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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 7 JANUARI 2020 

 
1 Verslag van 3 december 2019 - goedkeuring 
 
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd. 

 
2 Dossier bij de Raad van State in verband met de aanstelling van de 

directeur: 
2.2 Aangetekend schrijven van Wim Aernoudt - mededeling 

 
De beslissing van de Raad van Bestuur van 8 oktober 2019 wordt openbaar gemaakt. 
Alle beslissingen en stukken van de 2de procedure in verband met de aanwerving van directeur 
worden openbaar gemaakt. 

 

 
3 Personeel – voorbereiding BOC  
 
De Raad van Bestuur keurt een nieuw functieprofiel van Hoofdoperator, de daarbijhorende 
aanpassingen aan het administratief statuut, de betrokken weddeschaal en het hieraan aangepaste 
organogram goed.  
Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de volgende BOC: 
 

4 Personeel – vraag tot verlenging deeltijdse prestaties ingevolge ziekte - 
toestemming 

 
De Raad van Bestuur besluit de voorliggende aanvraag voor de verlenging van de progressieve 
tewerkstelling aan 62,5% van haar normale tewerkstelling van 80% (=50% van voltijdse 
tewerkstelling) in het kader van artikel II 24§3 van het geldelijk statuut goed te keuren voor de 
periode van 1 januari 2020 tot en met 29 februari 2020. 

 
 
5 Personeel – arbeidsreglement – vaststellen modaliteiten voor 1 jaar 

verlof zonder wedde - goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur keurt de modaliteiten voor het nemen van 1 jaar verlof zonder wedde goed. De 
modaliteiten worden opgenomen in het arbeidsreglement onder Artikel 16 §2. 
Dit besluit zal ter goedkeuring worden voorgelegd in het Bijzonder Onderhandelingscomité van 21 
januari 2020. 

 
 
7 Aanstelling externe milieucoördinator – wijze van gunnen, bestek en 

raming - goedkeuring 
 

De Raad van Bestuur keurt de voorliggende prijsvraag met het oog op een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekenmaking m.b.t. de aanstelling van een 
externe milieucoördinator voor een periode van 2020-2023; 2 keer verlengbaar met periodes van 
2 jaar, goed. 

 
De Raad van Bestuur keurt de raming van de opdracht voor een periode van 8 jaar goed. 

 
 



 
8 Exploitatie groencompostering – wijze van gunnen, bestek en raming - 

goedkeuring 
 

De Raad van Bestuur keurt het voorliggende bestek in kader van een open offerteaanvraag voor 
een periode van 4 jaar vanaf 1 juli 2020 voor de exploitatie van de groencompostering, goed. 
De Raad van Bestuur keurt de raming van de opdracht voor een periode van 4 jaar goed. 

 
 
 
Vicky Handsaeme        
Stafmedewerker administratie      

 
 


