van het ledigen 
en reiniging van de korven, keurt de raad van bestuur de volledige project scope goed als ook het 
budget voor de uitvoering van de 1ste fase van het project “Integratie SAP - Korven inzameling, 
reiniging en onderhoud”, zoals omschreven in de toelichting. 

 
27. Klantenrelaties en Communicatie - Nieuwe website  
 

De leden van de raad van bestuur nemen akte van de voorstelling van de nieuwe website.  
 
28. Covid-19 - Maatregelen en beslissingen 

 
28.1 Covid-19 - Maatregelen t.b.v. personeel  

 
De raad van bestuur neemt akte van de maatregelen die werden genomen t.b.v. het personeel van 
IVAGO. 

 
28.2 Covid-19 - Maatregelen i.g.v. overcapaciteit van personeel  

 
De raad van bestuur beslist als volgt: 
 
Artikel 1: 
Het kader wordt goedgekeurd voor medewerkers wiens activiteiten noodgedwongen worden 
afgebouwd omwille van corona-maatregelen met ingang vanaf 1 april 2020: 
1) In eerste instantie wordt gezocht naar een aangepast takenpakket binnen de dienst of binnen de 

organisatie. 
2) Medewerkers die tijdelijk geen ander takenpakket kunnen opnemen, blijven verplicht oproepbaar 

en beschikbaar. 
3) Een medewerker die niet wenst opgeroepen te worden of niet wenst in te gaan op het takenpakket 

waarvoor hij wordt opgeroepen, dient gebruik te maken van de stelsels van verloven en 
afwezigheden (inhaalrust, vakantieverlof, e.d.). 

 
Artikel 2: 
Voor contractuele medewerkers die verplicht oproepbaar en beschikbaar zijn, zal een aangifte 
gebeuren bij de RVA voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Zij dienen in dit verband zelf ook 
de nodige stappen te zetten en de richtlijnen van de RVA op te volgen. 
 
Artikel 3: 
IVAGO compenseert de uitkering van de RVA tot het volwaardig loon. De uitkering van RVA is 70% 
van het gemiddeld geplafonneerd loon voor de dagen van tijdelijke werkloosheid. Daarnaast heeft de 
contractuele werknemer recht op een toeslag van 30% van het loon betaald door de werkgever. Deze 
toelage is geen loon en is niet beschouwd als en niet gelijkgesteld met effectieve prestaties. 
 
Artikel 4: 
Statutaire medewerkers die verplicht oproepbaar en beschikbaar zijn, kunnen in een stelsel van 
terbeschikkingstelling worden geplaatst. 
 



 
 

Beknopte Beslissingen RvB 2020 03 25  4 

Artikel 5: 
De raad van bestuur gelast het management tot uitvoering van deze beslissingen. 

 
28.3 Covid-19 - Aangepaste dienstverlening  

 
De raad van bestuur neemt akte van de activiteiten i.h.k.v. de dienstverlening in de week van 23 maart 
2020. 
 
28.4 Covid-19 - Maatregelen t.b.v. bedrijfsklanten  
 
De raad bestuur gelast het management om voorstel met maatregelen uit te werken en dit zo spoedig 
mogelijk ter goedkeuring voor te leggen aan de raad van bestuur. 

 
28.5 Covid 19 - Maatregelen bij heropening recyclageparken  

 
De raad bestuur beslist om de instructies van de overheid af te wachten. 
 
28.6 Covid-19 - Maatregelen n.a.v. aanbod vs. verwerkinsmogelijkheid van afval  
 
De raad bestuur beslist om de instructies van de overheid af te wachten maar wel zelf een oplossing 
uit te werken om burgers die moeten verhuizen te ontlasten van hun afval. 
 
 
 

 
 

 
 


