Beknopt verslag van de Raad van Bestuur
dd. 20 oktober 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 20/10/2020 via Teams georganiseerd.
---------------------------1. Notulen.
1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 20/08 dd. 15 september 2020.
Het verslag van de vergadering 20/08 dd. 15 september 2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. ILvA als vereniging.
2.1. Stand van zaken Diftar-project.
Kennis te nemen van de stand van zaken van het Diftar-project en akkoord te gaan met de voorgestelde
manier van werken, zowel voor wat verenigingen betreft, als voor wat het inruilen van gele zakken en GFTstickers betreft.
2.2. Gegevensbescherming : aanpassing functiebeschrijving stafmedewerker/jurist.
De functiebeschrijving van de stafmedewerker /jurist aan te passen, en daar vanaf 1 november 2020 formeel
in te vermelden dat betrokkene de taak van functionaris voor gegevensbescherming uitvoert, en dit een
tijdsbesteding van ten minste vier uur per week vereist.
2.3. Concessie Golfterrein Vlierzele : aanpassing overeenkomst.
Dit punt wordt verdaagd.
2.4. Goedkeuren Actieplan en budget 2021.
Het actieplan en budget voor het jaar 2021 zoals eerder aan de leden is bezorgd, wordt goedgekeurd en aan
de steden en gemeenten en de Algemene Vergadering voor verder gevolg overgemaakt.
2.5. Bijeenroepen Buitengewone Algemene Vergadering en vastleggen agenda.
De Buitengewone Algemene Vergadering wordt samengeroepen op 8 december 2020 met de door de
administratie vastgestelde dagorde.
2.6. Vastleggen vergaderkalender.
De vergaderkalender voor 2021 zoals voorgesteld door de administratie wordt goedgekeurd.
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3. Financiën.
3.1. Financiële resultaten januari-augustus 2020.
Er wordt kennis genomen van de financiële resultaten van de eerste acht maanden van 2020.
3.2. Vastleggen begrotingsvooruitzichten dienstjaar 2021.
De begrotingsvooruitzichten voor het jaar 2021 worden vastgelegd en voor verder gevolg aan de
deelnemende besturen overgemaakt.
3.3. Aanpassen bankwaarborgen deponieën.
De voorzitter en de algemeen directeur worden gemachtigd voor ondertekening van het besluit tot het
aanpassen van de bankwaarborgen voor de deponieën te Vlierzele en Voorde.
3.4. Gunnen opdracht financiering vrachtwagens en weegsystemen.
De opdracht voor het verstrekken van een lening voor de aankoop van 18 vrachtwagens en 29 weegsystemen
toe te wijzen aan ING België.
4. Afvalverwerking.
4.1. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken van kunststofafval.
De aanbesteding van nieuwe overeenkomsten voor de verwerking van kunststofafval (folie, harde plastics en
kapotte containers), wordt goedgekeurd, middels een overheidsopdracht met bijhorende raming.
4.2. Goedkeuren verwerven en verwerken cementgebonden asbest.
De aanbesteding van een nieuwe overeenkomst voor de verwerking van cementgebonden asbest, wordt
goedgekeurd, middels een overheidsopdracht met bijhorende raming.
4.3. Gunnen groenonderhoud 15 recyclageparken.
De offerte van Tuinaanleg Pauwels wordt goedgekeurd voor het snoeien van het groen op en rond de
recyclageparken.
5. Personeel.

