Beknopt verslag van de Raad van Bestuur
dd. 22 oktober 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 19/06 dd. 17 september 2019.
Het verslag van de vergadering 19/06 dd. 17 september 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. ILvA als vereniging.
2.1. Aanpassen datum indiening bestek ophalen textiel.
De beslissing van de Raad van Bestuur dd. 17 september 2019 aangaande de marktbevraging en de
concessie voor diensten met als voorwerp de inzameling en verwerking van gebruikt textiel via toegestane
huis-aan-huis-ophaling en door middel van textielcontainers op het werkingsgebied van ILvA te bevestigen,
maar het uiterste tijdstip voor ontvangst van de offertes te plaatsen op donderdag 21 november 2019 om
11 uur.
2.2. Actieplan en budget 2020.
Het actieplan en budget voor het jaar 2020 zoals eerder aan de leden is bezorgd, wordt goedgekeurd en
aan de steden en gemeenten en de Algemene Vergadering voor verder gevolg overgemaakt.
2.3. Bijeenroepen Buitengewone Algemene Vergadering en vastleggen agenda.
De Buitengewone Algemene Vergadering wordt samengeroepen op 17 december 2019 met de door de
administratie vastgestelde dagorde.
2.4. Vastleggen vergaderkalender.
De vergaderkalender voor 2020 zoals voorgesteld door de administratie wordt goedgekeurd.
3. Financiën.
3.1. Financiële resultaten januari-augustus 2019.
Er wordt kennis genomen van de financiële resultaten van de eerste acht maanden van 2019.
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3.2. Vastleggen begrotingsvooruitzichten dienstjaar 2020.
De begrotingsvooruitzichten voor het jaar 2020 worden vastgelegd en voor verder gevolg aan de
deelnemende besturen overgemaakt.
3.3. Aanpassen bankwaarborgen deponieën.
De voorzitter en de algemeen directeur worden gemachtigd voor ondertekening van het besluit tot het
aanpassen van de bankwaarborgen voor de deponieën te Vlierzele en Voorde.
4. Afvalinzameling.
4.1. Actualiseren gebruiksreglement recyclageparken.
Het nieuwe, goedgekeurde gebruiksreglement van de ILvA-recyclageparken, wordt bekend gemaakt op de
website van ILvA en aan de recyclageparken en gaat onmiddellijk van kracht.
5. Afvalverwerking.
5.1. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken papier en karton.
De aanbesteding van een nieuwe overeenkomst voor de verwerving en verwerking van de afvalfractie
papier & karton, middels een overheidsopdracht, met bijhorende raming, zoals opgesteld door de
administratie, wordt goedgekeurd.
6. Personeel.
6.1. Goedkeuren offerte voor het plaatsen van kledingkastjes.
De offerte van VOF Van Keer Peter, wordt goedgekeurd, voor het plaatsen van kasten van muur tot muur,
met 260 kledingkastjes en een ingewerkte deur.

