
Intergemeentelijke vereniging voor       4/2018 
het afvalbeheer voor  Oostende en Ommeland 
Klokhofstraat 2, 8400 Oostende   

 

OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 21 JUNI 2018 

 

1 Verslag van 24 april 2018 - goedkeuring 
 
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het wordt bijgevolg goedgekeurd. 

 
 

2 Herinrichting containerpark en groencompostering – 
erfpachtovereenkomst - goedkeuring 

Artikel 1 

De Raad van Bestuur keurt de erfpachtovereenkomst in bijlage goed. 

 

Artikel 2 
De Raad van Bestuur besluit om het tijdelijk gebruiksrecht te verlengen tot de maand volgend op 
de ingebruikname van het nieuwe containerpark.  
De stad Oostende lost de resterende afschrijvingen ten bedrage van 25.299,32 EUR in één maal  
af in 2018. De aanrekening gebeurt samen met de kwartaalaanrekening van de personeelkost voor 
het containerpark voor het laatste kwartaal van 2018. 

 

Artikel 3 
De Raad van Bestuur besluit dat de herinrichting van de groencompostering gebeurt als volgt: 

 In de zone 4 wordt een verharde vloer van 3.400 m² aangelegd. De werken worden 
uitgevoerd in het dossier ‘aanleg containerpark stad Oostende’, welk door de stad 
toevertrouwd is aan Farys.  

 De kosten voor de verharding van zone 4 worden doorgerekend door Farys aan IVOO. 
De afschrijving gebeurt over een termijn tot het einde van de milieuvergunning, dus tot 
eind 2036. De afschrijvingen worden doorgerekend aan de Stad, verhoogd met 2% 
financieringskost. De aanrekening gebeurt samen met de kwartaalaanrekening van de 
personeelkost voor het containerpark.  

 

Artikel 4 

De Raad van Bestuur besluit dat de verharding van zone 5 gebeurt als volgt: 

 IVOO zal hiervoor een stedenbouwkundige vergunning aanvragen en een aanbesteding 
houden.  

 De afschrijving gebeurt over een termijn tot het einde van de milieuvergunning, dus tot 
eind 2036. De afschrijvingen worden doorgerekend aan de Stad, verhoogd met 2% 
financieringskost. De aanrekening gebeurt samen met de kwartaalaanrekening van de 
personeelkost voor het containerpark. 

 

Artikel 5 

De Raad van Bestuur besluit dat de overige kosten die gepaard gaan met met de herinrichting 
van de groencompostering telkens in één maal zullen worden aangerekend door IVOO aan de 
stad samen met de eerstvolgende kwartaalaanrekening, nl.: 

 de kost voor de verplaatsing van de opslagruimte voor piepschuim, folies en 
bloempotten; 

 de kost voor de verplaatsing van de toegangspoort van het containerpak naar de 
groencompostering. 

 



 
3 Bouwen vervangend magazijn – gunning 
 

De Raad van Bestuur besluit voor te stellen om de opdracht voor het bouwen van het vervangend 
magazijn te gunnen aan ALTEZ NV Szamotulystraat 5 te 8700 TIELT. 
 
 

4 Uitkoppeling warmtenet – gunning  
 

De Raad van Bestuur besluit om de opdracht voor de uitkoppeling van het warmtenet te gunnen 
aan  Callens Willy NV uit Waregem. 

 
 
 
 
Vicky Handsaeme      
Stafmedewerker administratie     

 


