
Intergemeentelijke vereniging voor       2/2021 

het afvalbeheer voor  Oostende en Ommeland 
Klokhofstraat 2, 8400 Oostende   
 

 
 

OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 23 FEBRUARI 2021 

 
1 Verslag van 26 januari 2021 - goedkeuring 
 

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

 

3 Financiën – liquiditeit – voorstel tot het afsluiten van een korte 
termijnkrediet - goedkeuring 

 

De Raad van Bestuur keurt het aangaan van het voorgelegde korte termijnkrediet voor een bedrag 
van 500.000 EUR goed om de tijdelijke kastekorten te overbruggen 
 

4 Financiën - Achterstallige betalingen gemeentelijke deelnemers – 
verwijlinteresten 2de semester 2020 

 
De Raad van Bestuur besluit een debetnota op te maken aan de stad Oostende voor de 
verwijlinteresten m.b.t. het 2de semester van 2020 t.b.v. 252,75 EUR. 

 

6 Personeel – functioneringstoelage 2019 – vaststellen appreciatiefactor 

– goedkeuring 

De Raad van Bestuur besluit om aan elk personeelslid een appreciatiefactor 1 toe te kennen voor het 

berekenen van de functionerinstoelage voor 2020, met uitzondering van 1 personeelslid waarvan de 
appreciatiefactor vastgesteld werd in de Raad van Bestuur van 26 januari 2021.  

 

7 Opdrachten groot onderhoud voorjaar 2021 - gunning 
 

De Raad van Bestuur wijst de opdrachten voor het groot onderhoud in het voorjaar 2021 toe. 

 
8 Ophaling en verwerking van matrassen – wijze van gunnen, bestek en 

raming – goedkeuring  
 
De Raad van Bestuur keurt het voorliggende bestek met het oog op een openbare procedure m.b.t. de 

ophaling en verwerking van matrassen ingezameld op de recyclageparken in het intergemeentelijk 
samenwerkingsgebied voor de periode juni 2021 – december 2024 (met twee maal de mogelijkheid 
om de opdracht voor een periode van één jaar (2025 en 2026) te verlengen), goed.  

 

10 Personeel – verzoek mevrouw Dewitte, secretaris LRB ACV Openbare 
diensten tot herziening vn het besluit in verband met het incident in de 

controlekamer 
 

Zie vertrouwelijke bijlage aan het verslag van de Raad van Bestuur van 23 februari 2021. 

 
11 Personeel – brigadier automatisering - vraag tot het nemen van 

gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van het Vlaams 
zorgkrediet – goedkeuring 



 
De Raad van Bestuur keurt de vraag van de brigadier automatisering tot het nemen van gedeeltelijke 
loopbaanonderbreking in het kader van het Vlaams Zorgkrediet goed. 

 

 
12 Personeel – aanwerving voor de functie van Onderhouds- en 

Projectingenieur – nog geen geschikte kandidaat – voorstel tot 
uitschrijven van een opdracht voor een tijdelijke contractor - 
goedkeuring 

 
De Raad van Bestuur keurt het voorliggende voorstel tot aanwerving van een tijdelijke contractor 

voor onderhouds- en projectingenieur goed. 
 
 

Vicky Handsaeme        
Stafmedewerker administratie 


