
 
 

 
 

 

 
 

Beknopt verslag van de Raad van Bestuur  
dd. 12 januari 2021 

 
  

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 12 januari 2021 via Teams georganiseerd. 
 

---------------------------- 
    

1. Notulen. 
1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 20/11 dd. 8 december 2020. 
 
Het verslag van de vergadering 20/11 dd. 8 december 2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 
2. ILvA als vereniging. 
2.1. Verlenging ILvA 2021 - 2039 : aftoetsen toekomstplan. 

 
- de administratie een evaluatieverslag te laten uitwerken, met betrekking op de werking van ILvA tussen 

2003 en 2021; 
 
- met het oog op de opmaak van een toekomstplan (2021-2039) een informatieronde te organiseren met 

de 15 aangesloten steden en gemeenten, waarbij zij de kans krijgen hun behoeftes te concretiseren. 
 
2.2. Sluiting van de opdracht voor het verwerven en verwerken van houtafval op de recyclageparken:  

bekrachtiging beslissing. 
 
De bij hoogdringendheid op 18 december 2020 genomen beslissing om over te gaan tot sluiting van de 
opdracht voor het verwerven en verwerken van hout ingezameld op de ILVA-recyclageparken, formeel te 
bekrachtigen.   
 
2.3. Voorstelling tussentijds rapport :  functionaris voor gegevensbescherming. 
 
Kennis te nemen van de tijdsbesteding en het tussentijdse rapport van de functionaris voor 
gegevensbescherming. 
 
2.4. Afspraken en voorwaarden plaatsing ondergrondse containers. 

 
Akkoord te gaan met de voorgestelde manier van werken, en de kostprijs voor het leveren, plaatsen en 
beheren van ondergrondse containers vanaf boekjaar 2021 op deze manier aan te rekenen. 
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3. Afvalverwerking. 
3.1. 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.  
 
4. Personeel. 
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