Beknopt verslag van de Raad van Bestuur
dd. 20 april 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 20 april 2021 via Teams georganiseerd.
---------------------------1. Notulen.
1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 21/03 dd. 16 maart 2021.
Het verslag van de vergadering 21/03 dd. 16 maart 2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. ILvA als vereniging.
2.1. Aanstellen en vervangen bestuurder.
Het raadslid voor de gemeente Denderleeuw wordt voorlopig als bestuurder aangesteld.
2.2. Algemene Vergadering : bijkomend agendapunt.
Goedkeuring wordt verleend om het bijkomend punt te agenderen op de Algemene Vergadering dd. 22 juni
2021.
2.3. Ontwerp-jaarverslag 2020.
De leden wordt gevraagd hun opmerkingen/aanvullingen op het jaarverslag over te maken.
2.4. Verlijden notariële akte Ninove : Doorn Noord.
- er wordt kennis genomen van het voorgelegde ontwerp van akte.
- NV Remitrans wordt na ondertekening van de aankoopakte gecontacteerd met het oog op het finaliseren
van de verkoop van de huidige site.
3. Financiën.
3.1. Gunnen opdracht financiering kunststof afvalcontainers voor gewogen diftar.
De opdracht voor het verstrekken van een lening voor de levering en plaatsing van kunststof afvalcontainers
voor gewogen diftar toe te wijzen aan Belfius Bank.
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4. Afvalverwerking.
4.1. Gunnen verwerven en verwerken van plantaardige oliën en vetten.
De opdracht tot verwerving en verwerking van plantaardige oliën en vetten, ingezameld op de ILvArecyclageparken wordt gegund aan Luc Leemans.
4.2. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken matrassen.
De aanbesteding van een nieuwe overeenkomst voor het verwerven en verwerken van matrassen, middels
een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, met bijhorende raming,
zoals opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd.
4.3. Goedkeuren bestek transport.
De aanbesteding van transport (ophalen en transporteren van afvalfracties restfractie en grof huisvuil)
middels een overheidsopdracht, met bijhorende raming, zoals opgesteld door de administratie, wordt
goedgekeurd.
5. Milieu.
5.1. Goedkeuren bestek levering compostvaten.
De aanbesteding van het leveren van compostvaten wordt principieel goedgekeurd, middels een
overheidsopdracht met bijhorende raming.
6. Personeel.

