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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN HET  
DIRECTIECOMITE OP 14 FEBRUARI 2017 

 
 
1 Goedkeuring verslagen van 25 oktober 2016, 7 en 16 en 24 november 

2016, 6 en 20 december 2016 en 4 en 17 januari 2017 
 
Het Directiecomité heeft geen opmerkingen op deze verslagen en keurt ze bijgevolg goed. 
 
2 Financiën - Achterstallige betalingen gemeentelijke deelnemers – 

verwijlinteresten 2de semester 2016 
 

Het Directiecomité besluit de volgende debetnota’s op te maken: 
• aan de stad Oostende voor de verwijlinteresten m.b.t. het 2de semester van 2016 t.b.v. 

481,96 EUR; 
• aan de gemeente Middelkerke voor de verwijlinteresten m.b.t. het 2de semester van 2016 

t.b.v. 879,73 EUR. 
 

Zowel de boekhouder als de heren Johan Seynaeve en Michel Landuyt vragen bij de betrokken 
gemeenten na waarom de verwijlinteresten van het 1ste semester 2016 nog niet gestort werden. 

 
3 Inzameling tuinafval – beslissingen gemeenten  

 
Het Directiecomité besluit als volgt: 
• Perceel 1, Bredene: de opdracht wordt gegund aan de firma Vervoer Depoorter; 
• Perceel 1, Oostende: de opdracht wordt gegund aan de firma Vervoer Depoorter; 
• Perceel 3, Middelkerke: de opdracht wordt stopgezet. 

 
 
4 Provinciale werkgroep communicatie – gesubsidieerd zwerfvuilproject 

Let’s do it 2016 – prijsvraag procesbegeleiding participatietraject 
 

Het Directiecomité besluit de opdracht m.b.t. procesbegeleiding van het participatieproject voor 
het gesubsidieerd zwerfvuilproject Let’s do it 2016 te gunnen aan de firma Buro O2 bvba, 
Veemarkt 11, 8900 Ieper voor een bedrag van 18.560 EUR (excl. BTW). 

 
 
7 Airco op 2de verdiep - bespreking 
 
 

Het Directiecomité geeft haar principiële goedkeuring om een onderhandelingsprocedure op te 
starten voor het plaatsen van een airco installatie op het 2de verdiep. 

 
 
8 Vraag van stad Oostende voor het organiseren van informatiesessies 

over afval en sorteren via IVOO - goedkeuring 
 
 

Het Directiecomité besluit de informatiesessie over afval en sorteren voor inwoners die een GAS-
boete gekregen hebben te organiseren via IVOO. De sessies worden verzorgd door Betsy 



Ingelaere en de kostprijs wordt ten laste genomen van het communicatiebudget dat FOST Plus 
ter beschikking stelt. 

 
 
9 Actualiseren van vergoeding voor het verzorgen van rondleidingen 

doorheen de installaties en informatiesessies – goedkeuring 
 

De vergoeding voor het verzorgen van rondleidingen en informatiesessies wordt vastgesteld op 
70 EUR per groepsrondleiding (excl. verplaatsingsonkosten) vanaf 2017. 
 
De reisvergoeding is de vergoeding die wordt toegekend aan het personeel. 

 
 
 
 
 
 
 
Vicky Handsaeme 
Stafmedewerker administratie 


