DIRECTIECOMITE
11 juli 2018
Lijst van de beknopte beslissingen
1. Ontwerpnotulen directiecomité d.d. 27/06/2018
De notulen d.d. 27/06/2017 worden goedgekeurd.
2. t.e.m. 4. Personeel - individuele personeelszaken
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet
openbaarheid van bestuur)
5. Personeel Operaties - Openverklaring functie chauffeur
Het directiecomité beslist om de resterende plaatsen van de tien al open verklaarde vacante functies
van chauffeur door een nieuwe selectie te laten invullen door middel van vergelijkende
geschiktheidsproeven met als selectiewijze: aanwerving. Het geeft daartoe de opdracht aan het
management.
Het directiecomité 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 chauffeur (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). Binnen de duurtijd van de
(eventueel verlengde) reserve van deze selectie kan aan een geslaagde kandidaat verschillende
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten aangeboden worden.
Het directiecomité 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.
Het directiecomité 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.
Het directiecomité neemt akte van de functiebeschrijving.
6. t.e.m. 11. Personeel - individuele personeelszaken
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet
openbaarheid van bestuur)
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12. AEC - Ondersteuning manager AEC
Het directiecomité keurt goed dat vanuit ECOV nv de ondersteuning van de manager AEC wordt
verlengd tot 31 december 2018, ten belope van maximaal 112 mandagen à € 100/uur.
13. Logistiek - Gunning Overheidsopdracht IVAGO/18.002 Warmedrankautomaten
Het directiecomité beslist de opdracht met nr. IVAGO/18.002 voor de huur en het onderhoud van
warme drankautomaten en een snoepautomaat en het leveren van de bijhorende producten voor een
periode van 2 jaar te gunnen aan Selecta Belgium nv (offerte toegestane variant) voor een
totaalbedrag van 54.941,94 euro (excl. BTW).
14. Logistiek - Gunning Overheidsopdracht IVAGO/18.008 Afzetcontainers
Het directiecomité beslist de opdracht met nr. IVAGO/18.008 voor het leveren van 13 afzetcontainers
30 m³ met klapnetten (perceel 1) en het leveren van 2 filtercontainers 22 m³ en
2 containers voor roosterdoorval 22 m³ (perceel 2) te gunnen aan ANG nv:
Perceel 1 wordt gegund voor een totaalprijs van 85.644,00 euro (excl. BTW).
Perceel 2 wordt gegund voor een totaalprijs van 43.974,00 euro (excl. BTW).
De volledige opdracht wordt gegund voor een totaalbedrag van 129.618,00 euro (excl. BTW).
15. Vlootbeheer - Gunning Overheidsopdracht IVAGO/18.010 2 chassis lage instap op CNG
huisvuilwagen
Het directiecomité onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag.
Het directiecomité beslist de opdracht met nr. IVAGO/18.010 voor het leveren van twee chassis lage
instap op CNG geschikt tot de opbouw van een bovenbouw huisvuilwagen te gunnen aan Hedin
Automotive Gent nv voor een aankoopbedrag van 313.916,20 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 maandelijks bedrag van 645,32 euro (excl.
BTW) per chassis. Dit resulteert voor twee chassis voor een looptijd van 10 jaar in een totaalprijs van
154.876,80 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 462.793,00 euro (excl. BTW).
16. Vlootbeheer - Gunning Overheidsopdracht IVAGO/18.011 2 bovenbouwen
Het directiecomité onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag.
Het directiecomité beslist de opdracht met nr. IVAGO/18.011 voor het leveren en monteren van twee
bovenbouwen huisvuilwagen met automatische belading te gunnen aan Mol Cy nv voor een
aankoopbedrag van 171.400,00 euro (excl. BTW).
Het Full Omnium onderhouds- en herstellingscontract wordt toegekend voor een bedrag van 400,00
euro (excl. BTW) per maand per bovenbouw voor een looptijd van 10 jaar, wat resulteert in een
totaalprijs voor twee bovenbouwen van 96.000,00 euro (excl. BTW).
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De opdracht wordt gegund voor een totaalbedrag van 267.400,00 euro (excl. BTW), overeenkomstig
het bijzonder bestek nr. IVAGO/18.011 en hun offerte dd. 27/04/2018.
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