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Beknopt verslag van de Raad van Bestuur  
dd. 20 september 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 22/06 dd. 21 juni 2022. 
 
Het verslag van de vergadering 22/06 dd. 21 juni 2022 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 
2. ILvA als vereniging. 
2.1. Samenwerkingsovereenkomst ILvA - Provincie Oost-Vlaanderen : voorstel projectenfonds. 
 
Het project oprichten en ontwikkelen van een biomassahub Schendelbeke, versie 2022 goed te keuren 
als finaal projectdossier voor de toewijzing van het projectenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen, 
voor projecten in het werkingsgebied van ILvA. 

 
2.2. Project Wondernemen met Stroom vzw. 
 
Het dossier “voorstudie operationele samenwerking binnen de circulaire economie door Stroom vzw 
en ILvA op de site Industrielaan 18, te Erembodegem,” in te dienen bij de Stad Aalst in het kader van 
het nieuwe subsidiereglement "Wondernemen". 

 
2.3. Bestek SOLVA : aanstellen aannemer aanleg recyclageparken. 
 
De aanbesteding aangaande de aanleg en renovatie van recyclageparken middels een 
overheidsopdracht, met bijhorende raming, zoals opgesteld door Studiebureau Jonckheere BV, wordt 
goedgekeurd. 
 
2.4. Concessie golfterrein Vlierzele : verzoek tot wijziging voorwaarden. 
 
Het verzoek van de concessiehouder tot wijziging van de voorwaarden van de concessie betreffende 
het ontwerp, de realisatie, de financiering, de exploitatie en het onderhoud van een golfterrein kan 
voor drie van de vier opgeworpen vragen positief worden beantwoord. 
 
2.5. Verkoop Joseph Cardijnstraat 34 te Erpe-Mere : voorkeurrecht en voorwaarden ILvA. 
 
Het voorkeurrecht, zoals bedongen in artikel 16 van de algemene verkoopsvoorwaarden gehecht aan 
de akte verleden voor notaris F. Caudron op 2 september 1999 niet uit te oefenen, de opgelegde 
voorwaarden worden wel weerhouden.  
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2.6. Camerabewaking recyclagepark Aalst 1: goedkeuren gegevensbeschermingseffectbeoordeling. 
 
De gegevensbeschermingseffectbeoordeling betreffende het plaatsen van camera’s op het 
recyclagepark wordt goedgekeurd. 

 
Camerabewaking op het recyclagepark Aalst 1 te voorzien ter bescherming van de goederen van de 
onderneming, ter garantie van de veiligheid van de bezoekers en de personeelsleden, en het vermijden 
of kunnen sanctioneren van het ongeoorloofd betreden van de recyclageparken, of bestraffen van 
andere milieugerelateerde misdrijven zoals bijvoorbeeld sluikstorten. 
 
2.7. Gunnen opdracht werkkledij. 
 
Dit punt wordt van de agenda geschrapt. 
 
3. Afvalinzameling. 
3.1. Gunnen opdracht leveren brandstoffen. 
 
De opdracht voor het leveren van brandstoffen te gunnen aan  Ets. J. Maes Zonen. 
 
3.2. Goedkeuren bestek leveren PMD-zakken. 
 
De aanbesteding van het leveren van PMD-zakken uit polyethyleen voor gebruik in het werkingsgebied 
van ILvA, wordt goedgekeurd, middels een overheidsopdracht met bijhorende raming. 
 
4. Afvalverwerking. 
4.1. Goedkeuren opdracht voor het inzamelen, verwerven en verwerken van papier en karton. 
 
- de aanbesteding van het recycleren van papier en karton door ILvA ingezameld, wordt goedgekeurd, 

middels een overheidsopdracht met bijhorende raming; 
 

- de administratie de opdracht te geven een bestek op te maken voor de inzameling van papier en 
karton en op de volgende Raad van Bestuur ter goedkeuring voor te leggen. 

 
4.2. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken houtafval. 
 
De aanbesteding van de verwerving en verwerking van hout ingezameld op de recyclageparken, wordt 
goedgekeurd, middels een overheidsopdracht met bijhorende raming. 
 
4.3. Goedkeuren bestek transport. 
 
De aanbesteding van transport, middels een overheidsopdracht, met bijhorende raming, zoals 
opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd. 
 
4.4. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken van plantaardige oliën en vetten. 
 
De aanbesteding van een nieuwe overeenkomst voor de verwerving en verwerking van plantaardige 
oliën en vetten ingezameld op de ILvA-recyclageparken, middels een overheidsopdracht zonder 
bekendmaking, met bijhorende raming, zoals opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd. 
 
5. Personeel. 
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