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Beknopt verslag van de Raad van Bestuur
dd. 21 juni 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 22/05 dd. 17 mei 2022.
Het verslag van de vergadering 22/05 dd. 17 mei 2022 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. ILvA als vereniging.
2.1. Gunnen raamovereenkomst voor strategische, digitale en creatieve communicatie.
De opdracht voor strategische, digitale en creatieve communicatie wordt gegund aan Billie Bonkers.
2.2. Gunnen en heropstarten opdracht werkkledij.
De opdracht leveren van werkkledij wordt gegund aan:
- perceel 2 (regenbroek en regenvest) aan Ets. Frans Daelman N.V;
- perceel 4 (handschoenen) aan Prosafco NV;
De opdracht leveren van werkkledij wordt herstart:
- perceel 1 bij gebrek aan regelmatige offertes niet te gunnen, maar opnieuw aan te besteden
met bijgestelde voorwaarden;
- perceel 3 stop te zetten en opnieuw aan te besteden ten gevolge van een administratieve
vergissing.
2.3. Samenwerkingsovereenkomst ILvA - Provincie Oost-Vlaanderen.
Het voorstel tot samenwerking tussen De Provincie Oost-Vlaanderen en ILvA wordt goedgekeurd, ter
ondersteuning voor de realisatie van het project van de Biomassa-hub te Schendelbeke.
De verdere uitwerking wordt besproken met de provinciale deputatie.
2.4. Bestek SOLVA : aanstellen aannemer aanleg recyclageparken.
Dit punt is van de agenda afgevoerd en zal later worden behandeld.
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3. Afvalinzameling.
3.1. Gunnen opdracht aankoop biozakjes.
De opdracht voor leveren van composteerbare en bioafbreekbare zakjes wordt gegund aan The
Compost Bag Company.
4. Afvalverwerking.
4.1. Gunnen verwerven en verwerken schroot.
Alle percelen van de opdracht voor het verwerven en verwerken van schroot worden gegund aan
Nieulandt Recycling.
4.2. Gunnen verwerven en verwerken gipsplaten.
De opdracht voor het verwerven en verwerken van gipsplaten ingezameld op de ILvA-recyclageparken
wordt gegund aan New West Gypsum Recycling.
5. Personeel.

