Beknopt verslag van de Raad van Bestuur
dd. 17 december 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 19/08 dd. 19 november 2019.
Het verslag van de vergadering 19/08 dd. 19 november 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. ILvA als vereniging.
2.1. IT Audit.
Een prijsvraag voor een audit te lanceren bij minimaal 3 IT-consultants.
2.2. Werklastmeting administratie.
Een werkpostanalyse en/of werklastmeting uit te voeren binnen de administratie in samenwerking met de
preventieadviseur.
2.3. Stand van zaken diftar-project.
De algemeen directeur geeft een stand van zaken over het gewichtsgebonden diftar-project.
De lijst met veel gestelde vragen zal aan de bestuurders worden bezorgd en een reglement van
dienstverlening zal worden opgemaakt.
2.4. Nabestemming deponie Vlierzele.
De inhoud en motivering van het verslag van het toelichtingsmoment te onderschrijven en de
beoordelingscommissie toelating te geven om nader te onderhandelen over de inhoud van de offerte.
2.5. Goedkeuren bestek voor het leveren en plaatsen nieuwe telefooncentrale.
De aanbesteding voor de levering en plaatsing van een telefooncentrale, middels een overheidsopdracht,
met bijhorende raming, zoals opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd.
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3. Afvalverwerking.
3.1. Gunnen verwerven en verwerken papier en karton.
De opdracht tot het verwerven en verwerken van het door ILvA ingezameld papier & karton wordt gegund
aan SUEZ R&R BE North nv.
3.2. Herziening beslissing inzake stopzetting procedure verwerven en verwerken cementgebonden asbest.
- de op 19 november 2019 genomen beslissing inzake het stopzetten van de gunningprocedure voor het
verwerken
en
verwerven
van
cementgebonden
asbest
via
een
vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure in te trekken;
- de aanbesteding van een nieuwe overeenkomst voor het verwerven en verwerken van cementgebonden
asbest middels een overheidsopdracht, met bijhorende raming, zoals opgesteld door de administratie en
goedgekeurd door de Raad van Bestuur dd. 19 november 2019, verder te zetten.
3.3. Gunnen verwerven en verwerken cementgebonden asbest.
De opdracht tot het verwerven en verwerken van de afvalfractie cementgebonden asbest wordt gegund
aan OVMB NV.
4. Afvalophaling.
4.1. Gunnen opdracht leveren PMD-zakken.
De opdracht tot het leveren van PMD-zakken uit polyethyleen voor gebruik in het werkingsgebied van ILvA
wordt gegund aan Powerpack nv.
5. Milieu.
5.1. Goedkeuren bestek aankoop kunststof compostbakken.
De aanbesteding van het leveren van kunststof compostbakken wordt principieel goedgekeurd, middels
een overheidsopdracht met bijhorende raming.
6. Personeel.

