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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 30 MAART 2021 

 

1 Verslag van 23 februari 2021 - goedkeuring 
 
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd. 

 
4 Hospitalisatieverzekering – deelname aan de kaderovereenkomst 

collectieve hospitalisatieverzekering voor de periode van 2022 tot en met 
2025 van de Federale Pensioendienst – Gemeenschappelijke Sociale 
Dienst - goedkeuring 

 
De Raad van Bestuur wenst deel te nemen aan de kaderovereenkomst van de Federale 
Pensioendienst-Gemeenschappelijke Sociale Dienst voor de Collectieve 
Hospitalisatieverzekering van 2022 tot en met 2025. 

 
Het bestuur neemt conform het geldelijk personeelsstatuut de premie van de verzekering volledig 
ten laste in de uitgebreide formule voor zijn in dienst zijnde personeelsleden en het bestuur 
neemt de premie voor de helft ten laste in de uitgebreide formule van de aangesloten andere 
gezinsleden van de personeelsleden. 

 
Een exemplaar van dit raadsbesluit wordt aan de FPD overgemaakt. 

 
 

5 Kuiswerken administratief gebouw (mei 2021- april 2022 – april 2023) – 
gunning 

 
De Raad van Bestuur besluit de opdracht voor de reinigingswerken 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, te gunnen aan de firma Alpha Classical Cleaning (Belcco. 

 

 
6 Onderhoud beplanting 2021, verlengbaar voor 2022 en 2023 - gunning 

 
De Raad van Bestuur gunt de opdracht voor het onderhoud van de beplantingen aan de firma De 
Duinenwacht vzw uit Oudenburg, met een éénmalige  (3-jaarlijkse) snoeibeurt van de bomen 
welke gepland is voor 2021. 

 
 
7 Verhoging tonnagevergoeding aan Kringloopcentrum Kust 
7.1 Besluit van het College van Burgemeester en Schepen van de gemeente 

Middelkerke van 16 maart 2021 – goedkeuring 
 

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

 
 

  



8 Valorisatie elektriciteit door de directeur - goedkeuring  
 
De Raad van Bestuur geeft de directeur de bevoegdheid om 80% van de begrote hoeveelheid te 
injecteren (verkopen) energie te “klikken” voor zover de vastgeklikte kostprijs hoger is dan de 
kostprijs volgens begroting, zijnde 41,48 EUR/MWh. 
 
 

9 Vlarema 8 – aanvaarding bedrijfsafval - goedkeuring  
 
De Raad van Bestuur besluit om: 

• de niet-IHM verder te aanvaarden. Dit wordt eventueel in een latere fase herzien; 

• het aantal openingsdagen en openingsuren te limiteren voor niet-IHM. Deze worden 
bepaald door de directeur; 

• een stortvloeroperator te contracteren (via externe dienst; voorlopig een interim, te 
evalueren); 

• de software van de toegangscontrole via de weegbrug aan te passen. 
 
 

10 Levering roosterelementen in hittebestendig staal – wijze van gunnen, 
bestek en raming – goedkeuring  

 
De Raad van Bestuur keurt het voorliggende ontwerpbestek m.b.t. de levering van 
roosterelementen in hittebestendig materiaal met het oog op een onderhandelingsprocedure met 
prijsvraag aan 3 mogelijke leveranciers en de voorliggende raming, goed. 

 
 

11 Besprekingen i.v.m. haalbaarheid uitbreiding warmtenet - goedkeuring 
 

De Raad van Bestuur keurt goed dat de directeur algemeen verdere discussies voert met 
Beauvent om de haalbaarheid van een uitbreiding van het warmtenet te bekijken en te evalueren 
zonder evenwel bindende afspraken te maken. 
 

 
12 Personeel – operator elektricien  
12.2 Vacantverklaring functie operator elektricien – goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur verklaart de functie van operator elektricien vacant. 
 
De vacature voor de functie van operator elektricien in ploeg wordt in eerste instantie enkel intern 
opengesteld voor de 4 elektriciens uit de dagdienst. 
 
Indien er intern een kandidaat is om volcontinu in ploeg te werken wordt er een vacature 
uitgeschreven voor een operator in dagdienst. Indien er intern geen kandidaat gevonden wordt om 
volcontinu in ploeg te werken wordt er een vacature uitgeschreven voor een operator in ploegdienst. 
 

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

 
 
 
Vicky Handsaeme        
Stafmedewerker administratie 


