Beknopt verslag van de Raad van Bestuur
dd. 17 december 2018

Aanwezig :
A-aandeelhouders :
- voor de stad Aalst : dhr. Maarten Blommaert, Voorzitter, dhr. Iwein De Koninck, mevr.
Caroline De Meerleer, dhr. Johan De Veylder, mevr. Cathy Grysolle, dhrn. Paul Stockman,
Geert Verdoodt.
- voor de gemeente Affligem : dhr. Bert De Roeck, mevr. Leen Steenhoudt.
- voor de gemeente Denderleeuw : mevrn. Marleen Buydens, Simonne De Leeuw.
- voor de gemeente Erpe-Mere : mevr. Gina De Brouwer, dhr. Dirk Janssens.
- voor de gemeente Galmaarden : dhr. Pierre Deneyer.
- voor de stad Geraardsbergen : mevr. Sarah De Backer, dhr. Karel De Moyer, mevrn. Andrée
De Rom-Depreter, Martine Duwyn.
- voor de gemeente Haaltert : mevr. Astrid De Winne.
- voor de gemeente Herzele : dhr. Luc Hoorens, mevr. Patricia Van Ruyskensvelde.
- voor de gemeente Kluisbergen : niet vertegenwoordigd.
- voor de gemeente Lede : dhr. Erik Vandormael.
- voor de gemeente Liedekerke : dhr. Willy Rossignol.
- voor de stad Ninove : dhrn. Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, mevr. Jannick Violon.
- voor de gemeente Oosterzele : mevr. Christianne Immegeers-Schreyen.
- voor de gemeente Sint-Lievens-Houtem : dhr. Tim De Knyf.
- voor de stad Zottegem : mevrn. Ann De Smet, Claudine Placke.
B-aandeelhouders :
- voor de provincie Oost-Vlaanderen : dhrn. Bart Blommaert, Eddy Couckuyt, Dirk De
Meerleer, mevrn. Vera De Merlier, Greet De Troyer, Phaedra Van Keymolen.
Leden met raadgevende stem : dhrn. Yves Lerminiaux, Jean Paul Martin, Lander Van
Leuven.
Bart Rooms, Alg. Directeur, secretaris, Ingrid Depessemier, adj. directeur.
Verontschuldigd : dhrn. Lode Dekimpe, Jan Martens, mevr. Rita Triest.
---------------------------1. Notulen.
1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 18/03 dd. 25 oktober 2018.
Het verslag van de vergadering 18/03 dd. 25 oktober 2018 wordt zonder opmerkingen
goedgekeurd.
2. ILvA als vereniging.
2.1. Bijeenroepen Buitengewone Algemene Vergadering en vastleggen agenda.
Een Buitengewone Algemene Vergadering wordt samengeroepen op 19 februari 2019.

2

2.2. Nabestemming deponie Vlierzele.
Het bestek en ontwerp van concessieovereenkomst wordt goedgekeurd voor ontwerp,
realisatie, financiering, exploitatie en onderhoud van een golfterrein te Vlierzele.
2.3. Aanpassen statuut recyclageparkwachter.
De functiebeschrijvingen van recyclageparkwachter en parkwachter-lader worden
goedgekeurd en de administratie wordt opdracht gegeven deze op te nemen in het Algemeen
Reglement voor het contractueel personeel.
3. Administratie.
3.1. Goedkeuren offertevraag gebruik kopieertoestellen.
Het resultaat van de offertevraag goed te keuren en het contract voor gebruik en onderhoud
MFP-toestellen toe te wijzen aan Alfacom, voor een periode van 5 jaar.
4. Financiën.
4.1. Kapitaalsaanpassing.
- de Algemene Vergadering uit te nodigen de hierna vermelde kapitaalsaanpassing van de
deelnemende steden en gemeenten goed te keuren.
- de administratie opdracht te geven, eens deze kapitaalsaanpassing door de Algemene
Vergadering is goedgekeurd, de deelnemende besturen uit te nodigen tot het storten van de
vermelde bedragen.
5. Afvalverwerking.
5.1. Gunnen verwerven en verwerken KGA.
De opdracht tot het verwerven en verwerken van accu’s (loodstartbatterijen) en KGA op de
ILvA-recyclageparken voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021, wordt
gegund aan Vanheede Environmental Services bvba.
5.2. Gunnen verwerven en verwerken houtafval.
De opdracht tot het verwerven en verwerken van hout ingezameld op de ILvA-recyclageparken
voor het jaar 2019, wordt gegund aan Bardoel nv.
5.3. Gunnen verwerven en verwerken tuinafval.
De opdracht tot het verwerven en verwerken van tuinafval in 2019 ingezameld op de ILvArecyclageparken voor alle percelen wordt gegund aan De Bree Solutions nv.
5.4. Gunnen asbestvezelmetingen op de 15 recyclageparken en de ILvA-overslagplaats.
De opdracht tot het uitvoeren van een jaarlijks meetprogramma van 16 asbestvezelmetingen
wordt gegund aan NV TRANSLAB Asbestlaboratorium TEC, voor een periode van 3 jaar.
5.5. Gunnen bemonsteren en analyseren waterstalen deponieën Vlierzele en Voorde.
De opdracht voor het bemonsteren en analyseren van afvalwaterstalen op de ILvA-deponieën
te Vlierzele en Voorde voor de periode 1 januari 2019 tot 31 december 2021 wordt gegund aan
AL-West, 7418 BH Deventer (Nederland).
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5.6. Gunnen transport percolaat van deponie Voorde naar Vlierzele.
Het ophalen en transporteren van percolaatwater van de ILvA-deponie Voorde naar de ILvAdeponie Vlierzele voor de periode 1 januari 2019 tot 31 december 2021 wordt gegund aan De
Seranno Transport bvba.
6. Personeel.

