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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN HET  
DIRECTIECOMITÉ OP 27 MAART 2018 

 
 

1 Goedkeuring verslag van 27 februari 2018 
 

Het Directiecomité heeft geen opmerkingen op dit verslag en keurt ze bijgevolg goed. 
 

 
2 Personeel – vacature voor stafmedewerker automatisering  
 

2.1 Personeel – Vaststelling wervingsreserve stafmedewerker automatisering – 
goedkeuring 

 
Het Directiecomité besluit de kandidaat niet te weerhouden voor de wervingsreserve van 
stafmedewerker automatisering aangezien Ascento een negatief advies geeft voor een 
leidinggevende functie. 

 

2.2 Personeel – aanleggen van een wervingsreserve stafmedewerker 
automatisering – procedure en voorwaarden 

 
Het Directiecomité besluit samen te werken met T-office voor het invullen van de functie van 
stafmedewerker automatisering. 
 

 
 

7 Bouwen vervangend magazijn – goedkeuring opdrachtdocumenten 
 

Het Directiecomité keurt de voorliggende opdrachtdocumenten met betrekking tot de bouw van 
het vervangend magazijn en de raming goed. 

 
8 Aanvraag tot omgevingsvergunning van De Bree Solutions  – mogelijkheid 

tot indienen van een bezwaar 
 

Het Directiecomité besluit geen bezwaren in te dienen tegen de aanvraag tot het verkrijgen van 
een omgevingsvergunning door de firma De Bree Solutions. 
 
 

9 Deelname aan Open Wervendag op zondag 6 mei van 10 tot 17 u – 
goedkeuring 

 
Het Directiecomité besluit om op zondag 6 mei deel te nemen aan de Open Wervendag in 
samenwerking met de firma BeauVent en de firma Visser & Smit Hanab. 
 

 

10 IRRC-congres rond Waste to Energy op 1 en 2 oktober 2018 in Wenen  – 
de directeur is gevraagd als gastspreker - goedkeuring 

 
Het Directiecomité geeft toestemming aan de directeur voor het geven van een lezing op 1 en 2 
oktober 2018 op het IRRC-congres in Wenen. Zijn reis- en verblijfskosten worden ten laste 
genomen van IVOO. 



 
 

11 Financiën - Liquiditeit 
 
Het Directiecomité neemt hier kennis van en wenst geen wijzigingen door te voeren in de 
liquiditeit. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vicky Handsaeme 
Stafmedewerker administratie  


