Beknopt verslag van de Raad van Bestuur
dd. 17 maart 2020

Bekendmaking door Voorzitter van de Raad van Bestuur, ingevolge art. 466 van het decreet lokaal bestuur.
Gelet op de omstandigheden, en de bevolen maatregelen om de verdere verspreiding van het corona-virus te
voorkomen, hebben we de Raad van Bestuur van 17/03/2020 op elektronische wijze georganiseerd.
----------------------------

1. Notulen.
1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 20/02 dd. 18 februari 2020.
Het verslag van de vergadering 20/02 dd. 18 februari 2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. ILvA als vereniging.
2.1. Reglement dienstverlening diftar.
- er wordt kennis genomen van het voorontwerp van reglement inzake gewichtsgebonden ophaling;
- de gefaseerde overschakeling naar de gewichtsgebonden aanrekening van de inzameling van zowel
restfractie als GFT uit te werken volgens de principes vervat in dit voorontwerp.
3. Financiën.
3.1. Vastleggen provisies.
De provisies worden goedgekeurd en in de balans en resultatenrekening opgenomen.
3.2. Financiële resultaten dienstjaar 2019.
- de balans en resultatenrekening voor het boekjaar 2019 worden goedgekeurd;
- de gecorrigeerde afrekening met de gemeenten voor de huis-aan-huis ophaling, voor de exploitatie van de
recyclageparken en voor de verwerking van het gemeentelijk afval voor het boekjaar 2019 wordt
goedgekeurd;
4. Afvalverwerking.
4.1. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken steenpuin en beton.
De aanbesteding van nieuwe overeenkomsten voor de verwerving en verwerking van de afvalfracties
steenpuin en beton, middels een overheidsopdracht, met bijhorende raming, zoals opgesteld door de
administratie, wordt goedgekeurd.
5. Afvalinzameling.
5.1. Gunnen opdracht installatie weegsysteem en aanpassing voertuigen.
OVAM met het oog op goedkeuring van de subsidie te berichten over de wens tot gunning van de
overheidsopdracht leveren en plaatsen van 29 identificatie-, weeg- en registratiesystemen.
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5.2. Goedkeuren bestek aankoop 6 kleine vrachtwagens.
De aanbesteding van 6 nieuwe, kleine vrachtwagens voor GFT- en restafval met containerbelading en
onderhouds- en herstellingscontract, middels een overheidsopdracht, met bijhorende raming, zoals
opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd.
6. Personeel.

