
 
 
  
 

 

 
 

Beknopt verslag van de Raad van Bestuur  
dd. 13 december 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 22/09 dd. 22 november 2022. 
 
Het verslag van de vergadering 22/09 dd. 22 november 2022 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 

 2. ILvA als vereniging. 
2.1. Samenwerkingsovereenkomst ILvA - Provincie Oost-Vlaanderen : toekenning projectenfonds. 
  
Kennis te nemen van de beslissing van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen dd. 1 december 2022 
en de projectsubsidie aan te wenden conform de bepalingen van onderhavig besluit. 
 
2.2. Maatregelen tegen cyberaanvallen en gebruik van clouddiensten : advies functionaris voor  
  gegevensbescherming. 
 
- kennis te nemen van de adviezen van de functionaris voor gegevensbescherming; 
- prioriteit te geven aan de implementatie van multifactorauthenticatie en het finaliseren van het disaster 

recovery plan. 
 

2.3. Demomoment Biomassahub te Schendelbeke op 24 januari 2023. 
 
De algemeen directeur nodigt de leden van de Raad van Bestuur uit op 24 januari 2023 voor het 
demomoment Biomassahub te Schendelbeke. 
Dit is een event in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen om de toekomstplannen van de site te 
onthullen. 
 
3. Afvalinzameling. 
3.1. Gunnen opdracht leveren PMD-zakken. 
 
De opdracht voor het leveren van PMD-zakken uit polyethyleen voor gebruik in het werkingsgebied van ILvA 
wordt gegund aan NV Powerpack. 
 
4. Afvalverwerking. 
4.1. Gunnen verwerven en verwerken houtafval. 
 
De opdracht verwerven en verwerken van hout ingezameld op de ILvA-recyclageparken wordt gegund aan 
Indaver NV. 
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4.2. Gunnen verwerven en verwerken kunststofafval. 
 
De opdracht voor het verwerven en verwerken van kunststofafval wordt gegund aan: 
* voor perceel 1 (harde plastics) :  Renewi Belgium NV ; 
* voor perceel 2 (beschadigde afvalcontainers) : Veolia Environmental Services BE NV. 
 
4.3. Gunnen opdracht voor het recycleren van het door ILvA ingezameld papier en karton. 
 
De opdracht voor het recycleren van het door ILvA ingezameld papier en karton wordt gegund aan Veolia 
Environmental Services BE NV. 
 
5. Personeel. 
 
 


	----------------------------

