
Intergemeentelijke vereniging voor het     28/2017 
afvalbeheer voor Oostende en Ommeland 
Klokhofstraat 2, 8400 Oostende 
______________________________________ 

 

 

OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN HET  
DIRECTIECOMITÉ OP 19 DECEMBER 2017 

 

1 Goedkeuring verslagen van 21 november 2017 en 5 december 2017 
 

Het Directiecomité heeft geen opmerkingen op deze verslagen en keurt ze bijgevolg goed. 

 
2 Planning volgende vergaderingen 
 

De volgende vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gepland als volgt: 

 Dinsdag 23 januari 2018 om 19 u onder andere voor de verdere afhandeling van het tijdelijk 
gebruiksrecht van het containerpark dat loopt tot en met 10 februari 2018. 

 Dinsdag 24 april 2018 om 19 u onder andere voor de behandeling van het jaarverslag en de 
jaarrekening 2018. 
 

De Algemene Vergadering zal doorgaan op dinsdag 19 juni 2018 om 18 u. 
 
 

3 Personeel - goedkeuring 
 

3.1 Vrijgekomen vacatures wegens opzegging overeenkomst 
 
Het Directiecomité besluit Hugo Bernard aan te stellen als operator overwegend in productie vanaf 1 
oktober 2018. 
 
Het Directiecomité besluit om een interne vacature uit te schrijven voor een tijdelijke hogere functie 
van brigadier automatisering voor de operatoren die in aanmerking komen (minimum 4 jaar 
graadanciënniteit in de technische graad en titularis van de schaal C2 of schaal C3). 
 
Het Directiecomité beslist aan de Raad van Bestuur voor te stellen om het functieprofiel van brigadier 
automatisering aan te passen aan de functie van stafmedewerker automatisering. 

 
Het Directiecomité beslist aan de Raad van Bestuur voor te stellen om Artikel III 1 van het 
administratief statuut aan te passen aan de nieuwe functie van stafmedewerker automatisering. 

 
 

3.2 Voorstel ingenieur-interim - bespreking 
 

Het Directiecomité keurt de voorliggende freelance overeenkomst met Daniël Verbeke goed voor 
een periode van 12 maanden met een maximumduur van 16 maanden. 

 
 

4 Fraude bij weging aanvoer restafval – de firma Dekuyper 
 
Het Directiecomité besluit dat er een forfaitair bedrag aangerekend wordt per bewezen inbreuk. Het 
schrijven aan de firma Dekuyper wordt aangetekend verstuurd. 
 
Het Directiecomité besluit dat de toegang tot het stortplatform geweigerd wordt aan de firma Dekuyper 
voor een periode van 1 jaar met ingang vanaf 19 december 2017. 
 
 



 
 

10 Warmtenet – aanstelling via aanvaarde factuur 
 

10.2 Aanstellig van stabiliteitsingenieur ITS voor studie stabiliteit voor de uitbreiding 
van het magazijn – aanstelling via aanvaarde factuur - goedkeuring 

 
Het Directiecomité keurt de aanstelling van studiebureau ITS  uit De Haan goed voor de 
stabiliteitsstudie voor de uitbreiding van het magazijn. 
 
 

10.3 Aanstellig architect voor de uitbreiding van het magazijn  – aanstelling via 
aanvaarde factuur - goedkeuring 

 
Het Directiecomité keurt de aanstelling van architect B. Moyaert uit Jabbeke goed voor de 
aanvraag van de omgevingsvergunning voor het gedeelte voor de afbraak van de oude schouw. 
 

11 Klachten over kwaliteit PMD-zakken - mededeling 
 

Het Directiecomité besluit het probleem met de kwaliteit van de PMD-zakken te agenderen op de 
volgende Raad van Bestuur. 

 
 

12 Personeel – consolidatie arbeidongevallen  

 
Het Directiecomité besluit 2 arbeidsongevallen te consolideren: een arbeidsongeval van 17 mei 2016 
en van 11 januari 2017. 
 
Vicky Handsaeme       
  
 
Stafmedewerker administratie 


