
Intergemeentelijke vereniging voor       5/2018 
het afvalbeheer voor  Oostende en Ommeland 
Klokhofstraat 2, 8400 Oostende   

 

OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 11 SEPTEMBER 2018 

 

1 Verslag van 21 juni 2018 - goedkeuring 
 

Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het wordt bijgevolg goedgekeurd. 

 
 

2 Actualisering arbeidsreglement – aanstelling mevrouw Griet Knudde ter 
vervanging van de heer Boudewijn D’Hauwers als preventieadviseur 
psycho-sociale aspecten van het werk - goedkeuring 

 
De Raad van Bestuur besluit in het arbeidsreglement de heer Boudewijn D’Hauwers te 
vervangen door mevrouw Griet Knudde van ADHESIA als preventieadviseur psycho-sociale 
aspecten van het werk. 

 
 
3 Verduidelijking Art. II 14 van het Geldelijk Statuut (zie bijlage) – 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur besluit Art. II 14 van het geldelijk statuut te verduidelijken als volgt: 
“Art II 14 

 nacht beginnend op vrijdag, zaterdag V en L 8u                             
=> nacht beginnend op vrijdag/ zaterdag V en L: 8u 

 nacht beginnend op zaterdag ,zondag of feestdag V en L 4u.             
=> nacht beginnend op zaterdag/ zondag of feestdag V en L: 4u. 
…”   

 
4 Nieuw functieprofiel directeur en stafmedewerker productie/elektriciteit - 

goedkeuring 
 

De Raad van Bestuur keurt de functieprofielen voor directeur en stafmedewerker 
productie/elektriciteit goed. 

 

 
5 Aanpassing organogram (zie bijlage) - goedkeuring 
 

De Raad van Bestuur keurt het aangepaste organogram goed. 
 

 

6 Aanpassing Artikel III 1 van het administratief statuut ingevolge nieuw 
functieprofielen stafmedewerker productie/elektriciteit - goedkeuring 

 
De Raad van Bestuur besluit de voorgestelde salarisschalen voor de stafmedewerker 
productie/elektriciteit op te nemen in Artikel III 1 van het administratief statuut.  

 
 
7 Aanpassing statuten volgens het Decreet lokaal bestuur –voorstel 

volgende Buitengewone Algemene Vergadering – goedkeuring 
 
 De Raad van Bestuur besluit dit agendapunt te verdagen. 

 



8 Tarieven bedrijfsafval 2019 verhoging – goedkeuring 
 
 
De Raad van Bestuur keurt de voorgestelde tarieven voor derden vanaf 2019 goed.  
 

   

9 Inzameling snoeihout voor de gemeente Middelkerke periode najaar 2018 
tot eind 2022 – wijze van gunnen, bestek en raming – bekrachtiging en 
machtiging Directiecomité voor de gunning 

 
De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Directiecomité houdende de goedkeuring 
van het bestek met het oog op een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de 
inzameling van snoeihout voor de periode najaar 2018 tot eind 2022. 
 
De Raad van Bestuur machtigt het Directiecomité voor de gunning van bovenstaande opdracht. 

 
     
Vicky Handsaeme       
Stafmedewerker administratie 


