
Intergemeentelijke vereniging voor       8/2018 
het afvalbeheer voor  Oostende en Ommeland 
Klokhofstraat 2, 8400 Oostende   

 

OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 18 DECEMBER 2018 

 
 

1 Verslag van 13 november 2018 - goedkeuring 
 
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het wordt bijgevolg goedgekeurd. 

 
 

2 Herziening aanpassing statuten volgens het Decreet lokaal bestuur –
voorstel volgende Buitengewone Algemene Vergadering – goedkeuring 

 
De eerder geplande Buitengewone Algemene Vergadering op 12 februari 2019 wordt geannuleerd. 
Er wordt een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen op 26 maart 2019 voor 
de goedkeuring van de statutenwijzing, de aanstelling van de nieuwe mandatarissen en de 
goedkeuring van de code van goed bestuur. 
 

De Raad van Bestuur besluit de aanpassing van artikel 17 in de statuten te herzien als volgt: 
“elke deelnemende gemeente heeft recht op twee mandaten van bestuurder. Gemeenten met 
meer dan 60.000 inwoners hebben recht op 5 mandaten van bestuurder. 
De berekening gebeurt op basis van het meest recente gepubliceerde officiële bevolkingscijfer, dat 
per gemeente in het Belgisch Staatsblad werd opgenomen.” 

 

 
3 Personeel – arbeidsreglement – schrappen §5 in artikel 21 en aanpassing 

adres VSOA-lrb – goedkeuring – volgende Bijzonder 
Onderhandelingscomité   

 
De Raad van Bestuur besluit om §5 in artikel 21 van het arbeidsreglement te schrappen. 
 
De Raad van Bestuur besluit in het arbeidsreglement het adres van VSOA-lrb aan te passen naar: 
VSOA-lrb, Zone West-Vlaanderen, Residentie “Aloha”, Vina Bovypark 3, 9000 Gent. 
 
Dit besluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het volgende Bijzonder Onderhandelingscomité. 

 
 
4 Personeel – geldelijk statuut – aanpassing artikel II 24 §3 in verband met 

deeltijdse prestaties ingevolge ziekte - goedkeuring  
 

De Raad van Bestuur besluit §3 in artikel II24 van het geldelijk statuut aan te passen als volgt: 

“§ 3 Deeltijdse prestaties ingevolge ziekte 

 
1. Met toepassing van artikel 190 van het Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
Provinciepersoneel van 7 december 2007, kan het contractueel aangestelde personeelslid dat 
na een afwezigheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht geschikt wordt geacht om 
zijn functie weer op te nemen met deeltijdse prestaties, toestemming krijgen zijn functie 
opnieuw op te nemen met een deeltijds uurrooster. 
Voor de periode waarin deeltijdse prestaties worden verricht, wordt de wedde pro rata herleid. 
De toestemming wordt verleend voor een periode van ten hoogste drie maanden.  
Het Directiecomité beslist over de vraag van een personeelslid om zijn functie met deeltijdse 
prestaties weer op te nemen na een afwezigheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht. 
Onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde wijze als bij het toestaan van de eerste periode 



van deeltijdse prestaties wegens ziekte kan het bestuur de periode van deeltijdse prestaties 
wegens ziekte meermaals verlengen met een periode van telkens ten hoogste drie maanden. 

2. De deeltijdse afwezigheid van het personeelslid tijdens een periode van deeltijdse 
prestaties wegens ziekte, wordt beschouwd als ziekteverlof (met uitkering mutualiteit volgens 
§1). Voor een periode van x dagen prestaties aan y % wordt het ziektekrediet verminderd met 
een berekend aantal dagen = ((100 - y) / 100) * aantal dagen . 
 
3. In afwijking hiervan worden, over het geheel van de loopbaan, de eerste 63 dagen zoals 
berekend in punt 2 hiervoor, niet in mindering gebracht van het ziektekrediet.” 
 
 

5.4 Overeenkomst met BeauVent – uitbreiding van het recht van opstal – goedkeuring  
 

De Raad van Bestuur besluit akkoord te gaan met de toevoeging van het volgende bij de 
overeenkomst in verband met het recht van opstal: 
‘en dan nog 10 jaar aan marktconform tarief’. 
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