
 
 

 

 

 
 

Beknopt verslag van de Raad van Bestuur  
dd. 19 maart 2019 

 
 
Bekendmaking door Voorzitter van de Raad van Bestuur, ingevolge art. 466 van het decreet lokaal 
bestuur.  
 
De meerderheid van de zitting hebbende raadsleden is aanwezig.  
 

---------------------------- 
 
1. Notulen. 
1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 19/01 dd. 19 februari 2019. 
 
Het verslag van de vergadering 19/01 dd. 19 februari 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 
2. ILvA als vereniging. 
2.1. Voorlopig aanstellen bestuurders. 
 
De raadsleden voor de gemeente Galmaarden, de stad Ninove en de gemeente Oosterzele 
worden voorlopig als bestuurders aangesteld. 
 
2.2. Aanpassen vergaderkalender. 
 
Er wordt kennis genomen van de aangepaste vergaderkalender. 
 
2.3. Voorstelling ILvA-werking. 
 
De algemeen directeur geeft aan de hand van een presentatie een overzicht van de organisatie en haar 
werking en van de financiële verhouding tussen ILvA en de gemeenten. 
De nadruk wordt gelegd op de basisprincipes, namelijk het gemeenschappelijk beleid en het 
eenvormige diftarsysteem. 
 
2.4. Evaluatie- en ondernemingsplan. 
 
De algemeen directeur licht het voorontwerp van ondernemingsplan toe. 
De basis voor dit ondernemingsplan en de uitgangspunten ervan zijn de evaluatie van de werking van 
de voorbije periode en de nieuwe tendensen die zich binnen de internationale milieu wereld 
aftekenen. 
 
3. Financiën. 
3.1. Vastleggen provisies. 
 
De provisies worden goedgekeurd en in de balans en resultatenrekening opgenomen. 
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3.2. Financiële resultaten dienstjaar 2018. 
 
- de balans en resultatenrekening voor het boekjaar 2018 worden goedgekeurd; 
- de afrekening met de gemeenten voor de huis-aan-huis ophaling, voor de exploitatie van de 

recyclageparken, voor de verwerking van het gemeentelijk afval en voor de diftar-inkomsten voor het 
boekjaar 2018 wordt goedgekeurd. 
 

4. Afvalverwerking. 
4.1. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken van kunststofafval. 
 
De aanbesteding van nieuwe overeenkomsten voor de verwerking van kunststofafval (harde plastics, 
bloempotjes, kapotte containers en folie), middels een overheidsopdracht, met bijhorende raming, 
zoals opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd. 
 
4.2. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken van motorolie. 
 
De aanbesteding van een nieuwe overeenkomst voor het verwerven en verwerken van motorolie 
middels een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, met bijhorende raming, 
zoals opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd. 
 
 4.3. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken piepschuim. 
 
De aanbesteding van een nieuwe overeenkomst voor het verwerven en verwerken van piepschuim 
middels een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, met bijhorende raming, 
zoals opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd. 
   
4.4. Goedkeuren dading overheidsopdracht RP 2017-NB/RA (verwerven en verwerken van 

afvalfractie niet-brandbaar/niet-recycleerbaar.) 
 
De dadingsovereenkomst tussen ILvA en PPR-Vibed wordt goedgekeurd. 
 
5. Afvalophaling. 
5.1. Goedkeuren bestek aankoop bio-zakjes. 
 
De aanbesteding van een nieuwe overeenkomst voor de levering van biozakjes middels een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, met bijhorende raming, zoals 
opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd. 
 
6. Personeel. 
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