Beknopt verslag van de Raad van Bestuur
dd. 19 december 2017

Aanwezig :
A-aandeelhouders :
- voor de stad Aalst : dhr. Maarten Blommaert, Voorzitter, dhr. Iwein De Koninck, mevr.
Caroline De Meerleer, dhrn. Johan De Veylder, Kristof Devos, mevr. Cathy Grysolle, dhrn.
Paul Stockman, Geert Verdoodt, Ignace Verhaegen.
- voor de gemeente Affligem : dhr. Bert De Roeck, mevr. Leen Steenhoudt.
- voor de gemeente Denderleeuw : mevr. Simonne De Leeuw.
- voor de gemeente Erpe-Mere : mevr. Gina De Brouwer, dhr. Dirk Janssens.
- voor de gemeente Galmaarden : dhr. Pierre Deneyer.
- voor de stad Geraardsbergen : mevr. Sarah De Backer, dhr. Karel De Moyer, mevr. Andrée
De Rom-Depreter.
- voor de gemeente Haaltert : mevr. Astrid De Winne.
- voor de gemeente Herzele : dhr. Luc Hoorens, mevr. Patricia Van Ruyskensvelde.
- voor de gemeente Kluisbergen : dhr. Lode Dekimpe.
- voor de gemeente Lede : dhr. Erik Vandormael.
- voor de gemeente Liedekerke : dhr. Willy Rossignol, mevr. Rita Triest.
- voor de stad Ninove : dhrn. Michel Casteur, Wouter Vande Winkel, Freddy Van Eeckhout,
mevr. Jannick Violon.
- voor de gemeente Oosterzele : dhr. Jan Martens.
- voor de gemeente Sint-Lievens-Houtem : dhr. Tim De Knyf.
- voor de stad Zottegem : mevr. Claudine Placke.
B-aandeelhouders :
- voor de provincie Oost-Vlaanderen : dhrn. Bart Blommaert, Dirk De Meerleer, mevrn. Hilde
De Sutter, Phaedra Van Keymolen.
Leden met raadgevende stem : dhrn. Yves Lerminiaux, Jean Paul Martin, Filip Michiels.
Bart Rooms, Alg. Directeur, secretaris, Ingrid Depessemier, adj. directeur.
Verontschuldigd : mevrn. Marleen Buydens, Martine Duwyn, dhr. Eddy Couckuyt.
---------------------------1. Notulen.
1.1. Goedkeuring notulen van de Raad van Bestuur 17/03 dd. 24 oktober 2017.
De notulen van de vergadering 2017/03 dd. 24 oktober 2017 worden na aanpassingen
goedgekeurd.
2. ILvA als vereniging.
2.1. Aanstellen en vervangen bestuurder.
Dit punt is van de agenda afgevoerd.
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2.2. Goedkeuren bestek IT - operationele dienstverlening.
- het bestek voor de levering en onderhoud van een softwarepakket, operationele
ondersteuning, zoals opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd;
- de administratie wordt opdracht gegeven op basis van dit bestek een vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking te doorlopen.
2.3. Upgrade software in het kader van GDPR.
De huidige software voor de opvolging van de bezoekers op de ILvA-recyclageparken wordt
aangepast conform de Europese richtlijnen in het kader van de persoonlijke
gegevensbescherming (GDPR).
2.4. Wijziging statuut PMD sortering - goedkeuring.
Er wordt kennis genomen van de aanpassing dat vanaf 1 januari 2018 de verwerving en
verwerking van PMD zal uitgevoerd worden door Vanheede Plastic Recovery NV tegen
dezelfde contractvoorwaarden gegarandeerd bij de gunning door Vanheede Environmental
Logistics en deze goed te keuren.
3. Afvalverwerking.
3.1. Gunnen verwerven en verwerken houtafval.
De opdracht tot het verwerven en verwerken van het op de ILvA-recyclageparken ingezamelde
hout, in de periode van 1 januari tot 31 december 2018 wordt gegund aan Bardoel nv.
3.2. Gunnen verwerven en verwerken tuinafval.
De opdracht tot verwerven en verwerken van tuinafval ingezameld op de ILvArecyclageparken, in de periode 1 januari tot 31 december 2018 wordt gegund aan :
- De Bree Solutions nv
- Renewi , voor het perceel 9 (Herzele).
3.3. Gunnen verwerven en verwerken cementgebonden asbest.
De opdracht tot het verwerven en verwerken van het cementgebonden asbest, door ILvA
ingezameld op de recyclageparken, in de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2019
wordt gegund aan Herbosch-Kiere nv.
3.4. Gunnen verwerven en verwerken niet-brandbaar/niet-recycleerbaar afval.
De opdracht tot het verwerven en verwerken van de afvalfractie niet-brandbare/nietrecycleerbaar, door ILvA ingezameld op de recyclageparken, in de periode van 1 januari 2018
tot 31 december 2019 wordt gegund aan
- Renewi nv, met adres te 2400 Mol, Berkebossenlaan 7, voor de recyclageparken Aalst 1,
Aalst 2, Denderleeuw, Herzele, Lede, Ninove, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem voor
€ 101/ton (excl. BTW) en voor de recyclageparken Galmaarden, Geraardsbergen en
Zottegem voor € 97/ton (excl. BTW);
- PPR-VIBED nv, met adres te 9450 Denderhoutem, Vondelen 52, voor de recyclageparken
Affligem en Kluisbergen voor € 90/ton (excl. BTW) en voor de recyclageparken Haaltert en
Erpe-Mere voor € 98/ton (excl. BTW).
4. Personeel.

