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______________________________________ 

 
OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN HET  

DIRECTIECOMITÉ OP 22 MEI 2018 
 

 
1 Goedkeuring verslagen van 10 april, 24 april en 3 mei 2018 
 

Het Directiecomité heeft geen opmerkingen op deze verslagen en keurt ze bijgevolg goed. 

 
3 Personeel  

 
Het Directiecomité besluit in te gaan op het voorstel van Tec Quality 

 
Het Directiecomité vraagt om de vacature ook door te mailen naar de technische scholen en  ook 
aan andere selectiekantoren die willen werken volgens ‘no cure no pay’ principe. 

 
 

5 Personeel – langdurige afwezigheid stafmedewerker preventie & 
recyclage – voorstel tot samenwerking met Paul Dobbelaere - 
goedkeuring 

 
Het Directiecomité besluit in te gaan op het voorstel van Paul Dobbelaere van Dovicon GCV 
voor de opmaak van de bestekken voor 2019 (het bestek van vlak glas en van PMD-zakken), 
voor de ondersteuning van de indexering van contracten en voor de opmaak afvalkalender 
2019 en voor mogelijks nog een aantal bijkomende vragen. 
 
 

6 Personeel – vriendenkring- vraag tot steun voor het organiseren van een 
barbecue op 8 juni 2018  

 
Het Directiecomité besluit het volgende: 

 De vriendenkring mag gebruik maken van de vergaderzaal op 8 juni 2018; 

 De barbecue dient weliswaar plaats te vinden na de werkuren; 

 Er wordt een financiële bijdrage geleverd van 10 EUR per aanwezig personeelslid; 

 Indien de barbecue georganiseerd wordt op de terreinen van IVOO mag er geen alcohol 
uitgeschonken worden; 

 Indien de barbecue georganiseerd wordt in een zaaltje buiten de IVOO wordt er een extra 
steun gegeven van 100 EUR. 

 
 
7 Omvorming van het intergemeentelijk containerpark naar een stedelijk 

containerpark en omvorming groencompostering – erfpachtovereenkomst 
 

Het Directiecomité wenst een aantal artikels van de erfpachtovereenkomst te wijzigen. 

  
Het Directiecomité besluit na te gaan of er een nieuw oriënterend bodemonderzoek moet 
uitgevoerd worden. De kost voor dit bodemonderzoek zal doorgerekend worden aan stad 
Oostende. 
 
Verder zijn nog er nog volgende aan de IVOO te vergoeden kosten: 



 De kost voor de verplaatsing van de opslagruimte voor piepschuim, folies en 

bloempotten; 

 De kost voor de 500 m² verharding op het terrein van de verbranding; 

 De kost voor de verplaatsing van de toegangspoort van het containerpak naar de 

groencompostering; 

 Desgevallend de kost voor een oriënterend bodemonderzoek. 

 
 
   
Vicky Handsaeme      
Stafmedewerker administratie     

 


