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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 6 JULI 2021 

 

1 Verslag van 18 mei 2021 - goedkeuring 
 
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd. 

 
2 Voorlopige aanstelling van de heer Danick Minne ter vervanging van 

mevrouw Charlotte De Backer ingevolge het gemeenteraadsbesluit van 
stad Oostende van 31 mei 2021 – volgende Buitengewone Algemene 
Vergadering 

 
De heer Danick Minne wordt voorlopig aangesteld als lid van de Raad van Bestuur van IVOO voor de 
periode van het zwangerschapsverlof van mevrouw Charlotte De Backer. 
 
De tijdelijke aanstelling van de heer Danick Minne zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
eerstvolgende Buitengewone Algemene Vergadering. 

 
6 Personeel – operator elektricien  
6.2 Vacantverklaring functie stafmedewerker productie/elektriciteit – 

goedkeuring 
 

De Raad van Bestuur verklaart de functie van stafmedewerker productie/elektriciteit vacant. 
 

 
6.3 Aanleggen van een wervingsreserve voor de functie van stafmedewerker 

productie/elektriciteit – procedure en voorwaarden en volmacht 
voorzitter voor opstellen wervingsreserve en voor de aanstelling van de 
eerste in rang - goedkeuring  

 
De Raad van Bestuur legt de procedure vast voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de 
functie van stafmedewerker productie/elektriciteit. 

 
 
6.4 Delegatie selectie wervingskantoor aan de voorzitter voor de vacature 

voor de functie van stafmedewerker productie/elektriciteit - goedkeuring  
 
De Raad van Bestuur delegeert de opdracht voor het selecteren van een wervingskantoor voor het 
zoeken naar kandidaten voor de openstaande vacature van stafmedewerker productie/elektriciteit aan 
de voorzitter. De selectie gebeurt op voorstel van de directeur en/of de stafmedewerker administratie. 

 
 
6.5 Aanleggen van een wervingsreserve voor de openstaande vacatures 

voor een operator elektricien en een mecanicien – delegatie voor 
aanstellen selectiebureaus aan de voorzitter - goedkeuring  

 



De Raad van Bestuur machtigt de voorzitter voor het selecteren van meerdere selectiebureaus op 
voordracht  van de directeur en/of de stafmedewerker administratie voor de vacature van operator 
elektricien en operator mecanicien. 

 
7 Aanvaarding facturen groot onderhoud voorjaar 2021 

 
De Raad van Bestuur aanvaardt de voorliggende factuur van de firma Engie Solutions voor het 
onderhoud aan de roosters van de ovens en stelt ze betaalbaar. 

 
 
8 Verhoging tonnagevergoeding aan Kringloopcentrum Kust - Besluit van 

het College van Burgemeester en Schepen van de stad Oudenburg van 1 
juni 2021 – goedkeuring 

 
De Raad van Bestuur besluit om de vergoeding aan het Kringloopcentrum Kust te verhogen met 0,2 
EUR per inwoner van Oudenburg vanaf 1 januari 2021, en deze bijkomende vergoeding door te 
factureren aan de stad Oudenburg via de maandelijkse afrekening met de gemeente Oudenburg. 

 
 
9 Bestuurdersaansprakelijkheid – opzeg polis door Belfius tegen eind 2021 

en goedkeuring opdrachtdocumenten 
 
De Raad van Bestuur keurt de voorliggende opdrachtdocumenten en de raming goed met het oog op 
een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan een 4-tal verzekeringsmaatschappijen/-
makelaars m.b.t. de verzekering bestuurdersaansprakelijkheid. 

 
 
10 Recupel – addendum 2 aan de samenwerkingsovereenkomst – 

goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur keurt het voorliggende addendum aan de overeenkomst met Recupel goed. 
 

11 Ophaling en verwerking van vlak glas, ingezameld op de 
recyclageparken voor een periode van één jaar (2022), twee maal 
verlengbaar voor de periode van één jaar (2023, 2024) – goedkeuring 
opdrachtdocumenten 

 

 
De Raad van Bestuur keurt de voorliggende opdrachtdocumenten met het oog op een 
onderhandelingsprocedure m.b.t. de ophaling en verwerking van vlak glas op de recyclageparken in 
het intergemeentelijk samenwerkingsgebied voor een periode van één jaar (2022) met twee maal de 
mogelijkheid om de opdracht voor een periode van één jaar (2023 en 2024) te verlengen en de 
raming, goed. 

 
12 Ophaling en verwerking van inert bouwafval, ingezameld op de 

recyclageparken, voor de periode 2022, 2 maal verlengbaar voor de 
periode van 1 jaar (2023, 2024) – goedkeuring opdrachtdocumenten 

 
Het voorliggende bestek met het oog op een openbare procedure met Europese publicatie m.b.t. de 
ophaling en verwerking van inert bouwafval ingezameld op de recyclageparken voor de periode van 1 
jaar (2022), 2 maal verlengbaar voor een periode van 1 jaar (2023 en  2024) en de raming, wordt 
goedgekeurd. 

 



13 Inzameling en afzet van KGA, ingezameld op de recyclageparken, voor de 
periode van één jaar (2022), twee maal verlengbaar voor één jaar (2023 en 
2024) – goedkeuring opdrachtdocumenten 

 
 
Het bestek met het oog op een openbare procedure m.b.t. de inzameling en afzet van KGA 
ingezameld op de recyclageparken voor de periode van 1 jaar (2022), twee maal verlengbaar voor de 
periode van 1 jaar (2023 en 2024) en de raming, wordt goedgekeurd. 

 
Vicky Handsaeme        
Stafmedewerker administratie 


