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RAAD VAN BESTUUR 

 

18 november 2020 
 

Besluitenlijst 
 

1. Ontwerpnotulen raad van bestuur d.d. 21.10.2020 
 
De notulen d.d. 21.10.2020 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. Algemeen - Beleidsnota 2020-2025  
 
De Raad van Bestuur van IVAGO keurt het ontwerp van Beleidsnota IVAGO 2020-2025 goed, ter 
goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering IVAGO van 23 december 2020. 
 
4. Algemeen - Prestatiegebonden vergoeding ECOV nv  
 
De raad van bestuur beslist tot wijziging van de modaliteiten m.b.t. tot prestatiegebonden vergoeding 
(PBO Deel 1), voorzien in artikel 2.5 van Bijlage 3 bij de IVAGO-statuten, uitgewerkt in de annex bij 
bijlage 3. 
 
5. Algemeen - Wijziging dagorde BAV 23.12.2020  
 
De raad van bestuur beslist tot wijziging van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering 
van 23 december 2020, die wordt bepaald als volgt: 

1. Samenstelling van het bureau; 
2. Evaluatie doelstellingen 2020; 
3. Beleidsnota 2020 - 2025 
4. Budget 2021; 
5. Toetreding CREAT Aankoopcentrale; 
6. Prestatiegebonden vergoeding ECOV nv; 
7. Rondvraag. 

 
6. t.e.m. 16.  Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
17. Personeel Operaties - Goedkeuring functiebeschrijving planner opvolger in opleiding en 

recyclageparkwachter  
 
De raad van bestuur neemt akte van de opmerkingen van het VSOA-lrb wat betreft de 
functiebeschrijvingen planner-opvolger in opleiding en recyclageparkwachter. 
De raad van bestuur stelt vast dat er geen essentiële bezwaren waren tegen de goedkeuring ervan. 
De raad van bestuur keurde de functiebeschrijvingen van planner-opvolger in opleiding en 
recyclageparkwachter op 23 september 2020 dus terecht goed. 
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18. Personeel - individuele personeelszaken 

 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
19. Personeel SOS - Wijziging functiebeschrijving departementshoofd IT en systemen  
 
De raad van bestuur keurt de geactualiseerde, nieuwe functiebeschrijving van departementshoofd IT 
en systemen goed.  
 
20. Financiën - Budget 2021  
 
De raad van bestuur stelt het ontwerpbudget 2021 vast.  
Het zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 23 
december 2020. 
 
21. Klantenrelaties en communicatie - Leverings- en verkoopsvoorwaarden bedrijfsafval  
 
De raad van bestuur keurt de nieuwe leverings- en verkoopsvoorwaarden voor bedrijfsafval goed. 
 
22. Klantenrelaties en communicatie - Prijzen bedrijfsafval 2021  
 
De raad van bestuur beslist tot een verhoging van de tarieven van bedrijfsafval zoals voorgesteld in de 
toelichting, met ingang van 1 januari 2021.  
Ter ondersteuning van onze klanten in de regio Gent en Destelbergen beslist de raad van bestuur om 
geen prijsstijging door te voeren op 1 januari 2021 en uit te stellen naar 1 januari 2022. 
 
23. Maatregelen Covid-19 - Maatregelen tbv BA-klanten  
 
Er wordt beslist om de opschorting van de rappelprocedure voor de bestaande bedrijfsklanten te 
verlengen tot 31 maart 2021. 
 
24. Operaties - Goedkeuring Overheidsopdracht IVAGO/20.004 “Leveren van 3 elektrisch 

aangedreven personenwagens, lichte vracht”  
 
De raad van bestuur keurt de opdrachtdocumenten goed inzake overheidsopdracht  IVAGO/20.004 
voor het leveren van 3 elektrisch aangedreven personenwagens, lichte vracht, onder voorbehoud dat 
een motivatie wordt voorgelegd omtrent de twee technische aspecten in het bestek waarover duiding 
werd gevraagd, zoals beschreven in de toelichting. 
De raad van bestuur machtigt de voorzitter van de raad van bestuur om desgevallend op vlak van deze 
twee technische aspecten gewijzigde opdrachtdocumenten goed te keuren. 
 
25. Operaties - Gunning Overheidsopdracht IVAGO/20.002 “Leveren van een elektrisch 

aangedreven bestelwagen ingericht als mobiel kantoor”  
 
De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag. 
 
De raad van bestuur beslist de opdracht met nr. IVAGO/20.002 voor het leveren van een elektrisch 
aangedreven bestelwagen ingericht als mobiel kantoor te gunnen aan MAN West-Vlaanderen nv voor 
een aankoopbedrag van 92.183,12 euro (excl. BTW). 
 
Volgende toegestane optie wordt gelicht:  

• “Plaatsen van plexi wanden in het voertuig”, voor een bedrag van 920,00 euro (excl. BTW). 
 
Volgende vrije opties worden eveneens gelicht:  

• “Voorbedraden van het mobiel kantoor voor WIFI”, voor een bedrag van 249,00 euro (excl. BTW). 
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• “Mogelijkheid tot het verwarmen van de kantoorruimte”, voor een bedrag van 360,00 euro (excl. 
BTW). 

 
De opdracht wordt gegund voor een totaalprijs van 93.712,12 euro (excl. BTW). 
 
26. AEC - Goedkeuring Overheidsopdracht IVAGO/20.028 “Leveren van gietstukken voor de 

verbrandingsroosters van de AEC”  
 
De raad van bestuur keurt de opdrachtdocumenten goed m.b.t. overheidsopdracht IVAGO/20.028 
voor het leveren van gietstukken voor de verbrandingsroosters van de AEC. 
 
27. Klantenrelaties - Evaluatie omruiling geel naar groen  
 
De leden van de raad van bestuur nemen akte van de toelichting inzake de evaluatie van het project 
‘omruiling van gele zakken naar groene zakken’. 

 


