
 
 

 

 

 
 

Beknopt verslag van de Raad van Bestuur  
dd. 14 mei 2019 

 
 
Bekendmaking door Voorzitter van de Raad van Bestuur, ingevolge art. 466 van het decreet lokaal 
bestuur.  
 
De meerderheid van de zitting hebbende raadsleden is aanwezig.  
 

---------------------------- 
 
1. Notulen. 
1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 19/03 dd. 23 april 2019. 
 
Het verslag van de vergadering 19/03 dd. 23 april 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 
2. ILvA als vereniging. 
2.1. Voorlopig aanstellen bestuurder. 
 
Het raadslid voor de stad Zottegem wordt voorlopig als bestuurder aangesteld. 
 
2.2. Goedkeuren jaarverslag 2018. 
 
Het jaarverslag over het dienstjaar 2018 wordt goedgekeurd en voor verder gevolg aan de steden en 
gemeenten en daarna aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring overgemaakt. 
 
2.3. Ontwerp nieuw retributiereglement. 
 
Het ontwerp van het nieuw retributiereglement te verdagen. 
 
2.4. Recyclagepark Ninove : beslissing tot verkoop van de huidige site en hervestiging. 

 
1. Het voorstel van SOLVA te aanvaarden en op het nieuwe bedrijventerrein, Doorn - Noord, een 

perceel aan te kopen voor realisatie van een nieuw recyclagepark. 
 
2. De verkoop van de site van het recyclagepark te Ninove, Pamelstraat-Oost 455, te finaliseren. 
 
3.  De administratie de opdracht te geven om de ontwikkeling en uitbouw van een nieuw recyclagepark 

op te starten. 
 

2.5. Nabestemming Deponie Vlierzele. 

Het bestek en ontwerp van concessieovereenkomst wordt goedgekeurd voor ontwerp, realisatie, 
financiering, exploitatie en onderhoud van een golfterrein te Vlierzele. 
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3. Afvalinzameling. 
3.1. Goedkeuren bestek leveren brandstoffen. 
 
De aanbesteding van het leveren van brandstof voor motorvoertuigen en werfvoertuigen in de periode 
van 1 november 2019 tot en met 31 oktober 2022, zoals opgesteld door de administratie, wordt 
goedgekeurd. 
 
4. Afvalverwerking. 
4.1. Gunnen bestek verwerven en verwerken van motorolie. 
 
De opdracht tot het verwerven en verwerken van motorolie op de ILvA-recyclageparken voor de 
periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020, wordt gegund aan Vanheede Environmental Services bvba. 
 
4.2. Gunnen bestek verwerven en verwerken piepschuim. 
 
De opdracht tot het verwerven en verwerken van piepschuim ingezameld op de ILvA-recyclageparken 
voor de periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020, wordt gegund aan CVB Recycling NV. 
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