
Intergemeentelijke vereniging voor       4/2017 
het afvalbeheer voor  Oostende en Ommeland 
Klokhofstraat 2, 8400 Oostende   

 

OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 1 AUGUSTUS 2017 

 
1 Voorlopige aanstelling van mevrouw Stefanie Van Eeghem - goedkeuring 

en benoeming in volgende Algemene Vergadering  
 

Mevrouw Stefanie Van Eeghem wordt voorlopig aangesteld als lid van de Raad van Bestuur van 
IVOO. 
 
De aanstelling van mevrouw Stefanie Van Eeghem zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan 
de eerstvolgende Buitengewone Algemene Vergadering. 

 
 

2 Verslagen van 25 april 2017 en van 2 mei 2017 - goedkeuring 
 
Er zijn geen opmerkingen op deze verslagen. Ze worden bijgevolg goedgekeurd. 

 
 
3 Verlenging van IVOO – volgende Algemene Vergadering 
 

De Raad van Bestuur besluit een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen 
op 19 september met dezelfde agenda als deze van de Buitengewone Algemene Vergadering 
van 27 juni 2017. 
 
 

5 Oude schouw – voorstel om prijsvraag voor afbraakwerken uit te 
schrijven - goedkeuring  

 
De Raad van Bestuur besluit om een prijsvraag uit te schrijven voor de afbraakwerken van de oude 
schouw. 
 

 
7 De interregionale verpakkingscommissie heeft op 4 mei 2017 de 

erkenning van 2014-2018 van FOST Plus gewijzigd 
 

7.2 Uitbreiding van de inzameling van plastic verpakkingsafval – bepaling 
standpunt  

 
De Raad van Bestuur besluit te opteren voor het scenario om alle restplastics van huishoudelijk 
verpakkingsafval toe te laten in de PMD-zak. 
 
De Raad van Bestuur besluit geen alternatief scenario voor te stellen aan de Interregionale 
Verpakkingscommissie. 

 
 
8 Aanpassing werkingsbijdrage restafval - volgende Algemene 

Vergadering 
 

De Raad van Bestuur beslist om een herziening van de begroting van 2017 waarbij de 
werkingsbijdrage voor de gemeenten-vennoten verlaagd wordt van 55 EUR/ton excl. 



Milieuheffing naar 10 EUR/ton excl. Milieuheffing voor 2017, ter goedkeuring voor te leggen aan 
de Buitengewone Algemene Vergadering op 19 september 2017. 

 
 
9 Aanpassing werkingsbijdrage inzameling papier en karton - volgende 

Algemene Vergadering 
 

De Raad van Bestuur beslist om een herziening van de begroting van 2017 waarbij de de kosten 
voor de papier en karton inzameling voor 2017 niet doorgerekend worden aan de gemeenten-
vennoten, ter goedkeuring voor te leggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering op 19 
september 2017. 

 

10 Mededelingen en diversen 

10.3 Aanpassing huishoudelijk reglement - goedkeuring 
 

De Raad van Bestuur besluit om de onderstaande zin van het huishoudelijk reglement bij de 
bevoegdheden van de voorzitter aan te passen als volgt: 
“de opdrachten die vallen onder de procedure van de aangenomen factuur volgens de Wetgeving 
Overheidsopdrachten (momenteel tot 30.000 EUR);”. 

 
 
 
 
Vicky Handsaeme       
Stafmedewerker administratie 


