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RAAD VAN BESTUUR 

 

8 juli 2020 
 

Besluitenlijst 
 
 

1. Ontwerpnotulen raad van bestuur d.d. 24.06.2020 
 
De notulen d.d. 24.06.2020 worden goedgekeurd. 
 
2. 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. 
 
3. Personeel algemeen - Wijziging personeelsformatie Afdeling Managementondersteuning  
 
De raad van bestuur keurt de voorgestelde formatiewijziging goed. De functie managementassistent 
breidt met ingang van 1 september 2020 uit van 0,8 naar 0,9 VTE. 
 
De raad van bestuur beslist tevens om de vacante plaats voor de functie van managementassistent 
voor 0,1 VTE open te verklaren en geeft de personeelsdienst de opdracht dit in te vullen en daartoe 
de nodige stappen te zetten. 
De raad van bestuur keurt goed dat de functie van managementassistent kan worden ingevuld in 
toepassing van artikel 5 van het algemeen reglement voor contractueel personeel. 
 
4. Personeel algemeen - Wijziging personeelsformatie Afdeling Personeelszaken  
 
Aanpassing van de personeelsformatie van IVAGO binnen de afdeling personeelszaken: de 
toevoeging van de HR-stafmedewerker (functionele loopbaan B4) met 1 VTE. In het organigram wordt 
de functie toegevoegd. De werving start meteen na de goedkeuring in de raad van bestuur. 
 
5. Personeel Personeelszaken - Goedkeuring functiebeschrijving HR Stafmedewerker  
 
De raad van bestuur keurt de functiebeschrijving van HR stafmedewerker (niveau B4) goed. 
 
6. Personeel Personeelszaken - Vacantverklaring functie HR Stafmedewerker  
 
De raad van bestuur beslist één vacante functie van HR stafmedewerker open te verklaren en geeft 
het management de opdracht de beschikbare plaatsen 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 HR stafmedewerker (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). Personeelsleden die statutair 
zijn en bevorderen naar de functie van HR stafmedewerker 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. 
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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. 
 
7. Personeel Klantenrelaties en communicatie  - Resultaten medewerker frontoffice en 

onthaal  
 
De raad van bestuur beslist dat geslaagde personen worden opgenomen in de reserve voor de functie 
van medewerker frontoffice en onthaal tot hun aanstelling of tot het verval van de reserve of tot hun 
definitieve weigering van of niet ingaan op de aanstelling. 
 
De reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, ingaand op 17 juni 2020. 
 
8. t.e.m. 16.  Personeel - individuele personeelszaken 

 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
17. Financiën - Overheidsopdracht IVAGO/20.040 voor het afsluiten van de verzekering van 

materiële schade aan de afvalverbrandingsinstallatie van IVAGO - Goedkeuring procedure 
en selectieleidraad i.h.k.v. fase 1 

 
De raad van bestuur keurt goed dat in samenwerking met AON Belgium bvba een 
mededingingsprocedure met onderhandeling met nationale en Europese bekendmaking wordt 
opgestart tot aanstelling van een verzekeringsmaatschappij ter verzekering van materiële schade voor 
de afvalverbrandingsinstallatie. 
De raad van bestuur keurt de selectieleidraad, bevattende de selectiecriteria die gesteld worden aan 
de kandidaten, goed. 
 
18. Operaties - Goedkeuring overheidsopdracht IVAGO/20.002 tot “Leveren van een elektrisch 

aangedreven bestelwagen ingericht als mobiel kantoor”  
 
De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/20.002 voor het “leveren van een elektrisch 
aangedreven bestelwagen ingericht als mobiel kantoor” goed. 
 
19. SOS - Gunning overheidsopdracht IVAGO/20.006 tot “Leveren van polyethyleen zakken 

voor intern gebruik”  
 
De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag. 
 
De raad van bestuur beslist de opdracht met nr. IVAGO/20.006 voor het leveren van polyethyleen 
zakken voor intern gebruik te gunnen aan Powerpack nv voor een bedrag van € 200.557,60 euro 
(excl. BTW) (opdracht tegen prijslijst, op basis van vermoedelijke hoeveelheden). 
 
20. SOS - Uitbreiding CNG tankstation - Meerkost ten opzichte van bestek  
 
De raad van bestuur beslist tot de uitvoering van de volgende fases van het project CNG tankstation 
voor een geraamde kost van 267.750,8 euro.  
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21. SOS - Integratie SAP Project Korven, inzameling, reiniging en onderhoud 2e fase  
 
Vanuit de noodzaak tot de opvolging van het onderhoud en een betere organisatie van het ledigen en 
reiniging van de korven, als ook de optimalisatie voor het melden en uitvoeren van onderhoud, de 
rapportering en geografische analyses, keurt de raad van bestuur het budget voor de uitvoering van 
de 2de fase van dit project goed, zoals omschreven in de toelichting. 
 
22. SOS - Stroombeheer - Verzoek tot tijdelijke toeslag verwerking harde kunststoffen door 

ECOV  
 
De raad van bestuur neemt akte van het verzoek, ten uitzonderlijke titel, tot een tijdelijke toeslag voor 
de verwerking van harde kunststoffen n.a.v. de COVID-19 pandemie. 
 
23. SOS - Evaluatie mobiele recyclageparken - Aktename 
 
De raad van bestuur neemt akte van evaluatieresultaten m.b.t. het project  ‘mobiele recyclageparken’.  
 


