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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

OP 8 SEPTEMBER 2017 
 

1 Verslag van 1 augustus 2017 - goedkeuring 
 
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het wordt bijgevolg goedgekeurd. 
 
 
2 Omvorming van het intergemeentelijk containerpark naar een stedelijk 

containerpark – tijdelijk recht van gebruik - goedkeuring 
 

De Raad van Bestuur verleent met ingang van 11 september 2017 een tijdelijk recht van gebruik van 
het containerpark aan de stad Oostende voor de duur van 3 maanden. Gedurende deze periode 
gebeurt de exploitatie van het containerpark onder de verantwoordelijkheid van de stad. De stad  treft 
alle schikkingen en neemt de volle verantwoordelijkheid op gebied van uitbating, verzekeringen en 
naleving van de wettelijke voorschriften, zoals onder andere de naleving van de wetgeving 
arbeidsveiligheid en de milieuwetgeving (o.a. melding van de overname van de exploitatie van een 
vergunde inrichting).  

De exploitatie gebeurt door personeel van de stad, eventueel bijgestaan door 1 of 2 personeelsleden 
van de IVOO.  

De inwoners van Ichtegem (gemiddeld 60 bezoeken per maand) en de KMO’s van de andere 
gemeenten (zeer beperkt aantal) kunnen tijdens deze tijdelijke regeling blijven aanleveren zoals 
voorheen. 

De Raad van Bestuur beslist dat alle kosten die rechtstreeks en onrechtstreeks het gevolg zijn van 
deze operatie verhaald worden op de stad Oostende.  

De Raad van Bestuur geeft opdracht aan het Directiecomité om een volledige raming van de kosten 
voor te bereiden die rechtstreeks en onrechtstreeks het gevolg zijn van de vraag van de stad 
Oostende om het containerpark over te nemen. Hieronder een niet limitatieve lijst: 

• de niet afgeschreven activa van het containerpark, ca 23.000 EUR per 10/9/2017; 
• niet of moeilijk vermijdbare kosten in verband met personeel; 
• alle directe en indirecte kosten voor het continueren van de exploitatie van de 

groencompostering tijdens de werken aan het nieuwe containerpark en alle kosten voor de 
herlokalisering van de groencompostering. De nieuwe inrichting van de groencompostering 
wordt door IVOO beheerd. 

• … 

De Raad van Bestuur beslist dat de gronden nodig voor de overname en eventuele uitbreiding  van 
het toekomstig stedelijk containerpark tegen een nog nader te bepalen prijs zullen overgenomen 
worden,  

hetzij door verwerving van deze gronden door aankoop / hetzij door verwerving van deze gronden 
middels een erfpacht van maximaal 30 jaar (nog nader te bepalen).  

Met het oog op het bepalen van de door de Stad Oostende te betalen prijs zal een tegensprekelijk 
schattingsverslag opgemaakt worden door een door beide partijen in gemeen overleg aan te duiden 
schatter.  



De vergoeding verschuldigd door de Stad Oostende voor de periode van het tijdelijk gebruiksrecht zal 
pro rata berekend worden conform deze prijs.  

Het resultaat van de onderhandeling wordt binnen de periode van dit tijdelijk gebruiksrecht ter 
goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.  

 
Vicky Handsaeme       
Stafmedewerker administratie 
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