
Intergemeentelijke vereniging voor       6/2022 
het afvalbeheer voor  Oostende en Ommeland 
Klokhofstraat 2, 8400 Oostende   

 

OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 21 JUNI 2022 

 
 
1 Verslag van 31 mei 2022 - goedkeuring 
 
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd. 
 
 

4 Personeel – functieprofiel hoofdboekhouder - goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur keurt het voorliggende functieprofiel van de hoofdboekhouder goed. 

 
 
5 Personeel – aanstelling als hoofdboekhouder vanaf 1 juni 2022 - 

goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur stelt mevrouw Hannelore Coolen aan als hoofdboekhouder vanaf 1 juni 2022. 
 
 

6 Afbraak oude schouw - gunning 
 
De Raad van Bestuur besluit de opdracht voor de afbraak van de oude schouw te gunnen aan de 
firma Verhelst Aannemingen NV. 
 

9 Fost Plus – afzet van fractie papier en karton – machtiging FOST Plus 
voor aanbesteding 

 
De Raad van Bestuur machtigt FOST Plus voor het uitvoeren van de aanbesteding voor de verwerking 
van de fractie papier en karton voor de periode 2023-2025. 
 

10 Proefproject voor de huis-aan-huisophaling van GFT-afval voor de 
periode 2023, 2 maal verlengbaar voor de periode van 1 jaar (2024, 2025) 
– gunning 

 
De Raad van Bestuur besluit om de opdracht voor het proefproject voor de huis-aan-huis ophaling 
van GFT-afval in Bredene en Oudenburg voor de periode van 1 jaar (2023), 2 maal verlengbaar 
voor een periode van 1 jaar (2024 en 2025), te gunnen aan de firma Veolia Environmental Services 
BE. Er wordt volmacht gegeven aan de directeur om in overleg met de gemeente Bredene een 
keuze te maken tussen de basis oplossing of de verplichte variante. 

 
11 Aankoop GFT-zakken (30 l) - gunning 

 
De Raad van Bestuur keurt de gunning voor de levering van de GFT-zakken aan de firma Compost 
Bag Compagny uit Herent goed. De keuze van het kleur van de zak met de daarbij horende kostprijs 
zal voorgelegd worden aan de Bredene en Oudenburg.  

 
12 Bronophaling asbest voor de periode 2022-2024 – goedkeuring werkwijze 

en goedkeuring opdrachtdocumenten bestek ophaling  
 



Het voorliggende bestek met het oog op een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke 
bekendmaking m.b.t. de levering van platen- en kuubzakken voor de inzameling van asbest voor de 
periode december 2022 – 14 december 2024 wordt, onder voorbehoud van goedkeuring van OVAM, 
goedgekeurd. 
 
13 Bronophaling asbest voor de periode 2022-2024 – aankoop zakken - 

goedkeuring opdrachtdocumenten  
 
Het voorliggende bestek met het oog op een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke 
bekendmaking m.b.t. de levering van platen- en kuubzakken voor de inzameling van asbest voor de 
periode december 2022 – 14 december 2024 wordt, onder voorbehoud van goedkeuring van OVAM, 
goedgekeurd. 
 
 
 
 
 
 
Vicky Handsaeme 
Stafmedewerker administratie 


