Beknopt verslag van het Directiecomité
dd. 6 februari 2018.

Aanwezig : dhr. M. Blommaert, Voorzitter;
dhrn. B. Blommaert, M. Casteur, T. De Knyf, I. De Koninck, B. De Roeck, mevr.
A. De Winne, dhrn. L. Dekimpe, P. Deneyer, mevr. M. Duwyn, dhrn. L. Hoorens,
D. Janssens, J. Martens, mevr. R. Triest, dhrn. P. Venneman, G. Verdoodt,
leden;
B. Rooms, Alg. Directeur, secretaris, I. Depessemier, adj. Directeur.
Verontschuldigd : -------------------1. Notulen.
1.1. Goedkeuring notulen Directiecomité 2018/01 dd. 9 januari 2018.
De notulen van de vergadering 2018/01 dd. 9 januari 2018 worden zonder opmerkingen
goedgekeurd.
2. ILvA als vereniging.
2.1. Decreet Lokaal Bestuur - stand van zaken.
Ter voorbereiding van de Raad van Bestuur dd. 20 maart 2018, een weloverwogen
standpunt in te nemen op de vergadering dd. 6 maart 2018 inzake de samenstelling van de
Raad van Bestuur, volgens het nieuw Decreet Lokaal Bestuur.
2.2. Actieplan 2018 - herinrichten recyclageparken.
- vanaf 4 juni 2018
* het aanbod van selectieve stromen op de ILvA-recyclageparken uit te breiden met kurk,
kaarsvet, CD’s en DVD’s, CD-doosjes, doppen en gipskartonplaten;
* geen grond meer te accepteren op de ILvA-recyclageparken;
- de administratie de opdracht te geven om alle nodige reglementen en communicatie aan te
passen in het kader van de gewijzigde acceptatie van onze selectieve stromen.
2.3. P+MD en statiegeld.
- verder te onderhandelen met de betrokken partijen om te streven naar een uniform
inzamelsysteem voor de totale markt van de verpakkingsmaterialen, en dit te verruimen
naar P+MD met een gezamelijke opstartdatum, dus niet gefaseerd, vanaf 1 januari 2019;
- geen definitief standpunt in te nemen inzake de invoering van statiegeld, maar het advies
van de Vlaamse regering na evaluatie van de zwerfvuilplannen af te wachten.
3. Afvalinzameling.
3.1. Gunnen leveren 14 wielladers voor de recyclageparken.
De opdracht voor het leveren van 14 wielladers wordt gegund aan NV Tavernier Trading
Company, Bruisbeke 49A, 9520 Sint-Lievens-Houtem.
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4. Afvalverwerking.
4.1. Marktbevraging bestek KGA.
Een marktbevraging te lanceren voor de opmaak van het bestek van KGA met 5
afvalintercommunales.
4.2. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken kunststofafval.
Het bestek voor het verwerven en verwerken van folies, harde plastics, bloempotjes en
plantentrays, en beschadigde containers, zoals opgesteld door de administratie, wordt
goedgekeurd en de administratie krijgt opdracht voor het gunnen ervan een open
aanbestedingsprocedure te doorlopen.

