
Intergemeentelijke vereniging voor       12/2021 
het afvalbeheer voor  Oostende en Ommeland 
Klokhofstraat 2, 8400 Oostende   

 

OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 16 NOVEMBER 2021 

 
 
1 Verslag van 27 oktober 2021 - goedkeuring 
 
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd. 

 
 
4 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 het voorliggende beleidsplan 2022 en de voorliggende begroting 2022 
ter goedkeuring voor te leggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 januari 2021  
 
 

5 Werkingsbijdragen en tarieven voor 2022 – goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur keurt de voorgelegde werkingsbijdragen en tarieven vanaf 2022 goed. 
 
 

6 Brandpolis – voorstel nieuwe polisvoorwaarden – principiële 
goedkeuring 

 
 
De Raad van Bestuur keurt het voorliggend voorstel van Vanbreda voor de nieuwe polisvoorwaarden 
voor de brandverzekering principieel goed. 
 

7 Elektriciteitsprijs 2022 – bespreking en volmacht aan directeur  
 
De Raad van Bestuur beslist om de directeur volmacht te geven om te klikken in functie van het 

verdere evolutie van de Belpex en Endex index. 

 
8 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) – gunning 

 
De Raad van Bestuur besluit de opdracht m.b.t. de inzameling van vlak glas op de recyclageparken 
voor 2022, twee maal verlengbaar voor de periode van één jaar (2023 en 2024) te gunnen aan de 
firma Remondis Depoorter bvba te Oostende. 
 

9 Wijkinzameling groenafval Oostende en Bredene voor 2022 – gunning  
 
 

De Raad van Bestuur besluit om de opdracht m.b.t. de wijkinzameling groenafval voor de periode 
van één jaar (2022), als volgt te gunnen: 
 
Perceel 1 – Bredene: aan de firma REMONDIS DEPOORTER bvba te Oostende;  
Perceel 2 – Oostende: aan de firma SUEZ R&R BE SERVICES NV te Brussel. 



 

10 Inzameling van accu’s op de recyclageparken voor 2022, twee maal 
verlengbaar voor de periode van één jaar (2023, 2024) – gunning 

 
De opdracht voor de inzameling van accu’s op de recyclageparken wordt gegund aan de firma 
Vanheede Environmental Services bvba, Dullaardstraat 11, 8940 Geluwe. 
 
 

11 Inzameling van afvalolie op de recyclageparken voor 2022, twee maal 
verlengbaar voor de periode van één jaar (2023, 2024) – gunning 

 
 

De opdracht voor de inzameling van afvalolie op de recyclageparken wordt gegund aan de firma 
Vanheede Environmental Services bvba, Dullaardstraat 11, 8940 Geluwe. 
 

12 Inzameling van frituurolie- en vet op de recyclageparken voor 2022, twee 
maal verlengbaar voor de periode van één jaar (2023, 2024) – gunning 

 
De opdracht m.b.t. de inzameling van frituurolie- en vet op de recyclageparken voor 2022, twee maal 
verlengbaar voor de periode van één jaar (2023, 2024) wordt gegund aan de firma Quatra, te Lokeren. 
 
 

13 Aankoop PMD-zakken (60 liter) – wijze van gunnen, bestek en raming 
 
De Raad van Bestuur keurt het voorliggende bestek in het kader van een openbare procedure m.b.t. 
de levering van PMD-zakken (60 liter) voor de huis-aan-huisinzameling, voor de periode van één jaar, 
verlengbaar voor een periode van één jaar en de raming, goed.  
 
Vicky Handsaeme 
Stafmedewerker administratie 


