
Intergemeentelijke vereniging voor       8/2022 
het afvalbeheer voor  Oostende en Ommeland 
Klokhofstraat 2, 8400 Oostende   

 

OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 27 SEPTEMBER 2022 

 
 
1 Verslag van 30 augustus 2022 - goedkeuring 
 
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd. 

 
 
2 Voorlopige aanstelling van de heer Dieter Debacker ter vervanging van 

de heer Luc Provoost ingevolge het gemeenteraadsbesluit van de 
gemeente Ichtegem van 1 september 2022 – volgende Bijzondere 
Algemene Vergadering 

 
De heer Dieter Debacker wordt voorlopig aangesteld als lid van de Raad van Bestuur van IVOO 
ter vervanging van de heer Luc Provoost. 
 
De aanstelling van de heer Dieter Debacker zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
eerstvolgende Buitengewone Algemene Vergadering. 

 
 
4  Personeel 
4.2  Wijziging organogram – goedkeuring 
 

De Raad van Bestuur keurt het voorgelegde organogram goed. Het personeelsstatuut wordt waar 

nodig hieraan aangepast. 

 

 
4.3  Actualisering functieprofielen – goedkeuring 

 
De Raad van Bestuur keurt de actualisering van de functieprofielen rekening houdende met de 

opmerkingen van het Bijzonder Onderhandelingscomité goed. 

 

4.4  Aanleggen van een wervingsreserve voor de functie van stafmedewerker 

productie – procedure en voorwaarden - goedkeuring 
 

De Raad van Bestuur keurt de voorgestelde procedure voor het aanleggen van een wervingsreserve 
voor de functie Stafmedewerker productie goed. 

 

5  Investeringen uit CAPEX 2022 - gunning 
 
De Raad van Bestuur gunt de opdracht voor de renovatie van de stuurkast van de condensors en de 

bekabeling van de motoren aan de firma Bedelec. Deze opdracht dient uitgevoerd in oktober 2022. 

 
De Raad van Bestuur gunt de opdracht voor de vernieuwing van de sturing van de asverlading en 

bekabeling aan de firma De Roeve. Deze opdracht dient uitgevoerd in 2 fases: fase 1 in oktober 2022 

en fase 2 van maart 2023 tot oktober 2023. 

 



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

 
7 Levering roosterelementen in hittebestendig staal – goedkeuring 

opdrachtdocumenten 
 
De Raad van Bestuur keurt de voorliggende prijsvraag met het oog op een openbare procedure via e-
notification m.b.t. de levering van roosterelementen in hittebestendig materiaal en de raming goed. 

 
8 Levering van Natriumbicarbonaatinjectie  – goedkeuring 

opdrachtdocumenten 
 
De Raad van Bestuur keurt de voorliggende prijsvraag met het oog op een openbare Europese 
aanbesteding met publicatie via e-notification m.b.t. de levering van natriumcarbonaat voor een 
periode van 3 jaar (jaarlijks opzegbaar) en de raming goed. 
 
11 ISO 9001 en 14001 – uitvoeren interne audits en algemeen nazicht 

gedurende 2022 – 2023 - gunning 
 
De Raad van Bestuur besluit de firma Onesta aan te stellen voor het uitvoeren van interne audits en 
voor het algemeen nazicht gedurende 2022 en 2023. 
 

 
12 Raamcontract ADR-veiligheidsadviseurs voor de inzameling van KGA en asbest 

op de recyclageparken - gunning 

De Raad van Bestuur keurt het raamcontract voor het vervullen van de functie van ADR-

veiligheidsadviseur met de firma DD&S, Iepersestraat 91 te 8500  Kortrijk goed.  

Er dienen afzonderlijke contracten opgesteld te worden tussen DD&S en de IVOO en tussen DD&S en  
de individuele gemeenten. Deze contract voorzien in een jaarlijkse indexering worden en kunnen 
jaarlijks opgezegd worden. 
 
 
Vicky Handsaeme 
Stafmedewerker administratie 


