
Intergemeentelijke vereniging voor       1/2017 
het afvalbeheer voor  Oostende en Ommeland 
Klokhofstraat 2, 8400 Oostende   

 

OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 22 MAART 2017 

 

 

1 Voorlopige aanstelling van de heer Johan Vande Lanotte - goedkeuring 
en benoeming in volgende Algemene Vergadering  

 
De heer Johan Vande Lanotte wordt voorlopig aangesteld als lid van de Raad van Bestuur van 
IVOO. 
De aanstelling van de heer Johan Vande Lanotte zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
eerstvolgende Algemene Vergadering. 

 
 
2 Verslag van 23 november 2016 - goedkeuring 
 
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het wordt bijgevolg goedgekeurd. 

 
 
3 Verlenging intergemeentelijke vereniging – goedkeuring 
 

De Raad van Bestuur keurt het ontwerpdocument “Voorstel tot verlenging van de bestaansduur 
van IVOO” waarin er een verlenging met 18 jaar wordt voorgesteld goed. 
 
De Raad van Bestuur besluit voor te stellen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 
juni 2017 om de volgende tekst toe te voegen na de eerste alinea van Art. 5 van de statuten: 
“Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 27.06.2017 werd de duurtijd van de 
vereniging verlengd voor een termijn van 18 jaar die verstrijkt op 3 december 2035.” 
 
 

4 Personeelsstatuut – aanpassing artikel 12 van het arbeidsreglement – 
goedkeuring 

 
 
De Raad van Bestuur besluit om artikel 12 van het arbeidsreglement aan te passen als volgt: 
 
“Artikel 12 
 
….. 
 
De servicetijd voor de groep administratie (administratief bediende en boekhouder) loopt van 
8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.30 uur (in juli en augustus tot 15.00 uur). 
 
…..”. 

 

 
  



5 Personeel – stafmedewerker onderhoud – aanpassing van functieprofiel 
en het administratief statuut (artikel III 1 §1) - goedkeuring 

 
De Raad van Bestuur besluit om de diplomavereiste in het functieprofiel van stafmedewerker 
onderhoud aan te passen als volgt: 
 

“Je bent industrieel ingenieur (bij voorkeur in de elektromechanica of mechanica) met een 
brede technische interesse of je beschikt over een diploma bachelor (elektro)mechanica 
en hebt minstens 5 jaar relevante ervaring. Je combineert je technische knowhow met een 
sterke belangstelling voor bedrijfsbeheer.” 
 
De Raad van Bestuur besluit de tabel in artikel III 1 §1 van het administratief personeelsstatuut 
aan te vullen als volgt: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
10 Aansluiting warmtenet – stand van zaken 
 

 
De Raad van Bestuur besluit principieel om verder te onderhandelen met de firma BeauVent over 
een overeenkomst om aan te sluiten op het warmtenet. 

 
 

15 Vraag van Middelkerke – uitbesteding huisvuilophaling via IVOO – 
kennisname 

 
De Raad van Bestuur machtigt het Directiecomité voor het uitschrijven en toewijzen van de prijsvraag 
voor het uitbesteden van de huisvuilophaling in Middelkerke. 

 
 

 
 
 
Vicky Handsaeme       
Stafmedewerker administratie     

 

Functie Functionele 
loopbaan 

Stafmedewerker onderhoud 
(industrieel ingenieur) 

A1a-A2a-A3a  

Stafmedewerker onderhoud 
(bachelor) 

B4-B5 


