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RAAD VAN BESTUUR 

 

27 mei 2020 
 

Besluitenlijst 
 
 

1. Ontwerpnotulen raad van bestuur d.d. 22.04.2020 
 
De notulen d.d. 22.04.2020 worden goedgekeurd. 
 
2. Algemeen - Activiteitenverslag 2019  
 
De raad van bestuur keurt de ontwerptekst van het activiteitenverslag 2019 goed. 
 
3. Personeel AEC - Openverklaring functie procesoperator  
 
De raad van bestuur beslist vacante plaats voor de functie van procesoperator open te verklaren en 
geeft de personeelsdienst de opdracht deze functie in te vullen. 
De raad van bestuur keurt goed dat de functie van procesoperator kan worden ingevuld in toepassing 
van artikel 5 van het algemeen reglement voor contractueel personeel. 
De raad van bestuur geeft de opdracht om voorafgaande aan deze invulling de selectie te organiseren. 
De raad van bestuur neemt akte van de functiebeschrijving. 
 
4. t.e.m. 25.  Personeel - individuele personeelszaken 

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

 
26. Operaties - Goedkeuring overheidsopdracht IVAGO/20.038 “Leveren van borstels voor 

straatveegmachines en onkruidmachines voor de periode van 3 jaar”  
 
De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/20.038 goed, voor het leveren van borstels 
voor straatveegmachines en onkruidmachines voor de periode van 3 jaar. 
 
27. Operaties - Verlenging overheidsopdracht IVAGO/14.007 “Raamcontract voor het leveren, 

plaatsen en daarna onderhouden en herstellen van 225 ondergrondse afvalcontainers 
inclusief het software beheersysteem in het werkingsgebied van IVAGO”  

 
Omwille van de onvoorziene omstandigheden, nl. de coronacrisis als overmachtssituatie en 
overwegende de noodzaak om de continuïteit van de dienstverlening onder de vorm van het plaatsen 
van ondergrondse containers te verzekeren,   keurt de raad van bestuur de verlenging goed, met één 
jaar, van overheidsopdracht IVAGO/14.007 voor het leveren, plaatsen en daarna onderhouden en 
herstellen van 225 ondergrondse afvalcontainers inclusief het software beheersysteem in het 
werkingsgebied van IVAGO. 
 
28. SOS - Goedkeuring BB 20 009 Compostbakken  
 
De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/20.009 voor het leveren van compostbakken 
en aanbouwmodules voor thuiscompostering goed. 
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29. Maatregelen Covid-19 - Aangepaste dienstverlening  
 
De raad van bestuur neemt akte van de actuele activiteiten i.h.k.v. de dienstverlening. 
 
30. Maatregelen Covid-19 - Financiële impact  
 
De raad van bestuur neemt akte van de inschatting van de financiële impact van Covid-19.  
 
31. SOS - Bedeling zakken sociale tegemoetkoming Stad Gent  
 
De raad van bestuur neemt akte van de presentatie. 
 
32. SOS - Ingebruikname van groene zakken  
 
De raad van bestuur neemt akte van de toelichting omtrent de ingebruikname van de groene zakken. 
 
33. SOS - Project Mobiele recyclageparken  
 
De raad van bestuur neemt akte van de aanpak voor de eerste mobiele recyclageparken. 
 
 
 
 


