
Intergemeentelijke vereniging voor       10/2022 
het afvalbeheer voor  Oostende en Ommeland 
Klokhofstraat 2, 8400 Oostende   

 

OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 22 NOVEMBER 2022 

 
1 Verslag van 18 oktober 2022 - goedkeuring 
 
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd. 

 
4 Aanbestedingen/bestellingen 
4.1 Aankoop vuurvaste tegels voor de binnenbekleding van de ovens - gunning 

 
De Raad van Bestuur gunt de opdracht voor de levering van 3.289 vuurvaste stenen waaronder zowel 
standaardstenen als overwegend vormstenen voor de binnenbekleding van de ovens, aan de firma 
Fire Technic s.a.. 

 
4.2 Afvoer van GF(t) afval van overslagplaats naar verwerker – gunning 
 
De Raad van Bestuur besluit om de opdracht voor de afvoer van GF(t) afval van de overslagplaats 
naar de verwerker voor de periode van één jaar te gunnen aan de firma Remondis Depoorter uit 
Oostende. 

 
4.3 Subsidies bronophaling asbest – brief OVAM uitnodiging tot aanvraag 

vervolgproject bronophaling – principiële toezegging 

 
Omdat de einddatum van het huidige dossier vastgelegd is op 14 december 2024, besluit de Raad 
van Bestuur in te gaan op de uitnodiging van OVAM en een principiële toezegging in te dienen en zo 
de gesubsidieerde inzameling aan huis voor burgers mogelijk te maken tot het voorjaar van 2026 
Het aanvraagformulier wordt later aan OVAM overgemaakt. 

 
4.4 Ophaling kerstbomen januari 2023 – uitzonderlijk via bestelbon – goedkeuring  

 
De Raad van Bestuur geeft de goedkeuring om de ophaling van kerstbomen in Oostende in de loop 
van januari 2023 via een bestelbon aan de huidige ophaler (Veolia) toe te wijzen. 
 
Van zodra het Lokaal Materialenplan gepubliceerd is zal een prijsvraag voor een langere periode 
georganiseerd worden.  

 
 
4.5 Afvoer en verwerking van houtafval ingezameld op de recyclageparken voor de 

periode 2023-2025 – gunning 

 
De Raad van Bestuur besluit om de opdracht afvoer en verwerking van houtafval ingezameld op de 
recyclageparken voor de periode 2023-2025 toe te wijzen aan de firma Remondis Depoorter. 
 

4.6 Afvoer en verwerking van harde plastics ingezameld op de recyclageparken voor 
de periode 2023-2025 – gunning 

 
De Raad van Bestuur besluit de opdracht m.b.t. de inzameling van harde plastics op de 
recyclageparken voor 2023, twee maal verlengbaar voor de periode van één jaar (2024 en 2025), te 
gunnen aan de firma Veolia Environmental Services BE, te Brussel. 
 

  



4.7 FOST Plus – afzet van fractie papier en karton – gunningvoorstel Fost Plus – 
goedkeuring 

 
De Raad van Bestuur keurt de gunningsbeslissing van FOST Plus goed waarbij de opdracht 
voor de verwerking van de fractie papier en karton voor de periode 2023-2025 gegund wordt 
aan Veolia  

 

8 Verkoopprijs GFT – zakken – goedkeuring 

De Raad van Bestuur besluit aan de betrokken gemeenteraden van alle gemeenten-vennoten de 

werkwijze voor de inzameling van GFT-zakken de verkoopprijs voor de GFT-zakken ter goedkeuring 

voor te leggen. 

 
 
Vicky Handsaeme 
Stafmedewerker administratie 


