
 

 
 

 

 

 

 

Beknopt verslag van de Raad van Bestuur  
dd. 8 december 2020 

 
  

Bekendmaking door Voorzitter van de Raad van Bestuur, ingevolge art. 466 van het decreet lokaal bestuur.  
 
Gelet op de omstandigheden, en de bevolen maatregelen om de verdere verspreiding van het corona-virus te 
voorkomen, hebben we de  Raad van Bestuur van 8 december 2020 via Teams georganiseerd. 
 

---------------------------- 
 
1. Notulen. 
1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 20/10 dd. 17 november 2020. 
 
Het verslag van de vergadering 20/10 dd. 17 november  2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 
2. ILvA als vereniging. 
2.1. Toetreding ILvA tot Algemene Machtiging VVSG. 
 
Kennis te nemen van de verkregen aansluiting bij de Algemene Machtiging.  
 
2.2. Verzoek tot nietigverklaring, schorsing en schadevergoeding tot herstel wegens niet-gunning van de 

opdracht verwerven en verwerken van hout ingezameld op de ILvA-recyclageparken. 
 
Kennis te nemen van de ingestelde vordering bij de Raad van State en de opdracht niet te sluiten 
overeenkomstig artikel 11 van de wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies. 
 
2.3.  Goedkeuren offerte voor monitoring sluikstorten. 
 
De offerte van OWS nv, voor monitoring van sluikstort, wordt goedgekeurd. 
 
2.4. Betaalmogelijkheden via burgerportaal : gunnen opdracht. 

 
De offerte van D&C nv wordt goedgekeurd zodat de provisierekening via het burgerportaal en via de per mail 
uitgestuurde betaaluitnodigingen kan aangezuiverd worden.  
 
3. Afvalverwerking. 
3.1. Gunnen verwerven en verwerken kunststofafval. 
 
De opdracht tot het verwerven en verwerken van kunststofafval, ingezameld op de ILvA-recyclageparken 
wordt gegund aan  
* voor perceel 1 : Renewi Belgium; 
* voor perceel 2 : Van Werven België;  
* voor perceel 3 : Suez R and R Services NV; 
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3.2. Stopzetten gunningsprocedure cementgebonden asbest en herstarten opdracht middels een 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 

 
- de aanbesteding van een nieuwe overeenkomst voor de verwerving en verwerking van cementgebonden 

asbest gebaseerd op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, definitief stop te 
zetten gelet op het ontbreken van offertes; 

 
- de aflopende overeenkomst met OVMB in onderling overleg en gelet op de continuïteit van de openbare 

dienst verder te zetten tot en met februari 2021; 
 
- de aanbesteding van een nieuwe overeenkomst voor de verwerving en verwerking van cementgebonden 

asbest, middels een overheidsopdracht, met bijhorende raming, zoals opgesteld door de administratie, 
wordt goedgekeurd. 

 
3.3. Deponie Vlierzele : goedkeuren bestek leveren actieve kool voor de waterzuiveringsinstallatie. 
 
De aanbesteding van een nieuwe overeenkomst voor het periodiek leveren van actieve kool en het huren 
van de mobiele behuizing op de percolaatwaterzuiveringsinstallatie, middels een overheidsopdracht, met 
bijhorende raming, zoals opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd. 
 
4. Personeel. 
 


