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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN HET  

DIRECTIECOMITÉ OP 4 SEPTEMBER 2018 
 
1 Erratum onder punt 3 van het verslag van het Directiecomité van 10 juli 

2018  
 

Er staat een erratum in agendapunt 3 van het verslag van 10 juli 2018: het ouderschapsverlof 
wordt aangevraagd vanaf 1 september i.p.v. vanaf 3 september 2018 en loopt tot en met 30 april 
2020 i.p.v. tot en met 3 mei 2020. 
 
Het Directiecomité keurt het verslag van 10 juli 2018 mits aanpassing aan dit erratum goed. 

 
3 Goedkeuring verslagen van 25 juli 2018, 7 augustus en 21 augustus 2018 
 

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

 
4 Aankoop van PMD-zakken (60 l) - gunning 
 

Het Directiecomité beslist de opdracht voor het leveren van PMD-zakken HDPE 60 liter  met een 
dikte van 18 micron en wavetopsluiting te gunnen aan de firma Jemaco. 

 

5 Inzameling van vlak glas op de containerparken voor 2019, twee maal 
verlengbaar voor de periode van één jaar (2020, 2021) – goedkeuring 
opdrachtdocumenten 

 
Het Directiecomité keurt de voorliggende opdrachtdocumenten met het oog op een 
onderhandelingsprocedure m.b.t. de inzameling van vlak glas op de containerparken in het 
intergemeentelijk samenwerkingsgebied voor een periode van één jaar (2019) met twee maal de 
mogelijkheid om de opdracht voor een periode van één jaar (2020 en 2021) te verlengen en de 
raming voor een periode van 3 jaar, goed. 

 
 

6 Levering van aardgas – prijsvraag overeenkomst gedurende de periode 
van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 – goedkeuring 
opdrachtdocumenten 

 
Het Directiecomité keurt de voorliggende opdrachtdocumenten met het oog op een 
onderhandelingsprocedure m.b.t. de levering van gas voor een periode van twee jaar (2019 en 
2020) en de raming voor een periode van 2 jaar, goed. 

 

 
7 Personeel – aanleggen van een werfreserve voor de functie van operator 

elektricien, operator automatisering en van stafmedewerker 
productie/elektriciteit – procedure en voorwaarden 

 
Het Directiecomité legt de procedure vast voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de 
functie van operator elektricien, operator automatisering en van stafmedewerker 
productie/elektriciteit. 

 

 



8 Tarieven bedrijfsafval 2019 verhoging – goedkeuring 
 

Het Directiecomité besluit de tarieven met hoeveelheidskorting voor grote aanvoerders vanaf 
2019 te vermeerderen volgens het voorstel van de directeur. 

 
 

 
Vicky Handsaeme 
Stafmedewerker administratie 


