DIRECTIECOMITE
23 mei 2018
Lijst van de beknopte beslissingen
1. Ontwerpnotulen directiecomité d.d. 25/04/2018
De notulen d.d. 25/04/2017 worden goedgekeurd.
2. Algemeen - Sociale dialoog
Het directiecomité 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 - Procedure i.g.v. dringende reden voor ontslag
In de situatie dat er zich feiten voordoen die mogelijks een ontslag om dringende reden
verantwoorden, wordt volgende procesgang voorgesteld:
1) Bijeenroeping bij hoogdringendheid van Directiecomité en Raad van Bestuur (+ oproeping van de
werknemer om te worden gehoord)
2) Beslissing door het Directiecomité: de voorlopige vaststelling van de feiten worden beoordeeld als
zijnde dermate ernstig zijn dat ze elke professionele samenwerking onmogelijk maken op een
onmiddellijke en definitieve wijze
→ Hoorzitting voor Raad van Bestuur
→ Beslissing door Raad van Bestuur
4. Personeel - individuele personeelszaken
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet
openbaarheid van bestuur)
5. Openverklaring milieuwerker AEC
Het directiecomité beslist de vacante plaats voor de functie van milieuwerker AEC open te verklaren
en geeft de personeelsdienst de opdracht deze functie in te vullen en daarvoor alle nodige stappen te
zetten.
Het directiecomité keurt goed dat de functie van milieuwerker AEC kan worden ingevuld in toepassing
van artikel 5 van het algemeen reglement voor contractueel personeel.
Het directiecomité neemt akte van de ongewijzigde functiebeschrijving.
6. t.e.m. 14. Personeel - individuele personeelszaken
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet
openbaarheid van bestuur)
15. Vlootbeheer - Gunning Overheidsopdracht IVAGO/18.006 2 chassis lage instap op CNG
Het directiecomité onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag.
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Het directiecomité beslist de opdracht met nr. IVAGO/18.006 voor het leveren van twee chassis lage
instap op CNG geschikt tot de opbouw van een bovenbouw glaswagen te gunnen aan Mercedes-Benz
Gent nv voor een aankoopbedrag van 264.836,80 euro (excl. BTW) voor twee chassis.
Het Full Omnium onderhouds- en herstellingscontract wordt, op basis van een vermoedelijke
hoeveelheid van 15.000 km per jaar, toegekend voor een bedrag van 0,4797 euro/km (excl. BTW) per
chassis (excl. BTW). Dit resulteert voor twee chassis voor een looptijd van 10 jaar in een totaalprijs van
143.911,20 euro (excl. BTW).
De verplichte opties ‘stalen voorraadtanks’ en ‘ingebouwde GPS’ worden zonder meerprijs gelicht voor
beide chassis.
De toegestane optie ‘schilderen van de cabine in RAL 7015 in plaats van RAL 7043 (grijs)’ wordt
eveneens gelicht, voor een minprijs van 6.000 euro (excl. BTW) voor beide chassis.
De offerte wordt gegund voor een totaalbedrag van 402.478,00 euro (excl. BTW), overeenkomstig het
bijzonder bestek nr. IVAGO/18.006 en hun offerte dd. 31/03/2018.
16. Vlootbeheer - Gunning Overheidsopdracht IVAGO/18.007 2 bovenbouwen glaswagen
Het directiecomité onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag.
Het directiecomité beslist de opdracht met nr. IVAGO/18.007 voor het leveren en monteren van twee
bovenbouwen glaswagen te gunnen aan Mol Cy nv voor een aankoopbedrag van 121.600,00 euro (excl.
BTW).
Het Full Omnium onderhouds- en herstellingscontract wordt toegekend voor een bedrag van 277,00
euro (excl. BTW) per maand per bovenbouw voor een looptijd van 10 jaar, wat resulteert in een
totaalprijs voor twee bovenbouwen van 66.480,00 euro (excl. BTW).
De toegestane optie ‘intercomsysteem’ wordt gelicht voor een bedrag van 5.260,00 euro (excl. BTW)
voor twee bovenbouwen.
De vrije optie ‘extra LED-werklicht’ wordt eveneens gelicht voor een bedrag van 300,00 euro (excl. BTW)
voor twee bovenbouwen.
De opdracht wordt gegund voor een totaalbedrag van 193.640,00 euro (excl. BTW), overeenkomstig
het bijzonder bestek nr. IVAGO/18.007 en hun offerte dd. 05/04/2018.

Beknopte Beslissingen DC 23/05/2018

2

