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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

OP 8 OKTOBER 2019 
 

1 Verslag van 10 september 2019 - goedkeuring 
 
 
Mevrouw Francine Ampe-Duron merkt op dat in het verslag niet genoteerd staat dat zijzelf en 
mevrouw Krista Claeys de vergadering na punt 6 verlaten hebben. Voor het agendapunt 15 betekent 
dit dat er 10 stemmen voor gestemd hadden in plaats van 12 stemmen. 
 
Verder zijn er geen opmerkingen op dit verslag. Het verslag wordt mits aanpassing aan dit erratum 
goedgekeurd. 

 
2.2 Aanvraag operator productie mecanicien om 1 jaar tijdskrediet te nemen 

zonder motief 
 
De Raad van Bestuur besluit principieel om in het arbeidsreglement onder artikel 16 b. “Onbetaald 
verlof” de mogelijkheid te voorzien om 1 jaar onbetaald verlof te nemen onder de voorwaarde dat de 
continuïteit van de dienstverlening niet in het gedrang komt.  
De modaliteiten worden na overleg in het Bijzonder Onderhandelingscomité in een volgende 
vergadering ter goedkeuring voorgelegd. 
 
De Raad van Bestuur geeft toestemming aan de heer Quinten Vandenbossche om 1 jaar verlof 
zonder wedde te nemen vanaf 11 december 2019 tot en met 10 december 2020. 
 

2.3 Vaststelling wervingsreserve en aanstelling operator-mecanicien – goedkeuring 

De Raad van Bestuur besluit niemand op te nemen in de wervingsreserve voor operator-mecanicien. 
De vacature blijft open staan. 

4 Intrekken besluit van de Raad van Bestuur van 18 juni 2019 tot 
aanstelling van de directeur - goedkeuring 

 
De Raad van Bestuur besluit om het besluit van de Raad van Bestuur van 18 juni 2019 tot aanstelling 
van de directeur in te trekken. 
 

5 Afvoer en verwerking van de restproducten van de rookgaszuivering in 
de periode 2020-2021, verlengbaar voor 2022-2023 – gunning  

 
De raad van bestuur besluit de opdracht m.b.t. de afvoer en verwerking van de restproducten van 
de rookgaszuivering in de periode 2020-2021, verlengbaar voor 2022-2023, te gunnen aan de 
firma Renewi Belgium NV. 

 

6 Afvoer en verwerking van houtafval, ingezameld op recyclageparken – 
gunning  

 
De raad van bestuur besluit de opdracht m.b.t. de inzameling van houtafval op de recyclageparken 
voor 2020, twee maal verlengbaar voor de periode van één jaar (2021 en 2022), te gunnen aan de 
firma Vandewiele Recycling BVBA te Gistel. 

 
 
 



7 Verhuur en afvoer van containers van de recyclageparken voor de 
periode 2020-2021, één maal verlengbaar voor de periode van twee jaar 
(2022-2023) – gunning  

 
De Raad van Bestuur besluit de opdracht m.b.t. de verhuur en afvoer van containers van de 
recyclageparken voor de periode 2020-2021, één maal verlengbaar voor een periode van twee jaar 
(2022-2023), te gunnen aan de firma Remondis Depoorter bvba, Zandvoordeschorredijkstraat 83, 
8400 Oostende.  

 
 

8 Afvoer en verwerking van schroot van recyclageparken 2020 – 2021, 
éénmaal verlengbaar voor de periode van twee jaar (2022 - 2023) - 
Gunning 

  
De raad van bestuur besluit de opdracht m.b.t. de afvoer en verwerking van schroot, ingezameld 
op de recyclageparken voor de periode 2020 – 2021, éénmaal verlengbaar voor de periode van 
twee jaar (2022 - 2023) te gunnen aan de firma REMONDIS DEPOORTER BVBA, 
Zandvoordeschorredijkstraat 83 8400  Oostende.  
 
 

9 Wijkinzameling groenafval Oostende en Bredene 2020 voor 2020 (1x 
verlengbaar voor 1 jaar voor 2021) – gunning  

 
De Raad van Bestuur besluit de opdracht m.b.t. de wijkinzameling groenafval voor een periode  
van 1 jaar (2020), éénmaal verlengbaar voor een periode van één jaar (2021) te gunnen aan de 
firma REMONDIS DEPOORTER bvba Zandvoordeschorredijkstraat 83 te Oostende. 
 

 

10 Opvolging visitatie door OVAM op 19 juni 2019 landinwaartse gemeenten 
– bespreking  

 
De Raad van Bestuur besluit een studiebezoek te organiseren op maandag 18 november 2019 
in de voormiddag en hierop de leden van de Raad van Bestuur en een afvaardiging van alle 
gemeenten uit te nodigen. 

 
 
Na goedkeuring door de vergadering wordt het onderstaand agendapunt toegevoegd. 
 

12 Gemeenteraadsbesluit stad Gistel - Uittreding van mevrouw Ins 
Dierendonck als tweede bestuurder en aanstelling van mevrouw Conny 
Dierendonck als tweede bestuurder - goedkeuring en benoeming in 
volgende Buitengewone Algemene Vergadering  

 
 
De aanstelling van mevrouw Conny Dierendonck zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
eerstvolgende Buitengewone Algemene Vergadering. 
 

 
Vicky Handsaeme        
Stafmedewerker administratie      


