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RAAD VAN BESTUUR 

24 juni 2020 

Besluitenlijst 
 
 

1. Ontwerpnotulen raad van bestuur d.d. 27.05.2020 
 
De notulen d.d. 27.05.2020 worden goedgekeurd. 
 
2. Algemeen - Sociale dialoog - Aktename 
 
 
3. t.e.m. 4.  Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
 
5. Personeel Operaties - Resultaten chauffeur  
 
De raad van bestuur beslist dat geslaagde persoon wordt opgenomen in de reserve voor de functie 
van chauffeur 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 20 mei 2020. 
 
 
6. t.e.m. 10.  Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
 
11. Financiën - Financiële rapportering maart 2020  
 
De raad van bestuur neemt akte van de resultaten per 31 maart 2020. 
 
12. Financiën - Driemaandelijkse boordtabel maart 2020  
 
De raad van bestuur neemt akte van de boordtabellen. 
 
13. Financiën - Financiering investeringsbehoeftes  
 
De raad van bestuur beslist, na marktbevraging, een overeenkomst te sluiten met Belfius Bank nv, 
voor een bedrag van 153.360,36 euro (ontleend kredietbedrag 9.000.000 euro, looptijd 5 jaar), 
overeenkomstig hun kredietvoorstel d.d. 04/06/2020. 
  



 
 

Beknopte Beslissingen RvB 2020 06 24  2 

 
14. KMW - Goedkeuring overheidsopdracht IVAGO/20.041 “Aanstellen studiebureau voor 

opmaken van een project MER AEC, opmaken en indienen 
omgevingsvergunningsaanvraag”  

 
De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/20.041 voor het aanstellen van een 
studiebureau voor het opmaken van een project MER AEC, opmaken en indienen 
omgevingsvergunningsaanvraag IVAGO goed 
 
15. AEC - Gunning overheidsopdracht IVAGO/20.018 “Constructie, levering en montage van 

een luchtkoeler voor koeling van de turbine”  
 
De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag. 
 
De raad van bestuur beslist de opdracht met nr. IVAGO/20.018 voor de constructie, levering en 
montage van een luchtkoeler voor koeling van de turbine te gunnen aan Timmerman EHS nv voor een 
bedrag van € 112.000,00 (excl. BTW). 
 
16. Operaties - Goedkeuring subsidiedossier Ondergrondse containers en 

vooruitgangsplanning  
 
De raad van bestuur neemt akte van de officiële goedkeuring van het subsidiedossier door de OVAM 
m.b.t. overheidsopdracht IVAGO/20.001 “Raamcontract voor het leveren, plaatsen en daarna 
onderhouden, reinigen en herstellen van 350 ondergrondse afvalcontainers inclusief het software 
beheersysteem”. 
De raad van bestuur neem teven akte van de vooruitgangsplanning. 
 
17. Maatregelen Covid-19 - Aangepaste dienstverlening  
 
De raad van bestuur neemt akte van de actuele activiteiten i.h.k.v. de dienstverlening. 
 
 
 
 


