
 
 

 
 

 

 
 

Beknopt verslag van de Raad van Bestuur  
dd. 9 februari 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 9 februari 2021 via Teams georganiseerd. 
 

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

1. Notulen. 
1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 21/01 dd. 12 januari 2021. 
 
Het verslag van de vergadering 21/01 dd. 12 januari 2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 
2. ILvA als vereniging. 
2.1. GDPR & gewogen diftar : stand van zaken. 

 
Kennis te nemen van het advies van de administratie en de wens om de functie van de functionaris voor 
gegevensbescherming extern aan te besteden. 
 
2.2. Gewogen diftar : aankoop van extra containers voor gemeentelijke diensten. 
 
De extra containers voor gemeentelijke diensten worden aangekocht bij D&C NV. 
 
2.3. Aanpassing van lokale politiereglementen : voorstel. 
 
De lokale besturen te verzoeken om, met het oog op de invoering van de gewichtsgebonden aanrekening  
van afval, het van kracht zijnde reglement aan ILvA over te maken opdat de wijziging ervan door de 
administratie van ILvA kan worden voorbereid. 
 
2.4. Project Werken aan ons Welzijn : stand van zaken en actieplan 2021. 

 
Het actieplan 2021 voor het project Werken aan ons Welzijn goed te keuren opdat  de aanwijzingen uit 
de Welzijnswijzer structureel leiden tot een betere werking van onze organisatie. 
 
2.5. Asbestafbouw in het werkingsgebied van ILvA. 
 
- met  SOLVA een samenwerking op te zetten om hun expertise rond groepsaankopen, bouwadvies en 

burgerparticipatie te benutten in dit project, zodat ILvA in eerste instantie de burgers correct kan 
informeren over de manipulaties van asbestcement in huis; 

 
- een projectvoorbereiding, bronophaling asbestcement, op te starten en bij OVAM een subsidieaanvraag 

in te dienen voor dit project. 
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3. Afvalinzameling. 
3.1. Gunnen opdracht beheer en sturing van de weegbrug. 
 
De opdracht beheer en sturing van de weegbrug overslagzones ILvA wordt gegund aan Pfister 
Weegtechniek Belgium N.V. 
 
4. Afvalverwerking. 
4.1. Gunnen verwerven en verwerken cementgebonden asbest. 
 
De opdracht tot het verwerven en verwerken van de op de ILvA-recyclageparken ingezamelde afvalfractie 
cementgebonden asbest wordt gegund aan Vanheede Landfill Solutions NV.  
 
4.2.  Deponie Vlierzele : leveren actieve kool voor de waterzuiveringsinstallatie - stopzetten gunnings- 

procedure en goedkeuren nieuwe lastvoorwaarden. 
 
- de aanbesteding van een nieuwe overeenkomst voor het periodiek leveren van actieve kool en het 

huren van de mobiele behuizing op de percolaatwaterzuiveringsinstallatie gebaseerd op de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking definitief stop te zetten 
gelet op het ontbreken van offertes; 

 
- de aanbesteding van een nieuwe overeenkomst voor het periodiek leveren van actieve kool en het 

huren van de mobiele behuizing op de percolaatwaterzuiveringsinstallatie goed te keuren, middels een 
overheidsopdracht, met bijhorende raming. 

 
5. Personeel. 
 


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

