
Intergemeentelijke vereniging voor       7/2022 
het afvalbeheer voor  Oostende en Ommeland 
Klokhofstraat 2, 8400 Oostende   

 

OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 30 AUGUSTUS 2022 

 
 
1 Verslag van 21 juni 2022 - goedkeuring 
 
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd. 

 
3  Personeel 
3.1  Voorstel nieuw organogram – volgende BOC 
 

De Raad van Bestuur besluit het voorgelegde organogram samen met de aangepaste bijhorende 

functieprofielen ter goedkeuring voor te leggen aan het Bijzonder Onderhandelingscomité. 

 

3.2  Openstaande vacatures - bespreking 

 
De Raad van Bestuur keurt de voorgestelde maatregelen m.b.t. de openstaande vacatures goed. 

 

 
4 Afvoer van GF(t) afval van de overslagplaats naar de verwerker – 

goedkeuring opdrachtdocumenten en raming 
 
De voorliggende prijsvraag met het oog op een overheidsopdracht van beperkte waarde m.b.t. de 
afvoer van GF(t) afval van de overslagplaats op het stortplatform van IVOO naar de GFT-
verwerkingsinstallatie van IVVO voor de periode van 1 jaar (2023) en de raming wordt goedgekeurd. 
 

 
6 Accepatie afval van niet-IHMers – beslissing 
 

De Raad van Bestuur besluit om vanaf 2023 enkel nog IHM-bedrijven toe te laten voor de aanvoer 
van restafval (m.u.v. Politie/Douane als openbare dienstverlening). 

Deze beslissing is onder voorbehoud van een definitief standpunt van de gemeente Bredene. 

Indien de gemeente Bredene eveneens akkoord is met dit besluit zal dit besluit niet opnieuw ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur en wordt dit besluit als definitief 
beschouwd. 

 
7 Leveren van natriumbicarbonaat – verlenging huidige overeenkomst met 

Solvay - goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur keurt de verlening met 1 jaar tot eind februari 2023 van de overeenkomst met 

de firma Solvay m.b.t. de levering van natriumbicarbonaat goed en gaat akkoord met de voorgestelde 

werkwijze. 

 
 
9  Bronophaling asbest 
 



9.1 Bronophaling asbest voor de periode 2022-2024 – ophaling – stand van 
zaken 

 
De Raad van Bestuur mandateert de voorzitter en de directeur voor de gunning van het dossier 
‘Bronophaling asbest voor de periode 2022-2024 – ophaling’ onder voorbehoud van de 
goedkeuring van het gunningsverslag door OVAM. 

 
9.2 Bronophaling asbest voor de periode 2022-2024 – aankoop zakken – stand 

van zaken 
 

De Raad van Bestuur mandateert de voorzitter en de directeur voor de gunning van het dossier 
‘Bronophaling asbest voor de periode 2022-2024 – aankoop zakken’ onder voorbehoud van de 
goedkeuring van het gunningsverslag door OVAM. 

 
10 Verplichting tot aanwijzing ADR-veiligheidsadviseur voor de inzameling 

van KGA en asbest op de recyclageparken 
 
De Raad van Bestuur besluit dat IVOO een raamcontract opmaakt voor een aanbesteding waarbij 
IVOO en de gemeenten een contract kunnen afsluiten met een externe ADR adviseur. 
 

11 Financiën - Achterstallige betalingen gemeentelijke deelnemers – 
verwijlinteresten 1ste semester 2022 

 
De Raad van Bestuur besluit geen verwijlinteresten aan te rekenen voor het eerste semester van 
2022. 

 
 
12 Afvoer en verwerking van houtafval ingezameld op de recyclageparken 

voor de periode 2023-2025 – goedkeuring opdrachtdocumenten 
 

De Raad van Bestuur keurt het voorliggende bestek met het oog op een openbare procedure m.b.t. de 
afvoer en de verwerking van houtafval ingezameld op de recyclageparken in het intergemeentelijk 
samenwerkingsgebied en de technische diensten van Middelkerke en Oostende, voor het jaar 2023 
(met twee maal de mogelijkheid om de opdracht voor een periode van één jaar (2024 en 2025) te 
verlengen) en de raming, goed. 

 
13 Afvoer en verwerking van harde plastics ingezameld op de 

recyclageparken voor de periode 2023-2025 – goedkeuring 
opdrachtdocumenten 

 
De Raad van Bestuur keurt het voorliggende bestek met het oog op een openbare procedure m.b.t. de 
afvoer en de verwerking van harde plastics ingezameld op de recyclageparken in het intergemeentelijk 
samenwerkingsgebied voor het jaar 2023 (met twee maal de mogelijkheid om de opdracht voor een 
periode van één jaar (2024 en 2025) te verlengen) en de raming, goed. 

 
14 Voorstel tot aanpassing periodiciteit van de indexering van de 

eenheidsprijzen van contracten aanbesteed in 2021 (2 keer per jaar i.p.v. 
1 keer per jaar) – goedkeuring 

 
De Raad van Bestuur besluit de periodiciteit van de indexering van de eenheidsprijzen van de 
volgende contracten aanbesteed in 2021 te herzien waardoor er in 2022 2 keer een indexering is i.p.v. 
1 keer. 
 

• Wijkinzameling groenafval Bredene – Oostende (Remondis, Veolia) 
• Afvoer en verwerking inert bouwafval ingezameld op de recyclageparken (recycleerbaar, te 

storten, asbesthoudend en gipsafval) (Remondis, Vanheede) 



• Afvalolie ingezameld op recyclageparken (Vanheede) 
• Vlak glas ingezameld op recyclageparken (Remondis) 
• KGA ingezameld op recyclageparken (Vanheede) 

 
 

15 Prijsvraag Ecowerf/Interrand en Intradura  voor de verwerking van 
huisvuil en grofvuil tegen 09.09.2022 – bespreking 

 
De Raad van Bestuur besluit om geen prijsaanbod te versturen i.v.m. de prijsvraag van 
Ecowerf/Interrand en Intradura voor de verwerking van huisvuil en grofvuil tegen 9 september 2022. 

 
 
Vicky Handsaeme 
Stafmedewerker administratie 


