
 
 

 

 

 
 

Beknopt verslag van de Raad van Bestuur  
dd. 25 juni 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 19/04 dd. 14 mei 2019. 
 
Het verslag van de vergadering 19/04 dd. 14 mei 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 
2. ILvA als vereniging. 
2.1. Goedkeuren voorstel aanpassing retributie. 
 
Er worden enkele scenario’s uitgewerkt en verder besproken. 
 
2.2. Aanvraag lidmaatschap SOLVA. 
 
Het lidmaatschap bij SOLVA aan te vragen en dit voor te leggen ter goedkeuring op de Algemene 
Vergadering van 17 december 2019. 
 
3. Afvalinzameling. 
3.1. Gunnen houthakselaar. 
 
De opdracht tot het leveren van een industriële houthakselaar wordt gegund aan Van Bemmel 
Machine Import BV. 
 
3.2. Gunnen bio-zakjes. 
 
De opdracht tot het leveren van composteerbare en bio-afbreekbare zakjes wordt gegund aan The 
Compost Bag Company. 
 
4. Afvalverwerking. 
4.1. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken van plantaardige oliën en vetten. 
 
De aanbesteding van een nieuwe overeenkomst voor het verwerven en verwerken van plantaardige 
oliën en vetten, middels een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, met 
bijhorende raming, zoals opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd.  
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4.2. Gunnen verwerven en verwerken van kunststofafval. 
 
De opdracht tot het verwerven en verwerken van kunststofafval ingezameld op de ILvA-
recyclageparken wordt gegund aan  
* voor perceel 1 - folies : SUEZ R & R BE North nv; 
* voor perceel 2 - harde plastics: Van Werven België bvba;  
* voor perceel 3 - bloempotjes: Renewi nv; 
* voor perceel 4 - harde plastics (monostroom beschadigde containers): Renewi nv. 
 
4.3. Gunnen verwerven en verwerken van schroot. 
 
De opdracht tot het verwerven en verwerken van schroot ingezameld op de ILvA-recyclageparken 
wordt gegund aan Nieulandt Recycling NV. 
 
4.4. Gunnen transport overslagstation. 
 
De opdracht voor het ophalen en transporteren van afvalfracties restfractie en grof huisvuil wordt 
gegund aan Itterbeek NV. 
 
5. Personeel. 
5.1. Gunnen werkkledij. 
 
De opdracht tot het leveren van werkkledij wordt gegund aan: 
* voor perceel 1 (winterjacket, sweater, T-shirt, werkbroek en bermuda) aan Bel-Confect NV; 
* voor perceel 2 (regenbroek en regenvest) aan Ets. Frans Daelman N.V; 
* voor perceel 3 (hoge en lage werkschoenen) aan Ets. Frans Daelman N.V; 
* voor perceel 4 (handschoenen) aan Planet Europe. 
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