
 
  
 
 
 

 

 
 

Beknopt verslag van de Raad van Bestuur  
dd. 15 februari 2022 

 
  

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 15 februari 2022 via Teams georganiseerd. 
 

---------------------------- 
 
1. Notulen. 
1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 22/01 dd. 11 januari 2022. 
 
Het verslag van de vergadering 22/01 dd. 11 januari 2022 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 
2. ILvA als vereniging. 
2.1. Aanstellen bestuurder. 
 
Het raadslid voor de stad Geraardsbergen wordt voorlopig als bestuurder aangesteld. 
 
2.2. Evaluatie diftar 2021. 
 
De algemeen directeur overloopt fase 1 aan de hand van een PowerPoint presentatie. 
 
2.3. Extra afval aanbieden via restafvalzak : proefproject. 
 
Het proefproject goed te keuren en te evalueren na 1 jaar. 
 
2.4.  Startmoment over een geïntegreerde communicatieaanpak rond afvalinzameling en 

afvalpreventie. 
 
Kennis te nemen van het startmoment over een geïntegreerde communicatieaanpak rond 
afvalinzameling en afvalpreventie voor de medewerkers van de stedelijke of gemeentelijke 
communicatie- en milieudienst. 
 
2.5. Jaarverslag werking 2021 : informatieveiligheid. 
 
Kennis te nemen van het door de functionaris voor gegevensbescherming opgestelde jaarverslag van 
2021. 
 
2.6.  Groepsaankoop regentonnen. 
 
Het  voorstel van SOLVA goed te keuren en medewerking te verlenen aan de groepsaankoop van 
regentonnen. 
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2.7. Asbest inzameling huis-aan-huis : 
- gunnen opdracht broninzameling en verwerking hechtgebonden asbest; 
 
 OVAM in kennis te stellen van de wil tot gunning van de opdracht. 

 
- opdracht leveren van zakken en asbestpreventiekits : niet gunnen en goedkeuren nieuwe 

lastvoorwaarden. 
 
- de opdracht voor het leveren van zakken en/of asbestpreventiekits voor de inzameling van 

hechtgebonden asbest stop te zetten bij gebrek aan regelmatige offertes; 
 
- de aanbesteding van het leveren van zakken en/of asbestpreventiekits voor inzameling van 

hechtgebonden asbest wordt goedgekeurd, middels een overheidsopdracht, met bijhorende 
raming. 

 
3. Afvalverwerking. 
3.1. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken steenpuin en beton. 
 
De aanbesteding van nieuwe overeenkomsten voor de verwerving en verwerking van de afvalfracties 
steenpuin en beton, wordt goedgekeurd, middels een overheidsopdracht, met bijhorende raming. 

 
4. Afvalinzameling. 
4.1. Wijzigen opdracht : leveren, chippen en plaatsen van kunststofafvalcontainers. 
 
De opdrachten Software Operationele Dienstverlening ICT/Software/2017, in 2018 aan D&C nv 
gegund, en de opdracht leveren en plaatsen van kunststof afvalcontainers met chip en stickers, in 2019 
aan D&C nv gegund te herzien op basis van de artikelen 38/1 en 38/2 van het KB Uitvoering. 
 
4.2. Goedkeuren bestek aankoop 2 wielladers. 
 
De aanbesteding van 2 nieuwe wielladers met onderhouds- en herstellingscontract, wordt 
goedgekeurd, middels een overheidsopdracht, met bijhorende raming. 
 
4.3. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken veegvuil. 
 
De aanbesteding van een nieuwe overeenkomst voor de verwerving en verwerking van veegvuil, wordt 
goedgekeurd, middels een overheidsopdracht, met bijhorende raming. 
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