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Beknopt verslag van de Raad van Bestuur  
dd. 15 maart 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 22/02 dd. 15 februari 2022. 
 
Het verslag van de vergadering 22/02 dd. 15 februari 2022 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 
2. ILvA als vereniging.  
2.1. Bijeenroepen Algemene Vergadering en vastleggen agenda. 
 
De Algemene Vergadering wordt samengeroepen op 21 juni 2022 met de door de administratie 
vastgestelde dagorde. 

 
2.2. Code goed bestuur. 
 
Kennis te nemen van de code van goed bestuur en deze ter goedkeuring te agenderen op de 
eerstkomende Algemene Vergadering. 
 
2.3.  Inzet uitzendkrachten. 
 
De inzet van uitzendarbeid bij ILvA wordt ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd, 
na bespreking ervan op het eerstvolgende HOC/BC. 
 
2.4.  Inzetten camerabewaking : stand van zaken. 
 
Kennis te nemen van het engagement van een aantal deelnemende besturen. 

 
2.5. Goedkeuren bestek werkkledij. 

 
De aanbesteding voor het leveren van werkkledij, wordt goedgekeurd, middels een 
overheidsopdracht, met bijhorende raming. 
 
2.6. Asbest inzameling huis-aan-huis : opdracht leveren van zakken en asbestpreventiekits : gunnen. 
 
- de opdracht voor het leveren van zakken en/of asbestpreventiekits voor de inzameling van 

hechtgebonden asbest wordt stopgezet bij gebrek aan offertes; 
 
- de voortgang van dit dossier met OVAM te bespreken.   
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3. Financiën. 
3.1. Vastleggen provisies. 
 
De provisies worden goedgekeurd en in de balans en resultatenrekening opgenomen. 
 
3.2. Financiële resultaten dienstjaar 2021. 
 
- de balans en resultatenrekening voor het boekjaar 2021 worden goedgekeurd; 
 
- de afrekening met de gemeenten voor de huis-aan-huis ophaling, voor de exploitatie van de 

recyclageparken, voor de verwerking van het gemeentelijk afval en voor de diftar-inkomsten voor 
het boekjaar 2021 wordt goedgekeurd. 

 
4. Afvalverwerking. 
4.1. Gunnen  opdracht bemonsteren en analyseren van afvalwaterstalen. 
 
De opdracht voor het bemonsteren en analyseren van afvalwaterstalen wordt gegund aan Eurofins 
Analytico BV. 
 
4.2. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken glas. 
 
De aanbesteding voor het verwerven en verwerken van glasafval, wordt goedgekeurd, middels een 
overheidsopdracht, met bijhorende raming. 
 
4.3. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken piepschuim. 
 
De aanbesteding van een nieuwe overeenkomst voor de verwerving en verwerking van piepschuim, 
wordt goedgekeurd, middels een overheidsopdracht, met bijhorende raming. 
 
4.4. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken motorolie. 
 
De aanbesteding van een nieuwe overeenkomst voor de verwerving en verwerking van motorolie 
wordt goedgekeurd, middels een overheidsopdracht, met bijhorende raming. 
 
5. Personeel. 


