
 
 
 
 

 

 
 

Beknopt verslag van de Raad van Bestuur  
dd. 22 juni 2021 

 
  

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 21/05 dd. 11 mei 2021. 
 
Het verslag van de vergadering 21/05 dd. 11 mei 2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 
2. ILvA als vereniging.  
2.1. Gewogen diftar : stand van zaken. 
 
Er wordt een evaluatierapport na 8 weken gewogen diftar voorgesteld. 
De data vertoont een gelijklopende trend met de eerste 2 weken. 
 
De GFT-inzameling vertoont wel een trendbreuk : het aantal aanbiedingen stijgt met 10 %, waardoor een 
aanpassing aan de vloot noodzakelijk is (zie 3.2.). 
 
2.2. Coronamaatregelen. 
 
- vanaf 14/06 mogen opnieuw 3 medewerkers plaatsnemen in de vrachtwagen, met mondmasker; 
- vanaf 17/06 is de mondmaskerplicht op de recyclageparken afgeschaft indien de afstand kan gerespecteerd 

worden; 
- vanaf 22/06 werden de douches van de inzameldienst opnieuw opengesteld. 
 
2.3. Goedkeuren informatieveiligheidsbeleid en -plan. 
 
Het informatieveiligheidsbeleid en informatieveiligheidsplan wordt formeel goedgekeurd.  
 
2.4. Raamovereenkomst voor strategische, creatieve en digitale communicatie : 

goedkeuren selectieleidraad. 
 

De administratie te laten onderzoeken of de huisstijl moet gecombineerd worden met de nieuwe website en 
communicatietechnieken (totaalpakket of opsplitsen in verschillende percelen). 

 
3. Afvalinzameling. 
3.1. Levering weeg- en identificatiesystemen op de vrachtwagens : goedkeuring eindafrekening. 

 
- kennis te nemen van de  voorlopige oplevering van de 29 identificatie-, weeg-, en registratiesystemen; 
 
- de bijgevoegde schuldvordering wordt goedgekeurd met het oog op uitbetaling van de door OVAM 

toegezegde subsidies. 
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3.2. Ombouw ophaalwagens voor gewogen inzameling GFT en restafval : gunning. 
 
- de bovenvermelde motivatie betreffende de voorbereidende aanpassing van twee eerder geleverde 

ophaalwagens voor GFT en restafval goed te keuren en integraal te onderschrijven; 
 
-   In uitvoering van artikel 38/4 van het KB Uitvoering van 14 januari 2013 de levering en plaatsing van twee 

identificatie-, weeg- en registratiesystemen, wordt gegund.  
 
4. Afvalverwerking. 
4.1. Bestek verwerven en verwerken matrassen : niet gunning en goedkeuren nieuwe lastvoorwaarden. 
 
- de opdracht van diensten verwerven en verwerken van matrassen ingezameld op de ILvA-recyclageparken 

niet te gunnen, de plaatsingsprocedure stop te zetten, en een nieuwe opdracht uit te schrijven, waarbij de 
looptijd van de opdracht net als de gehanteerde gunningscriteria worden herzien, zoals gevraagd door 
VALUMAT, en de opdrachtdocumenten op Europees niveau worden bekendgemaakt; 

 
- de nieuwe aanbesteding van het verwerven en verwerken van matrassen ingezameld op de ILvA-

recyclageparken wordt goedgekeurd, middels een overheidsopdracht met bijhorende raming. 
 
4.2. Gunnen opdracht transport. 
 
De opdracht voor het ophalen en transporteren van de afvalfracties restfractie en grof huisvuil wordt gegund 
aan NV Itterbeek.  
 
4.3. PIO project : begeleiding en engagementsverklaring. 
 
- de offerte van INNEC CV wordt goedgekeurd opdat een aanvraag voor de opstart van een PIO-traject kan 

worden ingediend; 
 
- zich te engageren om haar deel van de onderzoeks- en ontwikkelingskosten te willen dragen, opdat een 

innovatieve oplossing voor het creëren van een grondstofproductieproces uit groene afvalstromen kan 
worden gevonden, en na de ontwikkelingsfase effectief tot de aankoop kan worden overgegaan. 

 
5. Personeel. 
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