Beknopt verslag van de Raad van Bestuur
dd. 14 september 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 21/06 dd. 22 juni 2021.
Het verslag van de vergadering 21/06 dd. 22 juni 2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. ILvA als vereniging.
2.1. Evaluatie gewogen diftar na 20 weken.
Er wordt een evaluatierapport na 20 weken gewogen diftar voorgesteld.
2.2. Raamovereenkomst voor bouwen website en uitwerken communicatiestrategie : goedkeuren
selectieleidraad.
De plaatsingsprocedure voor strategische, creatieve en
overheidsopdracht met bijhorende raming wordt goedgekeurd.
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2.3. Inzetten van tijdelijke camera’s op niet besloten plaatsen : reflectienota.
Marktverkenning te verrichten vooraleer de lokale besturen te informeren aangaande de inzet van camera’s
tegen sluikstort.
3. Afvalinzameling.
3.1. Actualiseren gebruiksreglement recyclageparken.
De actualisatie van het gebruiksreglement recyclageparken wordt geagendeerd op de volgende Raad van
Bestuur.
3.2. Goedkeuren bestek leveren 12 ophaalwagens.
De aanbesteding van 12 nieuwe ophaalwagens, verdeeld over 2 percelen, met onderhouds- en
herstellingscontract, wordt goedgekeurd, middels een overheidsopdracht met bijhorende raming.
4. Afvalverwerking.
4.1. Gunnen verwerven en verwerken matrassen.
De opdracht voor het verwerven en verwerken van matrassen ingezameld op de ILvA-recyclageparken wordt
gegund aan De Bree Solutions NV.
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4.2. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken houtafval.
De aanbesteding van de verwerving en verwerking van hout ingezameld op de recyclageparken wordt
goedgekeurd, middels een overheidsopdracht met bijhorende raming.
4.3. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken niet-brandbaar/niet recycleerbaar afval.
De aanbesteding voor de verwerving en verwerking van de afvalfractie niet-brandbaar/niet-recycleerbaar
ingezameld op de recyclageparken wordt goedgekeurd, middels een overheidsopdracht, met bijhorende
raming.
5. Milieu.
5.1. Gunnen opdracht : leveren compostvaten.
OVAM met het oog op goedkeuring van de subsidie te berichten over de wens tot gunning van de
overheidsopdracht leveren van kunststof compostvaten.
6. Personeel.

