
Intergemeentelijke vereniging voor het     15/2017 
afvalbeheer voor Oostende en Ommeland 
Klokhofstraat 2, 8400 Oostende 
______________________________________ 

 

OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN HET  
DIRECTIECOMITE OP 13 JUNI 2017 

 

2 Goedkeuring verslag van 30 mei 2017 
 
Gino Dumon meldt dat hij de vergadering verlaten had na agendapunt 1. Dit staat niet vermeld in het 
verslag. 
 
Het Directiecomité heeft verder geen opmerkingen op dit verslag en keurt het bijgevolg goed. 

 
 
3 Lopende beleidsdossiers – stand van zaken 
 

3.2 Juridische dienstverlening – prijsvraag externe partner 
3.2.1 Oprichten van een werkgroep met Eubelius - goedkeuring 
 

Het Directiecomité besluit een werkgroep op te richten met Eubelius, 2 afgevaardigden per 
gemeente en de directeur. De IVOO stuurt een mail naar de zes gemeenten met de vraag om de 
2 afgevaardigden aan te duiden. 

 
3.2.3 Gunningsleidraad 

 
Het Directiecomité besluit de werkroep samen te roepen op 26 juni 2017 om de vragen van 
Eubelius te behandelen. 
 

3.3 Warmtenet: 
 

Het Directiecomité besluit aan de firma Beauvent te vragen om te wachten met de overeenkomst tot er 
zekerheid is over de verlenging van de IVOO. 

 
 
4 Invoeren van een trekkingsrecht – prijsvoorstel administratief jurist - 

bespreking  
 

Het Directiecomité besluit de piste van het trekkingsrecht niet verder te onderzoeken en de piste 
te volgen van een verlaagde werkingsbijdrage van de gemeenten-vennoten en het het niet 
aanrekenen van een aantal kosten (zoals de factuur van de papier en karton inzameling) voor 
2017. 
 

 
5 Bespreking met advocaat Hendrik Putman in verband met aanvraag 

ruling  
 

Het Directiecomité geeft opdracht aan Hendrik Putman om een pre-filing op te starten. 
 

Het Directiecomité keurt de raming van de opdracht en het tarief per uur voor bijkomende vragen 
goed.  

 

 
  



6 Kuiswerken burelen (mei 2015 – april 2017) – proces-verbaal van 
definitieve oplevering en vrijgave van de borgtocht 

 
Het Directiecomité aanvaardt het proces-verbaal van definitieve oplevering van de opdracht 
m.b.t. de kuiswerken van het administratief gebouw voor de periode van mei 2015 t.e.m. april 
2016 met de mogelijkheid om de opdracht één maal te verlengen tot april 2017. 
 
Het Directiecomité geeft het volledige bedrag van de borgtocht vrij. 
 

 
7 Aanvaarding facturen groot onderhoud najaar 2016 

 
Het Directiecomité aanvaardt de voorliggende factuur en stelt ze betaalbaar. 

 
 

8 Leveren en plaatsen van airco’s op 2de verdiep – prijsvraag - 
goedkeuring 

 
 

Het Directiecomité besluit de opdracht voor het leveren en plaatsen airco’s en een 
onderhoudscontract voor 3 jaar te gunnen aan de firma Sanecal nv. 
 

 

9 Aankoop reserve noodvoedingspomp - goedkeuring 

Het Directiecomité keurt de gunning voor het herstellen van een voedingspomp aan de firma KSB 
Mechanical Services On Site te Wavre goed. 

 
10 Achterstand in dossier veiligheid en interne opleiding ingevolge 

afwezigheid interne preventieadviseur – bijstand door interim ingenieur – 
goedkeuring 

 
Het Directiecomité besluit om de samenwerking met de ingenieur aan de hand van een 
interimcontract te verlengen met de maanden juli en augustus 2017 voor het inhalen van de 
achterstand van de dossiers m.b.t. veiligheid en interne opleidingen. 

 
 

11 Personeel – ingevolge afwezigheid stafmedewerker techniek – invulling 
tijdelijke hogere functie 

 
Het Directiecomité besluit om de weddenschaal B4 toe te kennen aan de brigadier 
automatisering vanaf wedde maart 2017, met behoud van zijn geldelijke anciënniteit tot eind 
ziekteverlof stafmedewerker techniek. 

 
 

 
 

 

 
Hierop wordt de vergadering gesloten. 
 
 
Vicky Handsaeme     Johan Seynaeve 
Stafmedewerker administratie    Voorzitter 

 


