Beknopt verslag van de Raad van Bestuur
dd. 11 januari 2022

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 21/10 dd. 14 december 2022.
Het verslag van de vergadering 21/10 dd. 14 december 2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. ILvA als vereniging.
2.1. Aanstellen bestuurder.
Het raadslid voor de gemeente Herzele wordt voorlopig als bestuurder aangesteld.
2.2. Raamovereenkomst voor strategische, creatieve en digitale communicatie - selectiebeslissing.
De selectiebeslissing dd. 5 januari 2022 betreffende de raamovereenkomst voor strategische, creatieve en
digitale communicatie goed te keuren en integraal te onderschrijven.
2.3. Verdelen en ophalen van luiers via hubs - vaststellen voorwaarden.
Het via hubs verdelen en opnieuw ophalen van luiers wordt toegestaan aan alle personen die een schriftelijke
aanvraag richten aan de Raad van Bestuur van ILvA, en moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.
2.4. Ontwikkeling van circular eco-resource hub Schendelbeke: stand van zaken.
Kennis te nemen van de goedkeuring door het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de door ILvA
ingediende PIO-aanvraag voor de ontwikkeling van een circulaire ecogrondstoffenhub te Schendelbeke.
2.5. Aankoop directievoertuig.
Als nieuwe directiewagen een Audi Q4 e-tron, 100% elektrisch, aan te kopen.
3. Afvalverwerking.
3.1. Bemonsteren en analyseren van afvalwaterstalen - goedkeuren lastvoorwaarden.
De aanbesteding voor het bemonsteren en analyseren van afvalwaterstalen afkomstig van de deponieën te
Voorde en Vlierzele, wordt goedgekeurd, middels een overheidsopdracht, met bijhorende raming.
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4. Afvalinzameling.
4.1. Gunnen perceel 2 voor het leveren van 4 ophaalwagens.
Perceel 2 van de opdracht voor het leveren van ophaalwagens met onderhoudscontract, betreffende 4
ophaalwagens op CNG, met bovenbouw en belading, voor ophalingen van GFT, papier, restafval en PMD, met
verplicht aan te bieden onderhouds- en herstellingscontract, en voorbereid op plaatsing van een weeg- en
identificatiesysteem wordt gegund aan MOL Cy nv.
5. Personeel.

