
Intergemeentelijke vereniging voor       9/2021 
het afvalbeheer voor  Oostende en Ommeland 
Klokhofstraat 2, 8400 Oostende   

 
OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

OP 14 SEPTEMBER 2021 
 
 
 

1 Verslag van 17 augustus 2021 - goedkeuring 
 

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

 
 
4 Personeel – Rudy Pieters - aanvraag vervroegde uitdiensttreding – 

goedkeuring 
 

De Raad van Bestuur keurt de vraag tot vervroegd uitdiensttreden van Rudy Pieters vanaf 1 
augustus 2022 goed. 
 
 

5 Bestuurdersaansprakelijkheid – gunning 
 

De Raad van Bestuur besluit de verzekering voor de bestuurdersaansprakelijkheid vanaf 2021 
te gunnen aan Ethias. 

 
 

6 Wijkinzameling groenafval voor Oostende en Bredene voor 2022 – wijze 
van gunnen, bestek en raming  

 
De Raad van Bestuur keurt het voorliggende bestek met betrekking tot de wijkinzameling van 
groenafval in Oostende en Bredene met het oog op een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking voor 2022 en de raming, goed. 

 

 
7 Inzameling van afvalolie op de recyclageparken voor 2022, twee maal 

verlengbaar voor de periode van één jaar (2023, 2024)  – wijze van gunnen, 
bestek en raming  

 
 

De Raad van Bestuur keurt de prijsvraag voor de inzameling en verwerking van afvalolie 
ingezameld op de recyclageparken voor de periode 2022, twee maal verlengbaar voor de 
periode van 1 jaar (2023, 2024)  volgens de procedure ‘overheidsopdracht van beperkte 
waarde’ en de raming goed. 

 

 
8 Inzameling van frituurolie op de recyclageparken voor 2022, twee maal 

verlengbaar voor de periode van één jaar (2023, 2024)  – wijze van gunnen, 
bestek en raming  

 
De Raad van Bestuur keurt de prijsvraag voor de inzameling en verwerking van frituurolie 
ingezameld op de recyclageparken voor de periode 2022, twee maal verlengbaar voor de 
periode van 1 jaar (2023, 2024) en de raming goed. 

 

 



9 Inzameling van accu’s op de recyclageparken voor 2022, twee maal 
verlengbaar voor de periode van één jaar (2023, 2024)  – wijze van gunnen, 
bestek en raming  

 
 

De Raad van Bestuur keurt de prijsvraag voor de inzameling en verwerking van accu’s 
ingezameld op de recyclageparken voor de periode 2022, twee maal verlengbaar voor de 
periode van 1 jaar (2023, 2024) en de raming goed. 

 

 
11 Opdrachten groot onderhoud najaar 2021 - gunning 
 

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

 
 
Vicky Handsaeme      Steven Nagels   
Stafmedewerker administratie     Voorzitter 


