
 

 

 

 

  

Beknopt verslag van het Directiecomité  
dd. 13 september 2018. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Aanwezig : dhr. M. Blommaert, Voorzitter; 

dhrn. B. Blommaert, M. Casteur, T. De Knyf, I. De Koninck, B. De Roeck, 
mevrn. A. De Smet,  A. De Winne, dhrn. P. Deneyer, 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 : mevr. M. Buydens, dhr. L. Dekimpe,  mevr. M. Duwyn. 
 

-------------------- 
 
1. Notulen. 
1.1. Goedkeuring notulen Directiecomité 2018/05 dd. 25 juni 2018. 
 
De notulen van de vergadering 2018/05 dd. 25 juni 2018 worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

 
2. ILvA als vereniging. 
2.1. Uittreding provincie - voorstel uittredingsovereenkomst. 
 
Het voorstel van de uittredingsovereenkomst wordt goedgekeurd en zal voorgelegd worden 
ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur van 25 oktober 2018 en de Algemene 
Vergadering van 17 december 2018. 
 
2.2. Nabestemming Deponie Vlierzele. 
 
De administratie wordt opdracht gegeven, op basis van de gemaakte studie, een 
overheidsopdracht, verkoop onder voorwaarden, uit te schrijven waarbij een oproep in de 
markt gelanceerd wordt naar investeerders in combinatie met een uitbater tot het realiseren 
van een golfproject op de site in Vlierzele. 
 
2.3. P+MD - stand van zaken.    
 
Vanuit ILvA wordt er verder onderhandeld om de start van P+MD gelijk te schakelen met de 
nieuwe inzamelkalender in ons werkingsgebied, met name 1 april 2019. 
 
3. Financiën. 
3.1. Voorstel meerjarenraming. 
 
De administratie wordt opdracht gegeven een begroting op te maken voor 2019 volgens de 
algemene principes van artikel 14 van de statuten en ter goedkeuring voor te leggen aan de 
Raad van Bestuur dd. 25 oktober 2018. 
 
4. Afvalverwerking. 
4.1. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken van KGA. 
 
Het bestek voor de verwerving en verwerking van KGA zoals gemeenschappelijk opgesteld 
met 4 intercommunales met MIWA als aankoopcentrale, goed te keuren en de administratie 
opdracht te geven voor het gunnen ervan een open aanbestedingsprocedure via offertevraag 
te doorlopen. 
 
5. Personeel. 


