
 
 

 

 

 
 

Beknopt verslag van de Raad van Bestuur  
dd. 23 april 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 19/03 dd. 23 april 2019. 
 
Het verslag van de vergadering 19/03 dd. 23 april 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 
2. ILvA als vereniging. 
2.1. Ondernemingsplan 2019-2024. 
 
Het ondernemingsplan voor de periode 2019-2024 zoals het eerder aan de leden is overgemaakt, 
wordt goedgekeurd en voor verder gevolg aan de deelnemende besturen en daarna aan de Algemene 
Vergadering ter goedkeuring overgemaakt. 
 
2.2. Ontwerp-jaarverslag 2018. 
 
Het jaarverslag over het dienstjaar 2018 wordt op de volgende Raad van Bestuur toegelicht aan de 
hand van een presentatie. Het wordt voor verder gevolg aan de steden en gemeenten en daarna aan 
de Algemene Vergadering ter goedkeuring overgemaakt. 
 
2.3. Bijeenroepen Algemene Vergadering en vastleggen agenda. 
 
De Algemene Vergadering wordt samengeroepen op dinsdag 25 juni 2019 te 19 uur. 
 
2.4. Toelichtingsnota textielinzameling. 

De administratie van ILvA, aan wie de gemeente haar beheersrechten met betrekking tot de inzameling 
van textielafval heeft overgedragen, te verzoeken opdrachtdocumenten uit te werken, zodat de 
plaatsing van textielcontainers op openbaar domein, de ophaling aan huis van textiel en de plaatsing 
van containers voor textielinzameling aan mededinging wordt onderworpen. Hierbij wordt geopteerd 
een substantieel deel van deze opdracht voor te behouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers 
die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot doel hebben. 
 
2.5. Nabestemming Deponie Vlierzele. 

De administratie wordt opdracht gegeven het bestek CON2018-01 aan te passen en opnieuw ter 
goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Bestuur, rekening houdend met de gemaakte 
opmerkingen tijdens de doorlopen procedure.  
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3. Afvalophaling. 
3.1. Goedkeuren bestek houthakselaar. 
 
De aanbesteding van een industriële houthakselaar, middels een overheidsopdracht, met bijhorende 
raming, zoals opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd. 
 
4. Afvalverwerking. 
4.1. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken van schroot. 
 
De aanbesteding van nieuwe overeenkomsten voor het verwerven en verwerken van schroot, middels 
een overheidsopdracht, met bijhorende raming, zoals opgesteld door de administratie, wordt 
goedgekeurd. 
 
4.2. Goedkeuren bestek transport overslagstation. 
 
De aanbesteding van transport (ophalen en transporteren van afvalfracties restfractie en grof huisvuil) 
middels een overheidsopdracht, met bijhorende raming, zoals opgesteld door de administratie, wordt 
goedgekeurd. 
 
4.3. Goedkeuren prijsherziening voor de opdracht verwerven en verwerken van de afvalfractie ‘niet-

brandbaar/niet recycleerbaar’. 
 
De prijsherziening voor de opdracht verwerven en verwerken van de afvalfractie ‘niet-brandbaar/niet 
recycleerbaar’ wordt goedgekeurd. 
 
5. Milieu. 
5.1. Goedkeuren eindstaat aankoop compostbakken. 
 
De eindstaat betreffende de aankoop van 500 kunststof compostbakken wordt goedgekeurd. 
 
6. Personeel. 
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