
Intergemeentelijke vereniging voor       1/2022 
het afvalbeheer voor  Oostende en Ommeland 
Klokhofstraat 2, 8400 Oostende   

 

OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 22 FEBRUARI 2022 

 
 
1 Verslag van 25 januari 2022 - goedkeuring 
 
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd. 

 
3 Personeel – functioneringstoelage 2021 – vaststellen appreciatiefactor 

– goedkeuring 

 
De Raad van Bestuur besluit om aan elk personeelslid een appreciatiefactor 1 toe te kennen voor het 
berekenen van de functionerinstoelage voor 2020, met uitzondering van de drie personeelsleden 
waarvan de appreciatiefactor vastgesteld wordt zoals voorgesteld in de vertrouwelijke bijlage. 

 
4 Personeel – tijdelijk voorstel voor het toekennen van een premie bij het 

aanbrengen van een nieuwe operator elektricien of mecanicien – 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur keurt het tijdelijk voorstel voor het toekennen van een premie bij het 
aanbrengen van een nieuwe operator elektricien of mecanicien goed.  
 
Deze premie wordt toegekend voor een periode van 6 maanden (tot en met 21 augustus 2022). 

 

 
5 Besprekingen CAO onderhandelingen 
 
De Raad van Bestuur keurt het voorstel voor CAO 2022, 2023 en 2024 goed. 
 
Er wordt een Bijzonder Onderhandelingscomité gepland op donderdag 3 maart 2022 om 15 u. 
 

 
6 Personeel – operator – aanvraag ouderschapsverlof – goedkeuring 

 
De Raad van Bestuur keurt de aanvraag goed van een operator om loopbaanvermindering met 1/5de 
te nemen vanaf 18 mei 2022 tot en met 17 januari 2024 conform de bepalingen voorzien in het 
Koninklijk Besluit van 29.10.1997 en eventuele latere wijzigingen. 
 

 

7 Personeel – aanpassing polis arbeidsongevallenverzekering vanaf 2022 
aan Wet 1971 - goedkeuring 

 
De Raad van Bestuur keurt het voorstel van Ethias voor een arbeidsongevallenverzekering volgens de 
Wet van 10/04/1971 aan ongewijzigde premievoeten goed. 
 

 

8 Aanpassing huishoudelijk reglement - goedkeuring 
 

De Raad van Bestuur besluit de volgende alinea toe te voegen aan het huishoudelijk reglement: 
“De Directeur is bevoegd voor: 
 



• Het ondertekenen van alle bestelbonnen tot een maximum bedrag van 5.000 EUR (excl. 
BTW).” 

 

 
9 Meettoestellen voor de afvalbrandingsinstallatie: 

 

9.1 Onderhouds- en permanentiecontract voor de continu analyseapparatuur 
voor 2022 - gunning 

 
De Raad van Bestuur besluit het onderhouds- en permanentiecontract voor de 3 FTIR toestellen 
voor 2022 te gunnen aan de firma ABB. 

 
9.2 Vervangen van de Amesakast (elektronica voor de 3 FTIR’s) - gunnin 

 
De Raad van Bestuur besluit om de Amesakast te laten vervangen door de firma ABB. 

 
9.3 Vervanging van 2 FTIR’s (1 per lijn) - gunning 
 

De Raad van Bestuur besluit om de twee FTIR’s aan te kopen bij de firma ABB. 
 

 
10 Technische evaluatie van de afvalverbrandingseenheid – plan van 

aanpak - goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur keurt het voorliggende plan van aanpak goed. De Raad van Bestuur geeft 
opdracht aan de directeur om onmiddellijk te starten met deel 1 en deel 2 van het plan van aanpak 
door een geschikte firma aan te stellen voor de uitvoering van deze opdracht. 

 
11 Opdrachten groot onderhoud voorjaar 2022 - gunning 
 
De Raad van Bestuur wijst de opdrachten voor het groot onderhoud in het voorjaar 2022 toe. 

 
12 Aanvraag ruling voor de periode vanaf boekjaar 2022 – goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur besluit advocaat Hendrik Putman Director van KPMG  aan te stellen voor het 
aanvragen van een ruling vanaf het boekjaar 2022. 

 
De vergadering keurt het behandelen van bijkomende agendapunten goed. 

 
13 Tijdelijke inzet externe contractor voor functie van stafmedewerker 

productie en voor de functie van operator - goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur besluit de samenwerking met de heer Jan du Gardein te verlengen vanaf april 
2022 tot eind 2022 maar dit tegen een verlaagd tarief. 

 
14 Aanpassing overeenkomst in verband met de tijdelijke aanstelling 

interim directeur –  goedkeuring 

 
De Raad van Bestuur besluit het dagtarief van de directeur ad interim de heer Paul Dobbelaere te 
verhogen. 
 

 
 
Vicky Handsaeme 
Stafmedewerker administratie 


