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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 26 JANUARI 2021 

 

1 Verslag van 15 december 2020 - goedkeuring 
 
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd. 

 
4 Personeel - Aanleggen van een wervingsreserve voor de functie van 

operator mecanicien – procedure en voorwaarden - goedkeuring  
 
De Raad van Bestuur legt de procedure vast voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de 
functie van operator mecanicien. 

 

 
5 CAO 2019-2020-2021 - goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur keurt de cao 2019-2020-2021 goed. 
 
  

6 Onderhoud beplanting 2021, verlengbaar voor 2022 en 2023 – wijze van 
gunnen, bestek en raming - goedkeuring 

 
De Raad van Bestuur keurt het voorliggende bestek m.b.t. een prijsvraag in het kader van een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met prijsvraag aan een 3-tal 
mogelijke firma’s voor het onderhoud van de beplanting voor 2021 met de mogelijkheid om de 
opdracht 2 keer te verlengen voor een periode van 1 jaar (2022 en 2023), goed.  

 
 

7 Kuiswerken administratief gebouw (mei 2021 – april 2022 – april 2023) – 

wijze van gunnen, bestek en raming - goedkeuring 

De Raad van Bestuur keurt het voorliggende bestek m.b.t. een prijsvraag in het kader van een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met prijsvraag aan een 3-tal 
mogelijke firma’s voor de kuiswerken van het administratief gebouw voor de periode van mei 2021 
t.e.m. april 2022 met de mogelijkheid om de opdracht één maal te verlengen tot april 2023, en de 
raming goed.  
 
 

8 Nieuwe overeenkomst met Valorlub vanaf 1 januari 2021 - goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur keurt de voorliggende overeenkomst met Valorlub in het kader van de 
aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie goed. 

 

9 Verhoging tonnagevergoeding bijdrage stad Oostende aan 
Kringloopcentrum Kust - goedkeuring 

 
De Raad van Bestuur besluit om de vergoeding aan het Kringloopcentrum Kust te verhogen met 0,2 
EUR per inwoner van Oostende, en deze bijkomende vergoeding door te factureren aan de Stad 
Oostende via de maandelijkse afrekening met stad Oostende. 
 



 
10 Aanpassing verwerkingsprijs van harde plastics - goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur keurt een toeslag voor de verwerking van de harde plastics vanaf mei 2020 
t.e.m. december 2021 goed.  
 

11 Aanvaarding van asbest op recyclageparken – plaatsing van bestelling 
voor verpakking en beschermend materiaal – goedkeuring en praktische 
uitwerking 

 
De Raad van bestuur beslist de opdracht voor het leveren van 1.000 PBM-sets, 3.500 puinzakken (60 
x 100 cm), zonder sluitkoord en 3.500  PDPE transparante zakken (120 x 220 cm) te gunnen aan de 
firma Vercom België, Wervenweg 1 4529 PM Eede, Nederland.  

 

 

12 Aanvaardingsplicht en inzameling van matrassen vanaf 2021 – 
overeenkomst met Valumat – goedkeuring 

 
De voorliggende overeenkomst met Valumat in het kader van de aanvaardingsplicht voor afgedankte 
matrassen, wordt goedgekeurd. 

 

13 Grofvuilinzameling op afroep – voorstel aanpassing aanvraagprocedure 
voor de burger - goedkeuring 

 
De Raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel om de procedure voor de aanvraag van een 
grofvuilophaling op afroep aan te passen en de opdracht tot uitvoering te geven aan de firma Korazon, 
Izegemsestraat 60a, 8800 Roeselare.  
 
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de werkwijze om door elke aanvrager het maximum bedrag te 
laten betalen en de tegemoetkoming terug te storten na ontvangst van het bewijs van RVV-statuut. 

 

14 Vervanging administratieve server - gunning 
 
De Raad van Bestuur besluit om de vervanging van de bestaande IT apparatuur toe te wijzen aan 
CEVI voor levering en indienstname van de apparatuur inclusief 5 jaar off-site back-up. 

 
15 Revisie branders – gunning 
 
De Raad van Bestuur besluit om de éénmalige revisie van de 4 trekbranders, de 2 kanaalbranders en 
de denoxbrander en de toevoeging van de tellers aan de kanaalbranders te gunnen aan de firma 
Environ. 
 

16 Personeel – incident controlekamer 
 
Zie vertrouwelijke bijlage aan het verslag van de Raad van Bestuur van 26 januari 2021. 

 
17 Vervanging productie (proces) Server – gunning 
 
De Raad van Bestuur gunt de levering, de installatie en de inbedrijfstelling van een nieuwe 
productieserver aan de firma De Roeve. 
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Stafmedewerker administratie 


