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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 11 FEBRUARI 2020 

 
1 Verslag van 14 januari 2020 - goedkeuring 
 
De heer Eddy van Muysewinkel vraagt om zijn opmerking te notuleren in het verslag van 14 januari 
2020 onder punt 4.2.  
 
Het verslag van 14 januari 2020 wordt onder punt 4.2 aangevuld als volgt: 
 
“Eddy Van Muysewinkel deelt mee dat de gemeente Middelkerke besloten heeft om ook geen facturen 
meer te betalen aan IVOO zolang de stad Oostende zijn achterstallige facturen niet vereffend.” 
 
Er zijn verder geen opmerkingen op dit verslag. Het verslag wordt na aanvulling van bovenstaande 
opmerking goedgekeurd. 

 
 
3 Personeel – functioneringstoelage 2019 – vaststellen appreciatiefactor – 

goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur besluit om aan elk personeelslid een appreciatiefactor 1 toe te kennen voor het 
berekenen van de functionerinstoelage voor 2019. 

 
 
4 Personeel – voorbereiding cao-onderhandelingen en opwaardering 

weddeschalen operatoren  
 
De Raad van Bestuur besluit de voorliggende bedrijfsparameters en persoonlijke paramaters over te 
maken aan de vakbondsafvaardiging. 
 
 

5 Personeel – arbeidsreglement – vaststellen modaliteiten voor 1 jaar 
verlof zonder wedde – vraag van de vakbondsafvaardiging - goedkeuring 

 
De Raad van Bestuur besluit §2 onder Artikel 16 §2 van het arbeidsreglement aan te passen als volgt: 
 
“§2 
De personeelsleden kunnen periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden aanvragen. 
De aangevraagde periodes zijn niet verlengbaar of inkortbaar. Na onderling akkoord van beide 
partijen kan de reeds toegestane periode verlof zonder wedde ingekort worden of verlengd 
worden (tot maximaal 1 jaar in totaal). 

 

 
6 Aanleggen van een wervingsreserve voor de functie van werkman – 

procedure wordt ‘on hold’ gezet - goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur besluit om de procedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de 
functie van werkman ‘on hold’ te zetten. 
 
 

7 Personeel – directeur - aanstelling als milieucoördinator tot eind 2020 – 
goedkeuring 



 
De Raad  van Bestuur besluit het geldelijk statuut Titel 8 Andere voordelen punt 5 Vervroegde 
uitdiensttreding Artikel II 29 §6 aan te passen als volgt: ”Eens gekozen voor de vervroegde uittreding 
kan het personeelslid niet terugkomen in actieve dienst, hetzij via een bijkomende overeenkomst 
tussen het personeelslid en de IVOO.“  
Deze aanpassing wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het volgende BOC. 
 
De Raad van Bestuur besluit dhr. Fons Doms aan te stellen in een opdracht ten belope van 25% van 
een voltijdse tewerkstelling in de functie van Directeur – Milieucoördinator niveau A9b, huidige salaris 
schaal en wedde anciënniteit, in toevoeging op zijn statuut zoals bepaald in “Titel 8 Andere voordelen” 
punt 5 “Vervroegde uitdiensttreding” van het Geldelijk Statuut IVOO. De opdracht is van bepaalde 
duur en start op 1 april 2020 en eindigt op 31 december 2020. 
 
De start activiteiten van de functie milieucoördinator zoals voorzien in de beslissing van de Raad van 
Bestuur 7 januari 2020, wordt uitgesteld tot 1 januari 2021. 
 

8 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 maart 
2020 tot en met 31 mei 2020. 
 

 
9 Financiën - Achterstallige betalingen gemeentelijke deelnemers – 

verwijlinteresten 2de semester 2019 
 
De Raad van Bestuur besluit een debetnota op te maken aan de stad Oostende voor de 
verwijlinteresten m.b.t. het 2de semester van 2019 t.b.v. 6.431,20 EUR. 
 

 
11 Aanvaarding facturen ABDE - goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur aanvaardt de ereloonnota van het studiebureau ABDE voor de prestaties van 
juli tot en met november 2019 en stelt ze betaalbaar. 
 
 

12 Ongeplande stilstand verbrandingsinstallatie en nood reparatie aan de 
turbine 

  
De Raad van Bestuur besluit de herstelling van de turbine toe te wijzen aan GE. 

 
 

13 Opdrachten groot onderhoud voorjaar 2020 - goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur wijst de opdrachten voor het groot onderhoud in het voorjaar 2020 toe. 

 
 
14.2 Brandverzekering – nieuwe interventielimiet - goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur keurt de aanpassing aan de brandpolis inzake medeverzekeraars en inzake de 
interventielimiet tot 50 mio EUR goed. 
 
 
Vicky Handsaeme        
Stafmedewerker administratie  


