Beknopt verslag van de Raad van Bestuur
dd. 18 oktober 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 22/07 dd. 20 september 2022.
Het verslag van de vergadering 22/07 dd. 20 september 2022 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. ILvA als vereniging.
2.1. Goedkeuren actieplan en budget 2023.
Het actieplan en budget voor het jaar 2023, zoals eerder aan de leden is bezorgd, wordt goedgekeurd en aan
de steden en gemeenten en de Algemene Vergadering voor verder gevolg overgemaakt.
2.2. Bijeenroepen Bijzondere Algemene Vergadering en vastleggen agenda.
De Bijzondere Algemene Vergadering wordt samengeroepen op 13 december 2022 met de door de
administratie vastgestelde dagorde.
2.3. Vastleggen vergaderkalender.
De vergaderkalender voor 2023 zoals voorgesteld door de administratie wordt goedgekeurd.
2.4. Aankoop 2 camera’s in strijd tegen sluikstort.
De offerte van View and Integrate BV wordt goedgekeurd.
2.5. Proces-verbaal omgevingsinspectie.
Er wordt kennis genomen van het proces-verbaal.
2.6. Gunnen opdracht werkkledij.
De opdracht leveren van werkkledij wordt gegund aan:
- voor perceel 1 (leveren van sweater, T-shirt, softshell, werkbroek en bermuda) aan Belconfect NV;
- voor perceel 2 (leveren van hoge en lage werkschoenen) aan Partner.
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3. Financiën.
3.1. Financiële resultaten januari-augustus 2022.
Er wordt kennis genomen van de financiële resultaten van de eerste acht maanden van 2022.
3.2. Vastleggen begrotingsvooruitzichten dienstjaar 2023.
De begrotingsvooruitzichten voor het jaar 2023 worden vastgelegd en voor verder gevolg aan de
deelnemende besturen overgemaakt.
3.3. Aanpassen bankwaarborgen deponieën.
De voorzitter en de algemeen directeur worden gemachtigd voor ondertekening van het besluit tot het
aanpassen van de bankwaarborgen.
4. Afvalverwerking.
4.1. Goedkeuren bestek voor het inzamelen van papier en karton.
De aanbesteding van het huis-aan-huis inzamelen van papier en karton in het werkingsgebied van ILvA wordt
goedgekeurd, middels een overheidsopdracht met bijhorende raming.
4.2. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken van kunststofafval.
De aanbesteding van het verwerven en verwerken van kunststofafval middels een overheidsopdracht, met
bijhorende raming, zoals opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd.
4.3. Gunnen opdracht transport.
De opdracht ophalen en transporteren van afvalfracties restfractie en grof huisvuil wordt gegund aan NV
Itterbeek.
4.4. Gunnen verwerven en verwerken plantaardige oliën en vetten.
De opdracht verwerven en verwerken van plantaardige oliën en vetten ingezameld op de ILvArecyclageparken wordt gegund aan Bio Oil Recycling.

