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Beknopt verslag van de Raad van Bestuur
dd. 17 mei 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 22/04 dd. 19 april 2022.
Het verslag van de vergadering 22/04 dd. 19 april 2022 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. ILvA als vereniging.
2.1. Goedkeuren Jaarverslag 2021.
Het jaarverslag over het dienstjaar 2021 wordt goedgekeurd.
2.2. Communicatie vanuit het bestuur.
Er wordt een bevraging georganiseerd.
2.3. Verdelen en ophalen van luiers - goedkeuring Woosh BV.
Woosh BV, toe te laten luiers te verdelen en opnieuw op te halen via hubs, met name de
kinderdagverblijven, in alle 15 steden en gemeenten van ILvA, en dit voor een termijn van 3 jaar, te
rekenen vanaf 1 juni 2022.
2.4. Aanvaarden van door deelnemers aangeboden afval : princiepsbesluit.
De door de deelnemende lokale besturen aan ILvA aangeboden afvalfracties, andere dan de door de
inwoners in haar werkingsgebied aangeboden afvalfracties, te aanvaarden, al dan niet met toepassing
van de mogelijkheden die artikel 30 van de wet inzake overheidsopdrachten biedt.
2.5. Asbest inzameling huis-aan-huis : gunnen opdracht leveren van zakken en asbestpreventiekits.
De opdracht leveren van zakken en asbestpreventiekits voor inzameling van hechtgebonden asbest
wordt gegund aan Vercom Belgium BV.
3. Afvalinzameling.
3.1. Gunnen opdracht aankoop 2 wielladers.
De opdracht voor het leveren van 2 wielladers met onderhouds- en herstellingscontract wordt gegund
aan Interparts NV.
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3.2. Goedkeuren bestek leveren brandstoffen.
De aanbesteding van de levering van brandstoffen in de periode van 1 november 2022 tot en met 31
oktober 2025, wordt goedgekeurd, middels een overheidsopdracht met bijhorende raming.
4. Afvalverwerking.
4.1. Gunnen opdracht verwerven en verwerken glas.
De opdracht voor het verwerven en verwerken van glas ingezameld door ILvA wordt gegund aan High
5 Recycling Group.
4.2. Gunnen opdracht verwerven en verwerken piepschuim.
De opdracht voor het verwerven en verwerken van piepschuim ingezameld op de ILvArecyclageparken wordt gegund aan CVB Recycling.
4.3. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken gipsplaten.
De aanbesteding van een nieuwe overeenkomst voor de verwerving en verwerking van gipsplaten,
wordt goedgekeurd, middels een overheidsopdracht, met bijhorende raming.
5. Personeel.

