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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 3 AUGUSTUS 2021 

 

1 Verslag van 6 juli 2021 - goedkeuring 
 
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd. 

 
 
4 Financiën - Achterstallige betalingen gemeentelijke deelnemers – 

verwijlinteresten 1ste semester 2021 
 
De Raad van Bestuur besluit een debetnota op te maken aan de stad Oostende voor de 
verwijlinteresten m.b.t. het 1ste semester van 2021 t.b.v. 560,86 EUR. 

 
5 Personeel – Organisatie productie en onderhoud en voorstel tot 

aanpassing arbeidsreglement i.vm. de opname van inhaalrust – 
bespreking - volgende BOC 

 
De Raad van Bestuur keurt de voorgestelde wijziging aan het arbeidsreglement goed. 
Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het volgende Bijzonder Onderhandelingscomité. 
 
De Raad van Bestuur heeft geen opmerking inzake het voorstel “organisatie productie en onderhoud”. 
De directeur kan dit terugkoppelen naar de syndicaten. 

 
6 Tijdelijke inzet externe contractor voor functie stafmedewerker productie 

- goedkeuring  
 
De Raad van Bestuur keurt de tijdelijke aanstelling van de heer Jan du Gardein in de functie van 
stafmedewerker productie goed voor een duur van 3 maand vanaf oktober 2021 verlengbaar met 3 
maand. 

 
 
8 Personeel – Dany Van Renterghem – aanvraag vervroegde 

uitdiensttreding – goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur keurt de vraag tot vervroegd uitdiensttreden van Dany Van Renterghem vanaf 1 
september 2022 goed. 

 
9 Arbeidsongevallenverzekering – saneringsvoorstel Ethias - goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur keurt het saneringsvoorstel van Ethias voor de arbeidsongevallenverzekering 
vanaf 2022 goed. 

 
 

10 Afvoer en verwerking van restproducten rookgasreiniging voor de 
periode 2022-2023 (1 x verlengbaar) – wijze van gunnen, bestek en 
raming – goedkeuring  

 



 
 
 
De Raad van Bestuur keurt het voorliggende bestek met het oog op een openbare procedure m.b.t. de 
afvoer en verwerking van de restproducten van de rookgaszuivering voor een periode van twee jaar 
(2022-2023) met een maal de mogelijkheid om de opdracht voor een periode van twee jaar (2024 en 
2025) te verlengen en de raming, goed. 
 

 
11 Vervanging camera sturing en server – goedkeuring  
 

De Raad van Bestuur keurt de vervanging van 10 camera’s, de vervanging van de server en de 
upgrade van de bekabeling en het onderhoudscontract ‘omnium onderhoud en ondersteuning’ voor 5 
jaar bij de firma Telenet, goed. 

 
 
12 Vervanging frigorische droger – goedkeuring  
 

De Raad van Bestuur keurt de aankoop van een droger type FX200 – Atlas copco inclusief filter 
elementen voor de installatie, goed. 
 

13 Mededelingen en diversen  
 
De Raad van Bestuur neemt kennis van de melding door de Heer Bart Verlinden dat hij zijn ontslag als 
directeur IVOO indient. De arbeidsovereenkomst kan in onderling akkoord op 1 oktober 2021 
stopgezet worden. 

 

 
Vicky Handsaeme        
Stafmedewerker administratie 


