
Intergemeentelijke vereniging voor       1/2023 
het afvalbeheer voor  Oostende en Ommeland 
Klokhofstraat 2, 8400 Oostende   

 

OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 24 JANUARI 2023 

 
 
1 Verslag van 13 december 2022 - goedkeuring 
 
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd. 

 
3  Personeel 
3.1  Aanstelling medewerker Engineering en SQEH - goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur stelt Niels Keersebilck aan in de vacante betrekking van medewerker 
Engineering en SQEH. 

 
3.3 Personeel – medewerker communicatie en projectbegeleiding – 

aanvraag progressieve tewerkstelling - goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur besluit de bovenstaande aanvraag van de medewerkster communicatie en 
projectbegeleiding om haar functie opnieuw op te nemen met een deeltijdse uurrooster aan 50% in het 
kader van artikel II 24§3 van het geldelijk statuut goed te keuren voor de periode van 16 januari 2023 
tot en met 29 januari 2023. 
 

4 Aanbestedingen/bestellingen 
4.1 Kuiswerken administratief gebouw (mei 2023- april 2024 – april 2025) – 

wijze van gunnen, bestek en raming - goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur keurt het voorliggende bestek m.b.t. een prijsvraag in het kader van een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met prijsvraag aan een 4-tal 
mogelijke firma’s voor de kuiswerken van het administratief gebouw voor de periode van mei 2023 
t.e.m. april 2024 met de mogelijkheid om de opdracht één maal te verlengen tot april 2025, goed. 
 

 
4.2 Leveren van roosterelementen in hittebestendig staal 2023 – gunning  
 
De Raad van Bestuur besluit om de opdracht voor het leveren van roosterelementen in hittebestendig 
staal (200 beweegbare tegels, 150 kantelbare tegels en 150 vaste tegels en de overname van een 
raming van 2.000 kg van de oude roosters) tegen het groot onderhoud in maart 2023 te gunnen aan 
de firma Wegusta Holland uit Nederland. 
 

4.3 Aanvaarding facturen groot onderhoud najaar 2022 
 
De Raad van Bestuur aanvaardt de voorgelegde facturen m.b.t. het groot onderhoud in het najaar 
2022 en stelt ze betaalbaar. 
 

4.4 Detonatief reinigen 2023 – gunning na onderhandelingsprocedure  
 
De Raad van Bestuur besluit de opdracht voor het detonatief reinigen van de ketels gedurende 2023 
te gunnen aan Bang & Clean Benelux. 
 

4.5 Uitkoppeling warmtnet – definitieve oplevering en aanvaarding vorderingsstaat 
7   

 



De Raad van Bestuur aanvaardt de definitieve oplevering en de vorderingsstaat nr. 7 voor de 
uitkoppeling van het warmtenet en stelt de desbetreffende factuur betaalbaar. 
 

4.6 Levering van natriumbicarbonaat 2023-2024-2025 - gunning  
 

 
De Raad van Bestuur gunt de opdracht voor het leveren van natriumbicarbonaat aan de firma 
Solvay Chemicals International voor 3 jaar voor een geraamd tonnage van 2.000 ton per jaar. 

 
 

4.7 Afzet/Levering van stroom en levering aardgas gedurende 2023-2024-2025 – 
gunning levering aardgas en volmacht aan directeur en voorzitter voor 
onderhandeling opdracht m.b.t. levering van stroom  

 
De Raad van Bestuur gunt perceel 2 m.b.t. de opdracht voor de levering van aardgas gedurende 
2023-2024-2025 aan de firma Engie voor de vermoedelijke jaarlijkse hoeveelheid van 2.500 MWh.  
 
De Raad van Bestuur besluit een onderhandelingsprocedure op te starten voor de gunning van 
perceel 1 en geeft hierbij volmacht aan de directeur om in overleg met de voorzitter het contract voor 
perceel 1 toe te wijzen op 3 februari 2022.  
 

5 Interafval – goedkeuring overeenkomst verderzetting communicatiefonds 
 
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de overeenkomst met VVSG voor de verderzetting van het 
communicatiefonds. 
 
 

6 Wijkinzamelingen Bredene, Middelkerke en Oostende en inzameling 
snoeihout Middelkerke 2023 

 
De Raad van Bestuur besluit om de opdracht voor de wijkinzamelingen van groen in Bredene, 
Oostenden en Middelkerke als volgt toe te wijzen: 
 

• Perceel 1, Bredene, aan de firma Remondis Depoorter BV, 
Zandvoordeschorredijkstraat 93, 8400 Oostende; 

• Perceel 2, Oostende, aan de firma Veolia Environmental Services BE, NV, Keizer 
Karellaan 584/7 1082 Brussel; 

• Perceel 3, Middelkerke, aan de firma Remondis Depoorter BV, 
Zandvoordeschorredijkstraat 93, 8400 Oostende. 

 
De Raad van Bestuur besluit de opdracht voor de snoeihoutophaling (huis-aan-huis ophaling) in 
Middelkerke te gunnen aan de firma Veolia Environmental Services BE, NV, Keizer Karellaan 
584/7 1082 Brussel. 

 
 
 
 

 
 
Vicky Handsaeme 
Stafmedewerker administratie 


