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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 26 MAART 2015 

 
1 Verslag van 23 september 2014 - goedkeuring 
 
2 Personeel – functioneringstoelage 2014 – vaststellen appreciatiefactor 
 

De Raad van Bestuur stelt de appreciatiefactor vast voor het berekenen van de 
functioneringstoelage voor 2014. 

 
5 Provinciale werkgroep communicatie – engagementsverklaring en 

goedkeuring jaarprogramma 2015 - goedkeuring 
 

De Raad van Bestuur keurt het jaarprogramma 2015 goed. 
 
 
9 Containerparkreglement – De gemeenteraad van Bredene heeft op 26 

januari 2015 beslist om inwoners, verenigingen of instellingen gevestigd 
te Bredene met ingang van 1 maart 2015 niet langer toe te laten op het 
intercommunaal containerpark - aanpassing containerparkreglement  – 
goedkeuring 

 
 De Raad van Bestuur besluit om het containerparkreglement van IVOO aan te passen zodat 

enkel huishoudelijk afval van Ichtegem en Oostende en bedrijfsafval van de 6 gemeenten 
aanvaard worden. 

 
Op vraag van de voorzitter keurt de vergadering het toevoegen van volgend 
agendapunt goed 
 
11 Invoering van vennootschapsbelasting op intercommunales – 

principebesluit op vraag van Interafval - goedkeuring 
 

De Raad van Bestuur besluit als volgt: 
 
“IVOO neemt hierbij het principebesluit om in rechte op te treden en de wijziging van de 
wetgeving inzake vennootschapsbelasting (Programmawet, B.S. 29.12.2014) aan te vechten voor 
het Grondwettelijk Hof in het kader van deze gemeenschappelijke aanpak met Vlinter en 
Interafval in de schoot van VVSG vzw. Hiervoor wordt een raadsman, zijnde kantoor Tiberghien, 
aangesteld." 

 
Vicky Handsaeme      
Stafmedewerker administratie     
 



Intergemeentelijke vereniging voor       2/2015 
het afvalbeheer voor  Oostende en Ommeland 
Klokhofstraat 2, 8400 Oostende   
 

 
OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

OP 22 APRIL 2015 
 
 
1 Verslag van 26 maart 2015 - goedkeuring 
 

Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het wordt bijgevolg goedgekeurd. 
 
 
2 Verslag van de Raad van Bestuur inclusief jaarrekening en 

resultaatverwerking 2014 – voorstel Algemene Vergadering 23 juni 2015 
 

De Raad van Bestuur keurt het voorliggende jaarverslag 2014 inclusief de jaarrekening en 
voorstel tot resultaatverwerking 2014 goed en legt het ter goedkeuring voor aan de Algemene 
Vergadering van 23 juni 2015. 

 
 
 
5 Containerparkreglement – herziening tabel hoeveelheden en tarieven in 

verband met treinbielzen en banden - goedkeuring 
 

5.1 Containerparkreglement – herziening tabel hoeveelheden en tarieven in 
verband met treinbielzen - goedkeuring 

 
 De Raad van Bestuur besluit om het containerparkreglement van IVOO aan te passen zodat 

vanaf 2015 de werkelijke kost van treinbielzen aangerekend wordt aan de gemeenten (volgens 
de meest recente facturatie bedraagt deze kost ca.  200 EUR/ton of 10 EUR/stuk) en aan de 
burgers niets aangerekend wordt. 

 
 
5.2 Containerparkreglement – aanpassing in verband met inzameling banden 
 

 De Raad van Bestuur besluit om het containerparkreglement van IVOO aan te passen zodat 
vanaf 2015 de werkelijke kost aangerekend wordt aan de gemeenten (volgens de meest recente 
facturatie bedraagt deze kost ca.  235 EUR/ton incl. BTW) voor banden en aan de burgers niets 
aangerekend wordt. 
 
 

Vicky Handsaeme    
  

Stafmedewerker administratie   
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Intergemeentelijke vereniging voor       3/2015 
het afvalbeheer voor  Oostende en Ommeland 
Klokhofstraat 2, 8400 Oostende   
 

 
OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

OP 20 OKTOBER 2015 
 
 

1 Verslag van 22 april 2015 - goedkeuring 
 

Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het wordt bijgevolg goedgekeurd. 
 
 

2 Werkingsbijdragen en tarieven voor 2016 – goedkeuring 
 

De Raad van Bestuur keurt de werkingsbijdragen en tarieven voor 2016 goed.  
 

 
3 Beleidsplan en begroting 2016 – voorstel aan Buitengewone Algemene 

Vergadering van 15 december 2016 
 

 
De Raad van Bestuur besluit het voorliggende beleidsplan 2016 en de voorliggende begroting 
2016 – mits verduidelijking van de grafiek over de werkingsbijdragen van de gemeenten - ter 
goedkeuring voor te leggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 december 
2015. 

 
 

4 Personeelsstatuut – aanpassing artikel 15 van het arbeidsreglement – 
goedkeuring 

 
 
De Raad van Bestuur besluit artikel 15 van het arbeidsreglement aan te passen. 
 

 

5 Personeelsstatuut – nieuwe ingenieur: 
5.1 Aanpassing administratief statuut – goedkeuring 
 

De Raad van Bestuur besluit artikel III 1§1 van het administratief statuut aan te passen. 
 

 
5.2 Aanpassing functieomschrijving van stafmedewerker onderhoud – goedkeuring 

 
De Raad van Bestuur keurt de functieomschrijving voor de stafmedewerker onderhoud goed. 
 
 

5.3 Aanpassing organogram – goedkeuring 
 

 
De Raad van Bestuur keurt het voorliggende organogram goed. 
 
 

6 Vaststellen voorschot werkingsbijdrage 2015 en afrekening 
werkingsbijdrage 2014 intergemeentelijk containerpark – bekrachtiging  
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De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit in verband met het maandelijkse voorschot voor de 
personeelskosten voor het intergemeentelijk containerpark voor 2015. 

 
 

 

7 Tariefwijziging verbranding restafval derden ingevolge wijzigingen in het 
programmadecreet – bekrachtiging 

 
De Raad van Bestuur bekrachtigt deze tariefverhoging vanaf 1 juli 2015 voor het verwerken van 
restafval voor derden. 

 
 
8 Recupel – verlenging huidige samenwerkingsovereenkomst – 

bekrachtiging 
  

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Directiecomité van 30 juni 2015 houdende 
de goedkeuring van het tweede addendum aan huidige overeenkomst met Recupel met 
betrekking tot de verlening van de huidige overeenkomst.  
 
 

10 Huishoudelijk reglement – wijziging – goedkeuring 
 
 De Raad van Bestuur besluit om het huishoudelijk reglement aan te passen inzake de 

uitgavenlimiet voor de bankkaart. 

 
 

 
Vicky Handsaeme        
Stafmedewerker administratie     
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