
Intergemeentelijke vereniging voor       11/2021 
het afvalbeheer voor  Oostende en Ommeland 
Klokhofstraat 2, 8400 Oostende   

 

OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 27 OKTOBER 2021 

 
 
1 Verslag van 14 september en van 22 september 2021 - goedkeuring 
 
Er zijn geen opmerkingen op deze verslagen. De verslagen worden bijgevolg goedgekeurd. 

 
3 Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2022 en begroting 

2022 – voorstel aan Buitengewone Algemene Vergadering van 21 
december 2021 

 
De Raad van Bestuur besluit de datum van de Raad van Bestuur van november te vervroegen van 30 
november naar 16 november 2021 en dit agendapunt te agenderen op de Raad van Bestuur van 16 
november 2021. 
 
De Buitengewone Algemene Vergadering zal dientengevolge worden verplaatst van 21 december 
2021 naar 11 januari 2022. 

 
6 Groepsverzekering – verhoging percentage financieringsfonds (om 

budgettaire verschuivingen op te vangen) - goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur gaat akkoord met het verhogen van het percentage voor het financieringsfonds 
van de groepsverzekering tot 7,9% van de loonmassa vanaf 2022. 

 

7 Personeelsproblematiek – bespreking 

 
De Raad van Bestuur is akkoord met de voorstellen zodat die kunnen voorgelegd worden aan de 
BOC. 

 

15 Ophaling en verwerking van inert bouwafval, ingezameld op de 
recyclageparken, voor de periode 2022, 2 maal verlengbaar voor een 
periode van één jaar (2023, 2024) – gunning 

 
De Raad van Bestuur besluit om de opdracht voor het inzameling en afzet van de ophaling en 
verwerking van inert bouwafval, ingezameld op de recyclageparken, voor de periode van één jaar 
(2022), twee maal verlengbaar voor één jaar (2023 en 2024) te gunnen aan  
 

• Perceel 1, het ophalen en verwerken van inert recycleerbaar bouwafval, door de firma 
Remondis Depoorter; 

• Perceel 2 door de firma Remondis Depoorter; 

• Perceel 3 door de firma Vanheede Environmental Logistics; 

• Perceel 4 door de firma Remondis Depoorter. 
 

16 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) – gunning 

 
De Raad van Bestuur besluit om de opdracht voor het 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) te gunnen aan de firma Vanheede Environmental 
Services bvba. 
 

17 Afvoer en verwerking van restproducten rookgasreiniging voor de periode 
2022-2023, éénmaal verlengbaar voor de periode van 2 jaar (2024-2025)  – 
gunning 

 
De Raad van Bestuur besluit de opdracht m.b.t. de afvoer en verwerking van de restproducten van 
de rookgaszuivering in de periode 2022-2023, verlengbaar voor 2024-2025, te gunnen aan de 
firma Renewi Belgium NV. 

 
Vicky Handsaeme      Steven Nagels   
Stafmedewerker administratie     Voorzitter 


